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Od 2013 roku w Sanoku odbywają się rokrocznie konferencje z cyklu „Na 
Pograniczach Kultur i Narodów”, a ich efektem jest każdorazowo wydawnictwo 
książkowe zawierające teksty wygłoszonych referatów. Pierwszy tom serii wydaw-
niczej Na Pograniczach Kultur i Narodów ukazał się w 2014 roku, a książka, którą 
trzymają Państwo w rękach, to ósmy tom cyklu. Stale rosnąca liczba uczestników 
konferencji, która gromadzi specjalistów – naukowców i praktyków – z różnych 
ośrodków naukowych z Polski i z zagranicy, pozwala wnioskować, że tematyka 
pograniczy, często różnie definiowanych, w dalszym ciągu przyciąga dużą uwagę 
badaczy. 

Tematem ostatniej konferencji z cyklu „Na Pograniczach Kultur i Narodów” 
były „Gospodarka – społeczeństwo – kultura”. Podobnie jak podczas wcześniej-
szych spotkań, kilkudziesięciu badaczy reprezentujących różne dyscypliny na-
ukowe, m.in. ekonomię, rolnictwo, socjologię, historię, literaturoznawstwo i kul-
turoznawstwo, dyskutowało o różnych aspektach funkcjonowania pograniczy 
w Europie. Przedstawiane wyniki badań, często o charakterze interdyscyplinar-
nym, umożliwiają głębszy wgląd w skomplikowaną rzeczywistość społeczną, poli-
tyczną i kulturalną terenów przygranicznych. Ze względu na złożoność przedsta-
wianej problematyki, a także interdyscyplinarny charakter konferencji, pokłosiem 
ostatniej edycji konferencji są dwie książki pt. Na pograniczach. Tom VII serii 
wydawniczej, z podtytułem Społeczeństwo i gospodarka, poświęcony został sze-
roko rozumianym zagadnieniom gospodarczym, społecznym i edukacyjnym re-
gionów pogranicznych. Niniejszy VIII tom serii, z podtytułem Kultura – literatura 
– media, obejmuje z kolei zagadnienia dziedzictwa kultury duchowej i material-
nej, twórczości literackiej i artystycznej oraz roli mediów w kształtowaniu obrazu 
współczesnych pograniczy. 

Anna Chudzik, Robert Lipelt
państWOWa Wyższa szkOła zaWOdOWa im. jana grOdka W sanOku

Wstęp
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Tom VIII zawiera łącznie 13 tekstów autorów z Polski i Ukrainy. Pierwsze 
cztery z opublikowanych tekstów poświęcone zostały zagadnieniom kultury. 
Część tę otwiera artykuł Katarzyny Smyk pt. O tożsamości kulturowej człowieka 
pogranicza. Aniela Halczuk z Białej Podlaskiej – portret animatorki kultury. W spo-
sób ciekawy i przystępny dla czytelnika na podstawie szeroko przeprowadzonych 
badań terenowych (fotografii, wywiadów, nagrań fonograficznych) próbuje Au-
torka dokonać rekonstrukcji tożsamości i osobowości kulturowej Anieli Halczuk 
jako animatorki kultury tradycyjnej z południowego Podlasia. Mirosława Pin-
dór w artykule pt. Dwunarodowość, dwukulturowość w przestrzeni instytucjonal-
nej – aspekt pozytywny. Na przykładzie teatru Těšínské divadlo w Českém Těšíně 
przedstawia powojenną historię polsko-czeskiego dialogu społeczno-kulturowego 
na przykładzie instytucji kultury, jaką jest Teatr Cieszyński. Ta mało znana in-
stytucja z polsko-czeskiego pogranicza jest świetnym przykładem współpracy 
różnojęzycznych zespołów dramatycznych (polskiego i czeskiego) w tworzeniu 
zjawisk artystycznych na pograniczach. Autorką kolejnego studium zamieszczo-
nego w pierwszej części książki jest Małgorzata Dziura. W obszernym tekście 
zatytułowanym Dzwony w krajobrazie pogranicza nadsańskiego zajęła się opisem 
dzwonów, zwłaszcza kościelnych, jako przedmiotów mających różnoraki zwią-
zek z codziennym życiem człowieka, bytującego w lokalnych społecznościach. 
Zwraca uwagę na dzwon nie tylko jako przedmiot materialny, ale również na jego 
głęboką symbolikę, nawiązującą do minionych czasów, tradycji i niezmienności 
rytmu codziennego życia w powiązaniu z rytmem czasu liturgicznego. Dokona-
na analiza, mocno osadzona we własnych obserwacjach terenowych, rozmowach 
i wywiadach przeprowadzonych na terenie Pogórza Przemyskiego i Dynowskie-
go, stanowić może doskonały materiał do komparatystycznych badań opisowych 
i interpretacyjnych tego wytworu sztuki ludwisarskiej na innych terenach kraju. 
W nurcie badań związanych ściśle z dziedzictwem kultury materialnej pozostaje 
tekst Oleny Kozakewych zatytułowany Sztuka dziewiarstwa na Huculszczyźnie od 
końca XIX do początku XXI wieku. To bardzo dobrze udokumentowany tekst zaj-
mujący się sztuką dziewiarską Hucułów na przestrzeni ponad 100 lat. Autorka za-
uważa, że do czasów drugiej wojny światowej ten rodzaj wytwórczości cieszył się 
dużym zainteresowaniem, a z jego upadkiem mamy do czynienia po wojnie, kiedy 
wraz z rozwojem produkcji fabrycznej i likwidacją wielu prywatnych warsztatów. 
Równocześnie jednak wskazuje na istnienie jeszcze kilku działających ośrodków 
produkcji wyrobów trykotowych na Huculszczyźnie. 
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Kolejne teksty przenoszą nas w tematykę pogranicza w powiązaniu z twór-
czością wybranych artystów. Ołeksandra Nimyłowycz opisuje twórczość Juliusza 
Zarębskiego, jednego z najbardziej utalentowanych kompozytorów i pianistów 
polskich drugiej połowy XIX wieku wywodzącego się z Ukrainy. Regina Faltyn 
omawia na przykładzie poematu Tomasza Różyckiego pt. Dwanaście stacji tra-
giczne losy przesiedlonych mieszkańców terenów lwowskich na obszary Górnego 
Śląska i tworzenia się tam nowych zrębów kultury pod wpływem tradycji pol-
skiej, niemieckiej i ukraińskiej. Znany już dobrze w literaturze przedmiotu motyw 
„kresowości” w twórczości Janusza Szubera zostaje uzupełniony w badaniach To-
masza Chomiszczaka o nowy problem pograniczności czasu poetyckiego w do-
robku sanockiego poety. Ostatni w tej części książki, tekst przygotowany przez 
Jacka Mączkę jest próbą spojrzenia na zdjęcia Łemków i Bojków wykonane przez 
Romana Reinfussa w okresie międzywojnia w kategoriach estetyki.

Ostatnia część książki zawiera artykuły poświęconego medialnemu obrazowi 
świata pograniczy. Grupę tę otwiera artykuł historyczny Roberta Lipelta o reklamie 
handlowej zamieszczanej w sanockiej prasie na początku XX wieku. Autor pod-
kreśla duże znaczenie tego typu źródeł do badań historii gospodarczej, społecznej 
i kultury. Dwa kolejne teksty dotyczą konfliktu zbrojnego na pograniczu ukraiń-
sko-rosyjskim. Yevheniya Yuriychuk i Yuriy Fedkovych w tekście pt. Information 
space of “new temporary border areas” in Ukraine piszą o przestrzeni informacyj-
nej funkconującej w trakcie trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wojna na 
Ukrainie i zajęcie przygranicznych obszarów przez separatystyczne siły wspierane 
przez Rosję widoczne są, co mocno podkreślają autorzy, również w przestrzeni 
medialnej. Z kolei Bohdan Yuskiv i Sergii Khomych w artykule pt. Ukraińsko-ro-
syjski konflikt na wschodzie Ukrainy a propaganda w mediach rosyjskich zwracają 
uwagę na ścisły związek zachodzący między działaniami wojennymi na wscho-
dzie Ukrainy, a propagandą stosowaną w mediach rosyjskich. Autorzy pokazują 
na licznych przykładach, że na aktywność separatystów na wschodzie Ukrainy 
większy wpływ ma propaganda rosyjska niż działalność różnych instytucji mię-
dzynarodowych zmierzających do rozwiązania tego konfliktu. W kolejnym swo-
im tekście Bohdan Yuskiv zajął się kryzysem migracyjnym w Europie, wskazując, 
że jest to jedno z najpoważniejszych wyzwań, przed jakim stanęły kraje Unii Euro-
pejskiej, oraz jego obrazem medialnym. Na koniec tego działu Anna Janiga-Ćmiel 
dokonuje analizy porównawczej użytkowania Internetu w Polsce i innych krajach 
europejskich przy wykorzystaniu metod taksonomicznych. 
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Tematyka pogranicza, tak różnie przez badaczy rozumianego, o czym przeko-
naliśmy się w niniejszym opracowaniu, daje głęboki wgląd w różnorodną proble-
matykę społeczną, gospodarczą i kulturalną. Niewątpliwie jest to jeden z ważnych 
powodów, dla których należy się tym tematem zajmować.



I.
KulturA



O tOżsamOści kulturOWej 
człOWieka pOgranicza. 
aniela Halczuk z Białej  
pOdlaskiej – pOrtret  
animatOrki kultury



1. Wstęp

Przedmiotem artykułu jest prezentacja Anieli Halczuk z Białej Podlaskiej jako 
animatorki kultury tradycyjnej południowego Podlasia, która – tu stawiam tezę – 
reprezentuje typ człowieka pogranicza. „Dotykamy tym samym złożonej kwestii 
tożsamości mieszkańców pogranicza, obecnej w refleksji badaczy w formie py-
tania o »człowieka pogranicza«: o możliwość uformowania przez wieloletni styk 
i przenikanie kultur »nowego typu człowieka« w wymiarze jednostkowym i spo-
łecznym. (…)” [Chlebda 2015a, s. 65–66]. Przyjąć należy, że „(…) dla zaistnienia 
pogranicza musi zaistnieć określony stan świadomości mieszkańców danego tere-
nu (…)” [Chlebda 2015a, s. 60], w analizowanym przypadku – terenu południo-
wego Podlasia. I właśnie rekonstrukcję tego stanu świadomości na przykładzie 
jednej bohaterki podejmuje niniejszy artykuł. 

O tOżsamOści kulturOWej 
człOWieka pOgranicza. 
aniela Halczuk z Białej  
pOdlaskiej – pOrtret  
animatOrki kultury

Katarzyna Smyk 
uniWersytet im. marii curie-skłOdOWskiej W luBlinie
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2. metOdOlOgia Badań 

Spośród wielu definicji pogranicza wybieram tę, wedle której pograniczność 
oznacza występowanie zjawisk uznanych za pograniczne, „czyli będące świadec-
twem współistnienia składowych dwu lub więcej systemów pod podsystemów 
kultury. Składowymi takimi bywają w różnych badaniach wyznania religijne, róż-
norodne fakty językowe, zwyczaje i obrzędy, kanony i hierarchie wartości, obra-
zy i oceny (tj. interpretacje) zdarzeń przeszłości itp. utrwalone i podzielane przez 
członków danych wspólnot” [Chlebda 2015a, s. 59]. Ta definicja budowana jest 
w oparciu o kryterium badawcze, zaś uszczegóławia je kryterium podmiotowe, 
kluczowe dla podejmowanego przeze mnie tematu. „W wypadku kryterium pod-
miotowego zasięg pogranicza wyznaczany jest przez poczucie [podkr. Wojciech 
Chlebda] mieszkańców pewnego obszaru, że jako wspólnota są pod określonymi 
względami odrębni od innej (innych) zbiorowości na tym obszarze postrzeganym 
jako całość (…)” [Chlebda 2015a, s. 60; zob. Sadowski 2008, s. 20]. Wyróżnione 
w cytacie słowo „poczucie” stało u podstaw doboru materiału do analizy poczucia 
Anieli Halczuk dotyczącego jej tożsamości w kontekście pogranicza. 

2.1. materiałOWa pOdstaWa rekOnstrukcji

Materiał pozyskano na kilka sposobów: 
–  badania terenowe o charakterze jakościowym, przeprowadzone z wyko-

rzystaniem techniki wywiadu swobodnego ukierunkowanego (z listą po-
trzeb informacyjnych i pytaniami otwartymi; wypowiedzi zarejestrowano 
przy użyciu dyktafonu – 4,5 godz. nagrań 11 września 2016) [Przybyłow-
ska 1978; Konecki 2000, s. 169–170); nierejestrowane rozmowy: Lublin  
29 marca 2016; Stoczek Łukowski 18–19 czerwca 2016; 

–  materiał wizualny w postaci fotografii artefaktów z rodzinnego archiwum 
A. Halczuk (zdjęcia rodzinne, strój ludowy matki, bielizna stołowa i rekwi-
zyty obrzędowe po matce; fotografie wykonała K. Smyk 11 września 2016); 

–  zapoznanie się z archiwum badawczych autorki: spis nagranych przez nią 
pieśni; wgląd w archiwa fotograficzne z realizowanych przez nią przed- 
sięwzięć itd.; 
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–  znajomość występów zespołów prowadzonych w ostatnich latach przez 
A. Halczuk lub przez nią konsultowanych (rodzaj obserwacji uczestniczą-
cej) [Konecki 2000, s. 145–146]; 

–  informacje zaczerpnięte z Internetu na temat działalności A. Halczuk i po-
wiązanych z nią instytucji i projektów. 

W sumie zastosowałam „redukcję indywidualizującą”, którą Antonina Kło-
skowska odnosi do badania pojęcia narodu, a ja – wspólnoty lokalnej. „Przechodząc 
od kolektywnego do dystrybutywnego ujęcia narodu [u nas – subregionu – K.S.] 
stosuje się (…) redukcję indywidualistyczną, co znaczy, że zjawiska określane jako 
»naród«, »kultury narodowe« [u nas – społeczność południowego Podlasia – K.S.], 
bada się na poziomie przeżyć i doświadczeń jednostek, członków narodowych [lo-
kalnych – K.S.] wspólnot i uczestników narodowych kultur [kultury lokalnej – K.S.]. 
Takiemu ujęciu szczególnie odpowiada posługiwanie się materiałem możliwie oso-
bistym i możliwie kompletnym, pochodzącym od samych osób objętych badaniami 
i stanowiącym możliwie wierną oraz spontaniczną rejestrację przebiegu ich życia, 
ich wartościowań, opinii i emocji. Bardzo trudno o spełnienie wszystkich tych wa-
runków” [Kłoskowska 2005, s. 113]. Mam nadzieję, że przeprowadzony wywiad – 
w zasadzie autobiograficzny, skupiony na postaci naszej bohaterki – spełnia te wy-
magania w wystarczającym zakresie i mieści się w pojęciu autobiografii „wywołanej”, 
która zdaniem badaczki tożsamości pogranicza, Anny Szyfer, jest idealnym typem 
materiału do badania osobowości kulturowej pogranicza [Szyfer 2003, s. 71–72]. 

2.2. człOWiek pOgranicza – definicja Operacyjna 

Nowszą definicję „człowieka pogranicza” sformułował zespół międzynaro-
dowego projektu „Uniwersytety na rzecz pogranicza” z lat 2013–2015, badający 
pogranicze polsko-czesko-śląsko-niemieckie, którego koordynatorem ze strony 
polskiej był prof. dr hab. Wojciech Chlebda. Definicja ta jest czteropunktowa 
i „w optymalnym przypadku” powinna być spełniona w całości, niemniej przy 
założeniu, że pograniczność jest fenomenem stopniowalnym, „im więcej powyż-
szych cech spełnia dany człowiek, w tym większym stopniu należy do ludzi po-
granicza” [Chlebda 2015b, s. 9–10]. Oto te cechy „człowieka pogranicza” [cyt. za: 
Chlebda 2015b, s. 10]: 

a)  urodził się, mieszkał i/lub zmarł na terenie pogranicza, ale działał na rzecz 
swej małej ojczyzny nawet mieszkając z dala od niej; 
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b)  w swojej twórczości/działalności dawał wyraz swemu szacunkowi zarów-
no wobec swojej kultury macierzystej, jak u wobec kultur sąsiednich; 

c)  czuł się realnie człowiekiem pogranicza, tzn. miał podwójną (potrójną) 
tożsamość kulturową (odznaczał się tzw. biwalencją lub poliwalencją kul-
turową); 

d)  znaczenie jego działalności wykracza poza obszar jego małej ojczyzny. 
Człony zacytowanej definicji, koniunktywnie spełniane przez Anielę Halczuk, 

stanowią o kształcie prezentacji jej sylwetki, czemu poświęcona jest dalsza część ar-
tykułu. 

3. aniela Halczuk – człOWiek pOgranicza 

3.1. człOWiek pOgranicza urOdził się, mieszkał i/luB zmarł  
na terenie pOgranicza, ale działał na rzecz sWej małej  
Ojczyzny, naWet mieszkając z dala Od niej 

3.1.1. Miejsce urodzenia Anieli Halczuk
Aniela Halczuk, z domu Jurczuk, urodziła się 11 listopada 1950 roku w Bar-

toszycach – w mieście w północnej Polsce, w województwie warmińsko-mazur-
skim, w prawosławnej chłopskiej rodzinie Jurczuków. Za swoją rodzinną wieś 
uważa jednak Holeszów, wieś w województwie lubelskim, powiat Włodawa1, gmi-
na Hanna (notabene leżąca ok. 330 km od Bartoszyc), gdzie urodzili się i mieszkali 
wszyscy jej przodkowie. Położenie Holeszowa 11 km od granicy Polski z Białoru-
sią stanowi o pogranicznym pochodzeniu pani Anieli, ale przekonują o tym także 
dzieje i charakterystyka wyznaniowa tej wsi. W Słowniku geograficznym Królestwa 
Polskiego z 1882 roku czytamy, że w 1827 roku liczyła 121 domów, 678 mieszkań-
ców, mieścił się tu folwark, „szkoła początkowa”, w 1691 roku erygowana została 
parafia greckokatolicka (unicka) z najstarszą świątynią tj. cerkwią z 1727 roku [Słow-
nik geograficzny…, s. 101]. Cerkiew ta podczas prześladowania unitów przez cara 
w drugiej połowie XIX wieku (kiedy car Aleksander II podjął decyzję o likwidacji 
Kościoła unickiego i wcielenia ówczesnej diecezji chełmskiej, do której należał m.in. 
Holeszów, do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego), w roku 1875 została zmienio-

1 Kulturowa charakterystyka powiatu włodawskiego jako przykładu terenu pogranicza  
i związanych z tym „perypetii” – zob. Górny, Marczyk 2003, s. 55–66. 
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na na prawosławną. Unici holeszowscy także przeszli wtedy na prawosławie [Pelczar 
2011]. Cerkiew spłonęła w czasie pierwszej wojny światowej, a nową cerkiew utwo-
rzono poprzez dostawienie przybudówki do ocalałej z pożaru dzwonnicy. Została 
ona zburzona podczas akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej w 1938 roku [Kochan 
2009, s. 331–338]. Na jej miejscu w 1983 roku wzniesiono obecną murowaną cer-
kiew. Dziś „We wsi znajduje się kaplica rzymskokatolicka podlegająca parafii Naro-
dzenia NMP w Motwicy, parafialna cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła 
oraz cmentarz prawosławny”2, który od powojnia był otwarty dla wiernych wszyst-
kich wyznań, więc znajdziemy na nim mogiły unitów, prawosławnych i groby rzym-
skich katolików, zielonoświątkowców czy Świadków Jehowy.

W Holeszowie istnieją najstarsze ślady praprzodków Anieli Halczuk i pro-
toplastów rodu – dwóch Jurczuków, z których jeden jest prapradziadem A. Hal-
czuk. Drugiemu – który okulały wrócił z dwudziestopięcioletniego wojowania 
dla cara w Armii Imperium Rosyjskiego i podpierał się kosturem, w gwarze ho-
leszowskiej zwanym kościurem – rodzina zawdzięcza przezwisko Kościur. Ten 
zmarł bezpotomnie. Imion ich nie zachowała pamięć rodzinna, archiwa ani na-
grobki. Wiadomo, że drugi – właściwy prapradziad A. Halczuk, w momencie 
uwłaszczenia chłopów i zniesienia pańszczyzny w 1864 roku, za służbę jako eko-
nom u dziedzica, otrzymał – bagatela – trzy kawałki pola po 25 ha każdy. Udało 
się A. Halczuk w wyniku żmudnych poszukiwań (w pamięci rodzinnej, na cmen-
tarzu, w archiwach) ustalić, że prapradziad ekonom miał dwóch synów: Pawła 
i Tomasza. Ustaliła także z kim się oni ożenili, jakie były imiona i losy większości 
ich dzieci, jakie mieli charaktery, słabości, nałogi itd. Nie wszystko w tej układance 
jest pewne, A. Halczuk widzi sporo luk, ale podjęła się zrekonstruowania swojego 
drzewa genealogicznego i zebrania jak najwięcej informacji o swojej rodzinie. Do-
daje, że na razie nie ma to wszystko znaczenia dla jej synów, ale gdy kiedyś się tym 
zainteresują, będą mieli choćby szczątkową wiedzę o swoich losach. W tym celu 
także odnowiła tabliczki na grobach swoich przodków, którzy spoczywają w ro-
dzinnym zespole grobów ziemnych na cmentarzu w Holeszowie3. 

2 Zob. hasło: Holeszów [w:] Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/
wiki/Holeszów [dostęp: 01.10.2016]. 

3 Mężczyźni mieli nagrobki kamienne, więc ich oznaczenie było prostsze; kobiety – tyl-
ko drewniane krzyże, zatem w ich wypadku oznaczyła miejsca pochówku na podstawie 
wiedzy przekazanej przez rodziców i dziadków. 
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Pani Aniela wywodzi się od Pawła i Łykiery – pradziadów, od których linia 
rodowa prowadzi do dziadka Piotra (zmarłego pod koniec okupacji, w 1942 lub 
1943 roku) i babci Anastazji. Babcia Anastazja (urodzona pod koniec XIX wieku, 
zmarła w 1967 roku) jest o tyle ważna, że to od niej A. Halczuk przejęła w przeka-
zie bezpośrednim najwięcej gwary, wiedzy o swoich przodkach, zwyczajach i nie-
co folkloru (ten mała Aniela poznawała także dzięki stryjence Marii). 

Rodzina Jurczuków nie zaznała dziejowego spokoju, historia bowiem nie 
oszczędziła jej, podobnie jak innych rodzin z tego terenu, np. wspomniana wo-
jaczka w armii carskiej czy „bieżeństwo” – dziadek Piotr z babcią Anastazją i ro-
dziną, jako prawosławni, zostali ewakuowani, czyli wygnani z guberni Imperium 
Rosyjskiego w głąb Rosji w 1915 roku; trafili aż za Ural, a następnie wozami po-
wrócili stamtąd do swojej wsi przed rokiem 1920 [np. Diemjaniuk 2005]. W czasie 
drugiej wojny światowej ojciec pani Anieli, Paweł (1923–2011), został przymuso-
wo wcielony do Służby Budowlanej w Generalnym Gubernatorstwie (Der Bau-
dienst im Generalgouvernement) [Wróblewski 1984] i stacjonował w Niemcach 
pod Lublinem, skąd w lecie 1943 roku uciekł 80 km do Holeszowa, ukrywał się 
w rodzinnej wsi do wyzwolenia latem 1944, kiedy to został wcielony do Armii 
Czerwonej i jako saper rozminowywał wyzwoloną Warszawę, Poznań, Kielecczy-
znę, aby w końcu powrócić do domu. Tu zastała go Akcja „Wisła” [np. Domagała 
2012]. Rodzina Jurczuków – podobnie jak rodzina Anny (1928–1986), przyszłej 
żony pana Pawła i matki pani Anieli – trafiła do Bartoszyc na Warmii. Tam młodzi 
wzięli ślub, założyli gospodarstwo (na pewno mieli krowę), tam też urodziła się 
pani Aniela, i tam została ochrzczona. Ojciec z dziadkiem wrócili do Holeszowa 
w 1956 roku, by przygotować miejsce na powrót całej rodziny. Ich rodzinny dom 
na Kolonii Holeszów (tu w wyniku komasacji otrzymali w międzywojniu pole 
z siedliskiem) został zajęty przez innych gospodarzy, rzymskich katolików, którzy 
nie podlegali masowym przesiedleniom, więc zamieszkali w nowym domu w ob-
rębie wioski. Resztę rodziny (wraz z małą Anielą) sprowadzili wiosną 1957 roku. 
I po niedługim czasie, w 1959 roku, gdy Aniela skończyła drugą klasę, zamieszkali 
w nowo zakupionym domu na Kolonii. Dla Anieli Halczuk dziś ważne jest to, 
że najcięższe z tych przeżyć – burzenie życia, wykorzenianie ludzi, rozdzielanie 
rodzin – wynikały z wyznania, nie z narodowości i krzywdzącego utożsamienia 
„prawosławny = Ukrainiec” [zob. Straczuk 2013, s. 41–45], co pokutuje do dziś, 
z czym Aniela Halczuk stanowczo się nie zgadza i czemu daje wyraz, podkreślając, 
że jest Polką, a gwara jej wsi nie jest gwarą ukraińską. Można tu zadać pytanie za 
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badaczami krajobrazu pogranicza włodawskiego: „Gdzie więc wspominana przez 
wielu znawców kultur i społeczeństw pogranicza kulturowa i etniczna mozaika, 
gdzie mniejszości narodowe, które miały być charakterystycznymi grupami lud-
ności na pograniczach?” [Górny, Marczyk 2003, s. 58]. Funkcjonują one w świado-
mości mieszkańców, którzy – może zunifikowani językowo i wyznaniowo z resztą 
kraju – noszą mozaikę kultur w genach, w pamięci i w sercu, jak Aniela Halczuk. 

3.1.2. Miejsce pracy i zamieszkania 
Przyjrzyjmy się w dalszej kolejności obszarowi zamieszkania, pracy i dzia-

łalności A. Halczuk. Uczyła się w szkole podstawowej w Holeszowie, w liceum 
we Włodawie (matura – 1968), w Studium Nauczycielskim w Lublinie, zaocznie 
studiowała w Krakowie i Rzeszowie (magisterium – 1979). Pracowała jako na-
uczycielka języka polskiego w szkołach podstawowych w następujących wioskach: 
Dańce, gmina Hanna, powiat Włodawa – siedem lat; Dołhobrody, gmina Hanna, 
powiat Włodawa – trzy lata; Dołholiska, gmina Wisznice, powiat Biała Podlaska – 
16 lat (1980–1996), gdzie opiekowała się także świetlicą wiejską. Na koniec na dwa 
lata przeniosła się do Białej Podlaskiej, by zasmakować pracy z dziećmi miejskimi. 
Przeszła na emeryturę w 1999 roku, po czym pracowała z młodzieżą i dorosły-
mi w kolejnych miejscowościach: Żeszczynka, gmina Sosnówka, powiat bialski; 
Dokudów, gmina Biała Podlaska, powiat bialski, Rossosz, gmina Rossosz, powiat 
bialski, Hołowno, gmina Podedwórze, powiat Parczew. Można powiedzieć, że 
obszar działania i życia A. Halczuk to wschodnia część subregionu kulturowego 
określanego jako południowe Podlasie. 

Południowe Podlasie to kategoria stricte kulturowa [Adamowski 2011, 
s. 9]. Pod względem etnograficznym J.S. Bystroń umieszczał Podlasian i Podlasie 
w pierwotnej grupie kresowej wschodniej, dodając: „pograniczna to ziemia i krzy-
żowały się tu wpływy najrozmaitsze. Charakter pograniczny tej ziemi skłania nas 
do uznania wyjątkowego stanowiska Podlasia i nie włączania go ani do Mazowsza, 
ani do Małopolski, do której historycznie należało, zwłaszcza że i wpływy wschod-
nich sąsiadów są tutaj bardzo wyraźne; pod względem etnograficznym Podlasie 
polskie jest bardzo podobne do ruskiego” [Bystroń 1925, s. 16; Adamowski 2011, 
s. 12–13; Szymańska 2012/I, s. 18–23; mapa]. Wyróżniki kulturowe tego obsza-
ru i dowody jego etnograficznej odrębności to: tzw. gwary kresowe [Bartmiński 
1973, s. 31–37, mapa; Adamowski 2011, s. 12]; architektura drewniana [Wrębiak 
1990, s. 22; Tymochowicz 2009, s. 25–32; Górak 1994, s. 17; Adamowski 2011, 
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s. 15]; strój [Świeży 1958, s. 4; Adamowski 2011, s. 15]; mała architektura sakral-
na (krzyże katolickie stawiane obok prawosławnych) [Adamowski 2011, s. 16]; 
wspólne i wyróżniające składniki kultury duchowej, np. w obrębie obrzędowo-
ści dorocznej – wyróżnia się tu zwłaszcza wschodnia część tego terenu (struktu-
ra „herodów”; widowisko kolędnicze „wesele krakowskie”; archaiczne obrzędy 
kolędnicze; typowo wschodnie obrzędy okresu wiosenno-wielkanocnego jak 
„zalimany”, „wołoczebne” itd.; inne obrzędy dla zachodniej części, np. „racyjki”); 
w obrębie obrzędowości rodzinnej – funkcjonowanie korowaja; nazwy wesel-
nych osób funkcyjnych, np. „rajko”, „kniahini”, „kniaź”; w zakresie religijności 
rozwinięty kult maryjny (sanktuaria maryjne); problematyka unicka; wielowy-
znaniowość [Adamowski 2011, s. 16–20]. Dalsze cechy: nasiedlenia szlacheckie, 
polskie i ruskie oraz osadnictwo wolnych Rusinów – bojarów itd. [Adamowski 
2011, s. 13]; kryterium wyznaniowe: niegdyś – unici, katolicy, prawosławni, żydzi, 
ewangelicy (niemieccy), mahometanie (Tatarzy); dziś – katolicyzm i prawosławie 
[Adamowski 2011, s. 13–14]; obszar zróżnicowany etnicznie [Pleszczyński 1982; 
Górak 1971; Olesiejuk 1996; Adamowski 2011, s. 13]. Na każdym z poziomów 
opisu wyróżników kultury tradycyjnej południowego Podlasia widać pograniczny 
charakter obszaru – płynne łączenie elementów Wschodu i Zachodu, co stanowi 
fundament osobowości kulturowej Anieli Halczuk jako człowieka pogranicza. 

3.2. człOWiek pOgranicza czuje się realnie człOWiekiem pOgrani-
cza, tzn. ma pOdWójną (pOtrójną) tOżsamOść kulturOWą (Od-
znacza się tzW. BiWalencją luB pOliWalencją kulturOWą) 

Według A. Kłoskowskiej „walencja” to poczucie przynależności do kultury 
uznanej za swoją. Wyróżnia ona uniwalencję – czyli pierwszeństwo jednej kul-
tury, biwalencję – czyli poczucie przynależności do dwóch kultur i poliwalencję 
kulturową – czyli tożsamość złożoną z poczucia przynależności do kilku kultur 
[Kłoskowska 2005, s. 112, 129, 161–163; Chlebda 2015b, s. 10]. Jaki typ walencji 
reprezentują mieszkańcy wschodniej części południowego Podlasia – prześledź-
my na przykładzie Anieli Halczuk. Odpowiedź rysuje się na dwu płaszczyznach 
uwypuklających pograniczność tego subregionu kulturowego: język4 i wyznanie. 

4 Por. poszerzone studium języka na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim: Straczuk 
1999. 
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3.2.1. Język 
A. Halczuk mówi polszczyzną ogólną (jest filologiem polskim z wykształce-

nia), ale też, jak to określa5, po swojomu, po naszomu,6 to jest gwarą holeszowską 
– dziś zatartą, przemieszaną z innymi gwarami: Ja muszę się dobrze zastanawiać, 
jak mówię w gwarze, zwłaszcza w tej chwili, gdy mi się te wszystkie odmiany po-
mieszały dokładnie. Niemniej dobrze, szczegółowo rozróżnia, identyfikuje i cytuje 
inne gwary, z którymi stykała się, i styka nadal w pracy i w życiu na południowym 
Podlasiu. Jej wymowa ma cechy wschodnie, m.in. jest to lekko zmiękczona arty-
kulacja ś, ć, dź – sj, cj, dzj, twarda wymowa ń przed c, cz, np. kończyć, wydłużanie 
samogłoski akcentowanej. Opowiadając o swojej rodzinie osobie nieposługują-
cej się gwarą, dokonuje bieżącej, nieustannej translacji, np. cytowane wypowiedzi 
mamy, babci, imiona przodków (np. imię Afanasjew to po naszemu – Apanas), 
fragmenty tekstów folkloru (jak bajki znane z dzieciństwa) przekazuje w pol- 
szczyźnie ogólnej. Dokonywała też stylizowanego na staropolszczyznę tłumacze-
nia pieśni śpiewanych prymarnie w gwarze przez zespoły śpiewacze z Dołholiski 
czy Dołhobród, co, notabene, jest właściwością folkloru pieśniowego tego terenu, 
opisaną w literaturze przedmiotu jako „funkcjonowania na pograniczach tekstów 
równoległych, paralelnych” [Adamowski 2005, s. 11], np. „Pojichaw Jasiunio toj 
na wojowanie, hoja, hoja” – po swojemu. Więc było tak: „Pojechał Jasiunio toj na 
wojowanie” – takie było łamane. 

I ostatnie argumenty związane z walencją obserwowaną na poziomie języka. 
Sama bohaterka ma podwójne imię: dostała na chrzcie w cerkwi imię Angelina, 
zaś w Urzędzie Stanu Cywilnego urzędnik przetłumaczył je na polski jako Anie-
la. To symbolicznie wyraża jej dwudzielną osobowość kulturową, równoległość 
i współistnienie dwu tożsamości: polskiej i wschodniosłowiańskiej, o korzeniach 
rusińskich, jak rusińska jest gwara Holeszowa. 

5 Wszystkie cytaty wypowiedzi A. Halczuk pochodzą z wywiadu nagranego przez 
K. Smyk 11 września 2016 roku w Białej Podlaskiej.

6 W literaturze przedmiotu język ten nazywany jest gwarami kresowymi, północno-
-ukraińskimi, zaś potocznie i coraz częściej w literaturze naukowej określany jest jako 
„chachłacki” (zob. np. leksykony i zapisy gwary chachłackiej zwanej wprost ukraiń-
ską np. na stronach Teatru NN: http://teatrnn.pl/leksykon/node/1406/etnografia_lubel- 
szczyzny_gwara_chachłacka_ukraińska; http://www.nawschodzie.pl/gwara_wschod-
nia.html [dostęp: 01.10.2016]). Użycie tej nazwy jest odbierane jako obelga dla miesz-
kańców tego terenu, co dostrzec można także w wypowiedziach A. Halczuk.
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3.2.2. Wyznanie 
A. Halczuk została ochrzczona koło Bartoszyc w cerkwi prawosławnej (może 

w Górowie, jak wydedukowała). Gdy Jurczukowie wrócili do Holeszowa w 1957 
roku, wówczas najbliższe cerkwie znajdowały się w oddalonych Sławatyczach, 
Włodawie oraz przy monastyrze w Jabłecznej. Dlatego większość prawosławnych 
holeszowian (rodzice pani Anieli wraz z dziećmi – również), zaczęła uczęszczać 
do najbliższego kościoła (parafia w Motwicy, 7 km drogi). Aniela zatem cho-
dziła na religię do szkoły, jak wszystkie jej koleżanki, które miały prawosławne 
pochodzenie; w domu rodzinnym obchodzono święta podwójnie, łącząc ryt 
wschodni z zachodnim; przyjęła komunię i ślub w obrządku rzymskokatolickim 
(Do bierzmowania wiedziałam, że nie mam iść, bo w prawosławnym jest razem 
z chrztem); swoje dzieci wychowała jako katolików. Matka jej miała w 1986 roku 
pogrzeb prawosławny, zaś ojciec w roku 2011 – pogrzeb dwuwyznaniowy7. Ona 
zaś, jeśli miałaby decydować, wybrałaby pogrzeb katolicki: Nie wiem, ja się czuję 
chrześcijanką, tak powiem. Ja nie czuję się ani katoliczką stuprocentową, ani stu- 
czy tam iluśprocentową prawosławną. (…) Chciałabym być pochowana w swojej 
rodzinnej wsi. Jestem przyzwyczajona do obrządku katolickiego, nie rozumiem sym-
boliki znaczenia pewnych rzeczy w obrządku prawosławnym. 

Z drugiej strony, uważa, że te dwa obrządki różnią tylko drobne niuanse i do-
daje: Moi rodzice zawsze mówili tak, że Pan Bóg jest jeden i wszystko jedno, gdzie 
się człowiek modli, i ja nigdy, pewnie oni sami nie wiedzieli o tych takich niuan-
sach, które różnią troszeczkę, w tej chwili to też już nie pamiętam, wiem, że kiedyś 
to czytałam o takich drobnych niuansach, które jakby zupełnie nie przeszkadzają, to 
jest chrześcijaństwo, i to jest chrześcijaństwo. To jest takie moje stanowisko i mówię, 
ja byłam wychowana w takiej atmosferze. Tę atmosferę kultywuje także w swoim 
obecnym mieszkaniu, o czym świadczą zabytkowe i pamiątkowe obrazy, w tym 
obraz ślubny mamy – czczona w Kościele katolickim ikona Matki Boskiej Często-
chowskiej, obraz ślubny taty – stricte wschodnia ikona Chrystusa Pantokratora. 
Obok zachodnia rycina Ostatniej Wieczerzy oraz wschodnia ikona Św. Mikoła-
ja. Sąsiadują one na jednej ścianie w sypialni państwa Halczuków, zaświadczając 

7 Np. odprawiono nabożeństwo prawosławne „panachida” ku czci zmarłego w cerkwi 
prawosławnej, potem w świetlicy parafialnej ksiądz odmówił modlitwy, następnie zo-
stał odprawiony różaniec – katolicka modlitwa wraz typowymi pieśniami żałobnymi 
(różaniec prowadziła katoliczka, bratowa pani Anieli, a ksiądz prawosławny nań po-
zwolił). Po pogrzebie przygotowano uroczysty obiad, na którym przybył prawosławny 
ksiądz z żoną i z dziećmi. 
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o harmonijnym zespoleniu dwuwyznaniowości (wraz z unickimi korzeniami – 
trójwyznaniowości) w ramach jednej tożsamości kulturowej reprezentantki dru-
giego pokolenia ochrzczonego w Cerkwi prawosławnej, a w dalszych etapach ży-
cia związanego z obrządkiem katolickim. 

3.2.3. Pomosty ogólnokulturowe 
Analizując walencję, wydaje się ważne zwrócenie uwagi na – nazwałabym 

to metaforycznie ,,pomosty ogólnokulturowe”, jakie A. Halczuk rozpięła między 
kulturą polską a kulturą swojego regionu. Ukształtowały one jej pogłębioną auto-
refleksję i samoświadomość kulturową, gdyż pozwoliły spojrzeć na swoją kulturę 
„z zewnątrz”, dzięki czemu doszło do płynnego połączenia perspektywy „emic” 
z perspektywą „etic” [np. Geertz 2005, s. 63–69]. Te „pomosty” dotyczą różnych 
zakresów działania i są to: studia wyższe, dodatkowo – podjęte poza Podlasiem 
(w Lublinie, Krakowie, Rzeszowie); uznawanie za autorytety postaci ogólnie bar-
dzo wysoko cenionych, jak św. Matka Teresa z Kalkuty i papież Franciszek; studio-
wanie literatury fachowej, np. językoznawczej, historycznej, folklorystycznej do-
tyczącej południowego Podlasia; zainteresowanie gwarami na obszarze swojego 
życia i pracy, ich typologią i zróżnicowaniem; współpraca w 2012 roku z Emmą 
Cieślińską przy przygotowaniu obrzędu wereja (dożynki bialskie) w Warszawie 
przez Ludowy Zespół Artystyczny „Promni” SGGW w Warszawie (dostarczyła 
pieśni, pożyczyła stroje). 

Podsumowując, można powiedzieć, że A. Halczuk na pewno nie reprezentuje 
kulturowej uniwalencji, gdyż nie daje emocjonalnego pierwszeństwa jednej kultu-
rze. Jej postawa odznacza się poliwalencją kulturową – tożsamość jej złożona jest 
z poczucia przynależności do kilku kultur: łączy wyznanie (prawosławie i katoli-
cyzm); używa języka polskiego obok gwar południowego Podlasia; łączy zamiło-
wanie do kultury lokalnej (z naciskiem na przekaz bezpośredni) ze znajomością 
kultury na poziomie ogólnopolskim. 
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3.3. człOWiek pOgranicza W sWOjej tWórczOści/działalnOści daje 
Wyraz sWemu szacunkOWi zaróWnO WOBec sWOjej kultury  
macierzystej, jak i WOBec kultur sąsiednicH 

Poliwalencja kulturowa, jaką odznacza się postawa A. Halczuk, powiązana 
jest z szacunkiem do wszystkich zjawisk kultury, z którymi obcowała i obcuje, tak 
macierzystych – stricte holeszowskich, jak i sąsiednich – południowopodlaskich. 
Dowody tej postawy proponuję prześledzić na dwu poziomach: działań nakiero-
wanych na ochronę tradycji w łonie rodziny oraz działań na niwie społecznej. Ta 
dwupoziomowość wynika z założenia, że proces kształtowania się osobowości 
odbywa się poprzez socjalizację i internalizację, „przebiegające właściwie w cią-
gu całego życia człowieka, a odbywające się głównie w dwu najbliższych środo-
wiskach: rodzinie i społeczności. W warunkach wsi polskich pograniczy jest to 
stwierdzenie podstawowe” [Szyfer 2005, s. 7–8]. Egzemplifikację podam w formie 
skrótowego wyliczenia form działalności A. Halczuk. 

3.3.1. Działania wewnątrzrodzinne 
A. Halczuk dokładnie zna historię swojej wsi i parafii, śledzi bieżące wyda-

rzenia (np. działania pani wójt, społeczności czy księdza związane z cmentarzem 
w Holeszowie – zob. Reszka, Adamaszek 2012). Odnalazła domy, w których 
mieszkała lub ślady po nich, zna ich historię i dzieje współczesne. Przechowuje 
niczym relikwie nieliczne ubrania, jakie pozostały po mamie. Przechowuje zdjęcia 
rodzinne wraz z pamięcią o tym, kogo przedstawiają i czego dotyczą. Oznacza 
groby rodzinne nowymi tabliczkami i dba o mogiły. Fotografuje współczesny Ho-
leszów. Napisała dwa wierszowane teksty (niepublikowane), w których opowiada 
historię rodziny na tle dziejów Polski z perspektywy swego ojca. Sporządziła szkic 
do drzewa genealogicznego z myślą o synach, aby mieli łatwiejszy dostęp do wie-
dzy o swoich korzeniach. 

3.3.2. Działania społeczne na rzecz ochrony kultury lokalnej
Droga A. Halczuk jako animatorki kultury południowego Podlasia rozpoczęła 

się od przygotowania części artystycznej na dożynki w Dołholisce na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy po raz pierwszy, w kontakcie ze starszą ko-
bietą, pamiętającą najstarsze pieśni, zrozumiała, że ideą jej pracy będzie dbałość 
o repertuar „nasz”, i że po ten repertuar trzeba „iść do ludzi”. Ta idea przyświeca 
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jej do dziś, gdy „otwiera ludzi na gwarę”, gdy dzieciom na lekcjach czy członkom 
zespołów wiejskich daje zadania służące ożywieniu ich osobistego zainteresowa-
nia własną tradycją, jak: opowiadanie domowych i lokalnych historii, odtwarza-
nie repertuaru pieśniowego, kultywowanie zwyczajów i obrzędów, przynoszenie  
fotografii, strojów, przedmiotów z dawnego gospodarstwa itp. Pracę jej można 
ująć w kilka grup: zespoły obrzędowe, zespoły śpiewacze, praca z dziećmi, współ-
tworzenie lokalnych centrów kultury oraz własne archiwum i publikacje. 

Zespoły obrzędowe, z którymi współpracowała A. Halczuk, to: zespół ob-
rzędowy w Dołholiskach (przygotowane spektakle: Dożynki (1999); Wigilia; 
Zwyczaje wiosenne na Podlasiu); reaktywowała zespół obrzędowy w Dokudowie 
„Lewkowianie” (Korowaj); założyła w Dokudowie młodzieżowy zespół obrzędo-
wy „Lewkowianie II” (Hohoty, Walanki); zespół „Zielawa” z Rossoszy, budowa-
ny przez H. Halczuk (Sianokosy, Wiośnianki, Wianeczki, czyli wieczór panieński, 
Wyrad, Zasiad; Szluby Krakowskie; w Rossoszu prowadziła dwa zespoły dziecię-
ce „Skowroneczki” i „Skowroneczki II”; zespół „Rumenok” z Hołowna (rok za-
łożenia 2008), zainicjowała zespół (Szeptucha i czmut, Koło moho prosa, Odnos 
i Hodun, Żniwa oraz Wykopki, Rumenok zyło dywo-dywelne, Prydany, Przenosiny, 
Poleskie wesele, Szmatnik z 2016 roku; Hohoty – kolędowanie praktykowane przez 
zespół w wsi, a nie na scenie). Określa się jako merytoryczny doradca; zespoły or-
ganizacyjnie wszystko załatwiają, dopracowują nawet dialogi same. Również po-
tem jeszcze mnie zawołują gdzieś tam, powiedzmy, przy końcu, żeby jeszcze taki 
szlif ostatni podpowiedzieć im, co jeszcze. Nie sama daję im temat, tylko pomagam 
wybrać. Ja już wiem mniej więcej, czego jeszcze nie było, a co rzadko było (pewne 
tematy są tak nudne, bo się powtarzają ciągle, jak odwitki, to bez przerwy, jak wie-
czorki, to bez przerwy) – dodaje w bogatym komentarzu, zasługującym na analizę 
w osobnym studium. 

Zespoły śpiewacze i solistki, z którymi współpracowała A. Halczuk, przy-
gotowując do występów na eliminacje Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu, to np.: Maria Sołtaniuk z Holeszowa; zespół z Dołholiski; pomoc 
zespołowi „Lewkowianie” z Dokudowa; zespół z Rossoszy. 

Praca z dziećmi – podczas pracy w szkole i na emeryturze: w Dołholisce za-
chęcała dzieci do poszukiwania informacji, pieśni, opowieści typowych dla tej 
miejscowości; przez ostatnie dwa lata pracy w Dołholisce i przez dwa lata w Bia-
łej Podlaskiej prowadziła klasy autorskie teatralno-regionalne – tak folklor wszedł 
do szkoły; z dziećmi z tych klas przygotowywała widowiska dotyczące tradycji  
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(Gry i zabawy dziecięce; Pastuchy, Dawne gry i zabawy dziecięce na Podlasiu). Po 
przejściu na emeryturę, w Żeszczynce – w porozumieniu z księdzem proboszczem 
– zebrała dzieci i przygotowała Jasełka (1999), Jak się dawniej bawiono w Lany 
Poniedziałek (2000) i Sobótki (2000), które były rodzaj happeningu w plenerze, 
włączającym całą społeczność Żeszczynki. Z dziećmi w Dokudowie przygotowała 
Gry i zabawy dziecięce na Podlasiu (2004) jako pokaz dla młodzieży z zagranicy. 
Szerzyła wśród dzieci, zwłaszcza w Białej Podlaskiej, szacunek dla swoich wiej-
skich korzeni oraz dla swoich dziadków i rodzin mieszkających na wsi. 

Współtworzenie lokalnych centrów kultury i udział w ich działaniach to ko-
lejna płaszczyzna pracy A. Halczuk na rzecz ochrony dziedzictwa prowadzona 
już na emeryturze. W kolejności chronologicznej, założyła i była przez trzy lata 
pierwszym prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce (teraz 
prezesuje jej mąż, Kazimierz Halczuk, pochodzący z Żeszczynki, gdzie państwo 
Halczukowie zajmują się domem po jego rodzicach). Zadbała o to, by wykupić 
chatę w Dokudowie na rzecz Stowarzyszenia Społeczno-Oświatowego „Nasza 
Szkoła” – dodajmy, że prowadziło ono szkołę społeczną, której dyrektorem była 
A. Halczuk. Wedle jej idei, szkoła miała być centrum kulturalnym wsi i takowym 
była przez dwa lata pracy tam pani Anieli (miniskansen nie rozwinął się, teraz to 
stoi i niszczeje). Powołała także w Dokudowie Klub Kultury pod auspicjami GOK, 
działający do dziś. Zorganizowała imprezę „Lewkowskie jarmarki” w Dokudo-
wie (2001, 2002), gdzie były prezentowane widowiska, pokazy ginących zawodów, 
kulinaria, zespoły z okolic. Była pomysłodawczynią i realizowała Przegląd Pieśni 
Ludowych im. Aleksandry Daniluk w Dokudowie (2003). Udzieliła rossoszanom 
pomocy merytorycznej przy tworzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Ros-
sosz, przy organizacji miniskansenu w dzielnicy Rossoszy Zabaszta i jego działal-
ności, np. napisała projekt ,,Sękacze i szmaciane pasiaki – czyli uniwersytet pod 
strzechą”. W Hołownie zaplanowała warsztaty etnograficzne dla mieszkańców 
Hołowna i okolic w ramach wioski tematycznej „Kraina Rumianku” Stowarzy-
szenia Aktywizacji Polesia Lubelskiego, które miały zachęcić lokalną społeczność 
do zainteresowania swoją tradycją i jej ochrony. Tu odbywały się też spotkania 
kolejno u członkiń zespołu, których owocem jest projekt ,,Szlakiem ławeczek są-
siedzkich po Krainie Rumianku”.

Własne archiwum pieśniowe zaczęła gromadzić w Dołholisce, rozpoczynając 
od nagrań pieśni śpiewanych po swojomu przez najstarszą babcię – Ja czułam intu-
icyjnie, że to jest to, że to, takie nasze, przepiękne, stare, stare, stare. Pytam się, skąd. 
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Od mamy. Czyli stare jak świat. A mama pewnie od swojej mamy i tak dalej. To 
pani Maria Samojluk. Ona mi trochę naśpiewała. I potem ja sobie przypomniałam, 
że kiedyś z prawosławnych jeszcze kobiet jest taka w Holeszowie [Maria Sołtaniuk], 
która ma piękny głos. O, Boże! Tamta to dopiero umiała! Ja mam trzy kasety z jej 
pieśniami. (…) Bo ja cały czas w międzyczasie dopytywałam ludzi, nagrywałam, 
co było ciekawe, zapamiętywałam to, czego nie miałam akurat możliwości nagrać. 
Swoje nagrania udostępniała „na wymianę” innym badaczom (np. Janowi Igna-
ciukowi, zbieraczowi folkloru pogranicza polsko-ukraińskiego). Ze spisu nagrań 
wynika, że obejmują one 27 kaset nagrywanych od 1975 roku począwszy do 2003 
roku; wiele – w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych; są cenne, gdyż naj-
starsze śpiewaczki tu nagrane urodziły się w 1900, 1902, 1905 roku, a znaczna 
część – w latach dwudziestych. Szacunkowo jest to około 800 pieśni różnych ga-
tunków, śpiewanych w gwarze, ze wschodniej części południowego Podlasia. 

A. Halczuk gromadziła też rekwizyty związane z tradycją, np. skupowała dla 
domu kultury na potrzeby widowisk w Dołholice koszule z „pereborami”, spódni-
ce „kratówki” – prawdziwe, autentyczne. 

Publikacje dotyczące tradycji to zwłaszcza scenariusze zwyczajów i mate-
riały terenowe [Halczuk 2001, 2003, 2006]. Pisała też dla pisma powiatowego 
„Gościniec Bialski” na temat tradycji, zwyczajów, obrzędów z tego terenu, ale też 
relacje o występach zespołów i ich ważniejszych nagrodach oraz wyjazdach (naj-
więcej o „Zielawie” z Rossosza), za co w 2008 i 2012 roku otrzymała podzięko-
wanie od Starosty „za trud i wysiłek włożony w przygotowywanie miesięcznika  
»Gościniec«”. 

3.4. znaczenie działalnOści człOWieka pOgranicza Wykracza pOza 
OBszar jegO małej Ojczyzny 

Aniela Halczuk jako instruktor i animator może pochwalić się osiągnięciami 
na skalę ponadlokalną. Poprzestać wystarczy na osiągnięciach ogólnopolskich, by 
dowieść wykraczania znaczenia jej działalności poza obszar małej ojczyzny, czy to 
rozumianej jako Holeszów, czy jako południowe Podlasie. W finale Festiwalu Ka-
pel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1993 roku śpiewaczka prawosławna 
Maria Sołtaniuk zajęła drugie miejsce, zaś Zespół śpiewaczy z Rossoszy w 2007 
roku – trzecie. Na Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogro-
dzie – a więc po kilkuetapowych eliminacjach – prezentowane było widowisko 
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Pastuchy grupy dzieci z Dołholiski (1993/1994); zaś widowiska Korowaj zespołu 
z Dołhobród, Wiośnianki, Wianeczki i Wyrad zespołu „Zielawa” z Rossosza oraz 
Koło moho prosa Zespołu „Rumenok” z Hołowna dostawały w kolejnych edycjach 
Sejmiku nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wiele widowisk 
doszło do przeglądu międzywojewódzkiego w Stoczku Łukowskim, np. Hohoty 
zespołu „Lewkowianie II”. 

Nagrody i podziękowania, o których mówi A. Halczuk: mam tego strasznie 
dużo, to przede wszystkim dyplom i nagroda z 1996 roku od Ministra Kultury 
i Sztuki „za twórcze kultywowanie tradycji związanych z obrzędami i zwyczajami 
ludowymi” (nominacja Regionalnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej). Na 
XXIII Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w 2006 roku przypadła jej „nagroda za sce-
nografię i opracowanie muzyczne” występu zespołu „Zielawa” z Rossosza. Wie-
lokrotnie otrzymywała też podziękowania od Komisji Artystycznej Sejmiku „za 
pracę na rzecz wiejskiego ruchu teatralnego” (2006, 2009) oraz „za umiłowanie 
teatru wiejskiego i podtrzymywanie tradycji kulturalne swojego regionu” (2003). 
Od starosty powiatu bialskiego otrzymała nagrodę „za osiągniecia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury” (2010). Od-
dział Bialski Towarzystwa Kultury Teatralnej złożyło uroczyste podziękowanie „za 
nieustanną i wymagającą siły charakteru pracę na rzecz rozwoju kultury teatralnej 
w środowisku i życzy satysfakcji z jej efektów” (2007). 

Podsumowując prezentację osiągnięć A. Halczuk, można powiedzieć, że jest 
bezsprzecznie ambasadorem kultury tradycyjnej południowego Podlasia i liderką 
w środowisku lokalnym8. Spełnia także koniunktywnie wszystkie cztery wyma-
gania, ujęte w cytowanej na wstępie definicji człowieka pogranicza, w związku 
z czym jest człowiekiem pogranicza w najwyższym stopniu. 

8 Przyjmuję, że liderzy to „osoby wyróżniające się w swoich społecznościach, które  
– z racji wykonywanego zawodu czy pracy społecznikowskiej – mogą być uznane za 
specjalistów w danej dziedzinie, wykazując się większą aktywnością i twórczością od 
pozostałych” [Brzezińska, Matejczuk 2010, s. 164]. 
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4. pOdsumOWanie 

4.1. człOWiek pOgranicza, przygranicza czy transgranicza

W „społecznym obszarze pogranicza” [Sadowski 2008, s. 20–21] badacze 
wskazują pogranicze jako obszar po obu stronach granicy [Chałasiński 1935, 
s. 219], składający się z dwu przygranicz (inaczej – pogranicz wewnętrznych 
[Chlebda 2015a, s. 66]). Według Andrzeja Sadowskiego „wśród mieszkańców 
pograniczy wyróżnić można przynajmniej trzy typy tożsamości zbiorowych: toż-
samość o charakterze fundamentalistycznym, tożsamości pograniczne oraz toż-
samości intergraniczne” [Sadowski 2008, s. 27–28]. „Sadowski deklaruje: w wy-
padku pogranicza (wewnętrznego, tj. przygranicza (…)) możemy mówić o dwóch 
rodzajach tożsamości – »fundamentalistycznej«, izolującej, nastawionej na obro-
nę interesów swojej grupy, oraz »pogranicznej« z jej „poczuciem wykorzenienia, 
poddania się, zawieszenia pomiędzy poszczególnymi grupami pogranicznymi”. 
W wypadku transgranicza (pogranicza zewnętrznego, stykowego, (…) po prostu 
pogranicza), możemy mówić o tożsamości »intergranicznej«” [Chlebda 2015a, 
s. 66]. 

Na pewno tożsamość reprezentowana przez A. Halczuk nie jest stricte funda-
mentalistyczna – jej postawę cechuje tolerancja np. dla różnych wyznań i etnosów. 
Nie jest też nosicielką tożsamości pogranicza – tożsamości outsidera, gdyż czuje 
się zakorzeniona w tradycji swego regionu pod wieloma względami, także poprzez 
życie na tym terenie i bliskie, wielopłaszczyznowe i długotrwałe relacje z osobami 
i instytucjami zajmującymi się ochroną południowopodlaskiego dziedzictwa. 

Chociaż Aniela Halczuk działa zasadniczo w obszarze jednego, polskie-
go przygranicza, to ze względu na swój sposób postrzegania granicy polsko- 
-białoruskiej9 można określić jej tożsamość jako intergraniczną, „zbudowaną na 
gruncie dwóch lub więcej zbiorowości i ich kultur” [Sadowski 2008, s. 28] – Po-
laków, Ukraińców i Białorusinów; katolików, unitów i prawosławnych; kultury 
regionalnej, lokalnej i ogólnonarodowej itd. Przez to jednak, że dba o ochronę lo-

9 Granica dla pani Anieli istnieje tylko administracyjnie, widzi bowiem więcej podo-
bieństw między kulturą mieszkańców Podlasia lubelskiego i białoruskich wsi (np. ten 
sam język codzienny, gwara na wsi), niż między Podlasiem a Mazowszem, sąsiadują-
cym z Podlasiem od zachodu. Mentalnie tych granic nie dostrzega [por. Chlebda 2015a, 
s. 51–52]. 
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kalnych tradycji, o pamięć o nich i żywotność, można widzieć elementy sui generis 
tożsamości fundamentalistycznej. 

4.2. tOżsamOść zastana czy kreOWana, dana czy WyBierana 

Badacze wskazują na dwa typy tożsamości związane z powyższą systematyką: 
tożsamość zastaną oraz tożsamość kreowaną. Chlebda pisze, że można wyróżnić: 
„Tożsamość zastan[ą]” – kształtowan[ą] „przez stulecia i stosunkowo niezmien-
n[ą] (…), podczas gdy Sadowski mówi o tożsamości projektowanej, zakładanej, 
hipotetycznej” [podkreślenie – A. Sadowski; Sadowski 2008; Chlebda 2015a, 
s. 66]. W odniesieniu do zindywidualizowanego przykładu Anieli Halczuk, daje 
się zaobserwować pojęcie krzyżówki tych dwu typów. Zakorzenienie to funkcjo-
nuje zwłaszcza poprzez język i wyznanie, charakterystyczne dla rodzinnego Ho-
leszowa i pozyskane w wyniku międzypokoleniowej transmisji [Jastrzębski 2015, 
s. 26]. Na tej bazie, w toku całego świadomego „życia z tradycją” (a początek tego 
procesu A. Halczuk datuje na czasy liceum), ukształtowały się zręby jej tożsamości 
zastanej. 

Anna Szyfer, podążając za myślą Jerzego Nikitorowicza [Nikitorowicz 1995, 
s. 87–88], przypomina „o zależności wychowania i kształcenia tolerancji w wa-
runkach wielokulturowości, podkreśla rolę kultury (najczęściej tradycyjnej) wła-
snej grupy. Dobra znajomość i pozytywny stosunek do niej jest podstawą do okre-
ślenia własnej wartości, ale też pozytywnej oceny kultury innych” [Szyfer 2005, 
s. 24]. Tak też Aniela Halczuk w ciągu wielu lat pracy, refleksji metodycznej oraz 
zamiłowania do folkloru całego regionu i szacunku dla jego nosicieli, wykreowała 
własny, idealny model tożsamości mieszkańca południowego Podlasia i podjęła 
wiele prób jego urzeczywistnienia: z dziećmi podczas zajęć szkolnych i teatral-
nych; z członkami wielu zespołów regionalnych; ze społecznościami, dla których 
programowała i programuje do dziś działania kulturalne. Można więc powiedzieć, 
że i jej tożsamość jest realizacją tożsamości projektowanej. 

Obserwujemy w tym przypadku opisywane przez G. Babińskiego „przejście 
(…) od tożsamości »danych«, odziedziczonych, przejętych, narzuconych, do 
»wybranych«, akceptowanych świadomie i indywidualnie” [Babiński 2010, s. 32; 
Babiński 2005]. Przejście, jakie dokonuje się w zakresie tożsamości A. Halczuk, 
można określić jako harmonijne i w pełni konsekwentne. 
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4.3. filister, cygan czy jednOstka tWórcza 

Anna Szyfer przymierza typologię osobowości T. Thomasa i F. Znanieckiego 
do materiału empirycznego z pogranicz Polski [Szyfer 2003, s. 74–76; Szyfer 2005, 
s. 93–94]. Thomas i Znaniecki wyróżnili typ: filistra (zwolennik stałości), bohemi-
styczny (cygan, kulturowy podróżnik) i twórczy [Znaniecki i Thomas 1972, s. 25–
27]. Alina Halczuk, w świetle zebranych materiałów i ich interpretacji, reprezen-
towałaby „typ właściwy jednostce twórczej o charakterze (osobowości) ustalonym 
i ukształtowanym z zachowaniem możliwości ewolucji. Postawy refleksyjne. Bu-
duje życie na chęci przeobrażania i poszerzania wartości poznawczych. Podatna 
na bodźce” – jak to relacjonuje A. Szyfer [Szyfer 2003, s. 74–75]. 

4.4. Oni

„Jednostka przeprowadza wyraźne poznawcze »cięcia« swojego społecznego 
otoczenia według dwóch kryteriów: podobieństwa i przynależności. Do pewnych 
zbiorów tak utworzonych włącza siebie, inne natomiast rozpoznaje jako niepo-
dobne i zewnętrzne wobec siebie, w związku z czym nie sytuuje siebie w ich ob-
rębie” [Turner 1992, s. 84; za: Machaj 2005, s. 55]. Irena Machaj radzi odróżnić te 
dwa kryteria [Machaj 2005, s. 54] i dodaje, że „kategoria podobieństwa jest skalar-
na i pociąga za sobą kategorię niepodobieństwa, co wskazuje na dystans (różnej 
wielkości) do jednostek podobnych oraz niepodobnych do mnie” [Machaj 2005, 
s. 54–61]. Z przeprowadzonego z A. Halczuk wywiadu wynika, że wyznacza ona 
obcych na dwu poziomach: 

a) ONI bliscy, z którymi nie chce być utożsamiana i których kultury nie chce 
rozpoznać kultury czy wchodzić z nią w dialog. Są to Ukraińcy, Poleszuki, miesz-
kający nieopodal, ale wobec których Polacy z południowego Podlasia o korze-
niach prawosławnych zwiększają dystans, uwarunkowany zaszłościami historycz-
nymi, gdy język i wyznanie stawały się podstawą identyfikacji narodowościowej 
i powodowały prześladowania i wypędzenia; 

b) ONI dalecy, wobec których A. Halczuk nie czuje zagrożenia. Są to np. gó-
rale, Ślązacy, mieszkańcy Mazowsza, których obcość definiowana jest inny język, 
ale też poprzez odmienne podejście do swojej tradycji (np. góralskie stroje ludowe 
używane na co dzień, podczas gdy Podlasianie wstydzą się swoich) itd.10. 

10 Por. opozycja ,,swój”–,,obcy” w wymiarze kulturowym: „Etnolingwistyka. Problemy 
Języka i Kultury”, t. 19, Lublin 2007 oraz t. 20, Lublin 2008, wyd. UMCS. 
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Pokazywałoby to, że A. Halczuk buduje swoją identyfikację oraz przynależ-
ność społeczną i kulturową w odniesieniu do historii regionu, wsi, Polski oraz zja-
wisk kultury i tradycji lokalnej. 

4.5. interakcja – narracja – dialOg – perfOrmans 

Badacze, przyjmujący interakcyjny model tożsamości [Nikitorowicz 1995, 
s. 75–77], zakładają, że „proces uzyskiwania pewnej tożsamości odbywa się 
w trakcie interakcji” między podmiotami tej interakcji, zaś „jednostka rozpatry-
wana jest tu jako dynamiczny, zmieniający się aktor (…). Badanie tożsamości 
przekładane jest niekiedy w obszarze interakcjonizmu na dążenie do opisania róż-
nych klas »innych« o zróżnicowanej sile wpływu na autokoncepcje aktora społecz-
nego” [Nikitorowicz 1995, s. 76]. Podążające tym torem nowsze, narratywistyczne 
koncepcje tożsamości zakładają, że „Zarówno samorozumienie, jak i autonarracja 
jest konstruowaniem własnej tożsamości, interpretacją samego siebie. Projekto-
wanie siebie nie jest ostateczne ani zakończone. (…) Tożsamość jednostki nie jest 
dana, lecz konstruowana w procesie samorozumienia. Proces samorozumienia 
przebiega w ten sposób, że przeszłe zdarzenia z własnego życia są interpretowa-
ne z perspektywy teraźniejszości. Ponadto znaczenie danego zdarzenia w auto- 
narracji zależy nie od jego cech materialnych, lecz od zdarzeń, jakie po nim na-
stępują. Funkcją tego procesu jest nadawanie całościowego sensu i znaczenia 
poszczególnym działaniom i zdarzeniom życiowym, a także nadawanie spójno-
ści i koherencji poszczególnych zdarzeń z innymi” [Kociuba 2007, s. 57]. Także, 
przyjmując za M. Zowczak perspektywę „zwrotu performatywnego” w badaniach 
pogranicza [Zowczak 2015, s. 22–23], można założyć, że „pogranicze jako prze-
strzeń eksperymentalna jest rodzajem sceny i zarazem laboratorium dla wyko-
nywania (odgrywania) różnego rodzaju tożsamości oraz najwłaściwszym kontek-
stem innowacji kulturowych i społecznych performansów” [Zowczak 2015, s. 22]. 
Człowiek pogranicza jest podmiotem dialogującym ze sobą, innymi [Wójcicka 
2016], człowiekiem działającym, sprawczym – jest aktorem i reżyserem tych per-
formansów, a jego tożsamość staje się efektem przeprowadzanych eksperymentów 
i działań. Jest więc ona płynna, wiecznie in statu nascendi. Zatem należy przyjąć, 
że zaprezentowana w artykule treść tyczy stanu już historycznego, gdyż tożsamość 
i osobowość kulturowa Anieli Halczuk jako człowieka pogranicza w tym momen-
cie podlega nieprzerwanej ewolucji. 
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summary

About Cultural Identity of a Borderland Person. Aniela Halczuk from  
Biała Podlaska – a Portrait of a Culture Animator

The analysis is based on the material obtained in a free-form guided interview 
with Aniela Halczuk (born in 1950) – an animator of traditional culture from Biała 
Podlaska (the Southern Podlasie region in Poland). The paper proves that Aniela 
Halczuk is “a borderland person” according to a definition developed by the team 
headed by W. Chlebda (2015). Hence, the paper gives a description of her place 
of birth, work and residence, language, religion, her activity within the family and 
the community to the benefit of traditions of the Southern Podlasie region, as 
well as her creative achievements on the national scale. In conclusion, referring to 
various typologies of cultural and borderland identity, it is established that Aniela 
Halczuk represents a borderland identity with elements of a fundamental identity; 
a mix of existing and created identity, with a fluent transition from a given iden-
tity to a chosen identity; a type of identity characteristic of a creative individual, 
constructed in juxtaposition of US and THEM, where THEY are close Ukrainians 
and Poleshuks, and distant highlanders and Silesians. Simultaneously, this identity 
is subject to constant evolution, and the framework of reference for development 
of the social and cultural identification and status of Aniela Halczuk is local tra-
dition, as well as history of the region, her family, her home village Holeszów and 
Poland.
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Szczególne miejsce w przestrzeni polsko-czeskiego dialogu społeczno-kultu-

rowego, podejmowanego w subregionie Śląska Cieszyńskiego z wielokulturowym 
Zaolziem jako jego integralną częścią1 zajmuje usytuowany w mieście granicznym 
Českém Těšíně (Czeskim Cieszynie) teatr Těšínské divadlo (Teatr Cieszyński). Od 
66 lat współistnieją w jego strukturze we wzajemnej symbiozie dwa w pełni auto-
nomiczne profesjonalne zespoły dramatyczne różnych narodowości: Česká scéna 
(Scena Czeska), która rozpoczęła swą działalność premierą Noc na Karlštejně (Noc 
na Karlsztejnie) Jaroslava Vrchlickiego daną 6 października 1945 roku, i Scena Pol-
ska, która zainaugurowała swą pracę sztuką Aleksandra Maliszewskiego Wczoraj 

1 Mocą decyzji Rady Ambasadorów podjętej w Paryżu 28 lipca 1920 roku nastąpił po-
dział Śląska Cieszyńskiego i miasta Cieszyn pomiędzy dwa nowo utworzone państwa: 
Rzeczpospolitą Polską i Republikę Czechosłowacką. Linię graniczną wyznaczyła rzeka 
Olza. Przynależna do Polski wschodnia część miasta zachowała dawną nazwę Cieszyn, 
część zachodnia po znalezieniu się w granicach Czechosłowacji przyjęła nazwę Český 
Těšín. Nazwa rzeki sprawiła, że zachodnią część Śląska Cieszyńskiego (teren pomię-
dzy Boguminem a Mostami k. Jabłonkowa oraz pomiędzy Czeskim Cieszynem a Dobrą 
k. Frydka), zamieszkiwaną przez autochtoniczną ludność polską, zaczęto nazywać Ślą-
skiem za Olzą, Śląskiem Zaolziańskim lub krótko Zaolziem. 
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i przedwczoraj wystawioną 14 października roku 19512. Od momentu powstania 
Sceny Polskiej należy mówić o narodowościowo i kulturowo dwoistej naturze Te-
atru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie.

Obie Sceny: Czeska i Polska – w swej istocie z racji sąsiedztwa narodowego – 
współistnieją na zasadach organizacyjnego partnerstwa – jedna dyrekcja, jedna 
administracja, jedna przestrzeń sceniczna, jedne pracownie teatralne, jedne ma-
gazyny kostiumów i rekwizytów, ale – dwa samodzielne kierownictwa artystycz-
ne, dwa niezależne kierownictwa literackie, dwa odrębne systemy abonamentowe 
obejmujące: jeden – czeską, drugi – polską społeczność. Nadto od września 2008 
roku wraz z zespołami dramatycznymi funkcjonuje profesjonalny zespół lalkowy 
Scena „Bajka”. Sytuacja ta sprawia, iż Teatr Cieszyński jest ewenementem, by nie 
rzec fenomenem, na mapie teatralnej Czech i Polski, stając się naturalnym pomo-
stem pomiędzy polską i czeską kulturą teatralną. „Jest zjawiskiem wyjątkowym 
w światowym życiu teatralnym (…). Tutaj, dosłownie pod jednym dachem3, po-
wstaje kultura teatralna obu obszarów językowych” – stwierdzał w jubileuszowym 
dla Teatru Cieszyńskiego 2005 roku dyrektor Karol Suszka, dodając: „(…) gło-
szone przez Unię Europejską humanistyczne tezy o wzajemnym poszanowaniu, 
tolerancji, partnerstwie są w Teatrze Cieszyńskim wypełniane i realizowane od 
1951 roku, czyli od powstania Sceny Polskiej. Doskonale wiemy, że bez owych 
humanistycznych wskazówek nasze drogi prowadziłyby do samounicestwie-
nia, o czym dobitnie świadczą aktualne wydarzenia w różnych stronach świata” 
[Mišar, Wania 2005, s. 3]. Tutaj świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru 
przypadające co roku na dzień 27 marca ma swój rzeczywisty wymiar. W 2014 
roku dzień ten uczczono w sposób szczególny: przed gmachem teatru, w obec-
ności pracowników TC, jego nestorów oraz władz samorządowych miasta Czeski 
Cieszyn, odsłonięto tablice pamiątkowe z nazwiskami osób szczególnie zasłużo-
nych dla Teatru Cieszyńskiego. Na pozostałych tablicach przedstawiono w języku 
czeskim, polskim i angielskim najważniejsze wydarzenia z dziejów Sceny Czeskiej, 
Sceny Polskiej i Sceny Lalek „Bajka”. Tablica stanowi zarówno swoisty dokument  

2 Zespół czeskojęzyczny miał już podówczas na swoim koncie 102 premiery.
3 Siedzibą Teatru Cieszyńskiego jest od kwietnia 1961 roku nowoczesny jak na owe cza-

sy, a ostatnio zmodernizowany, rozległy kompleks teatralny przy ulicy Ostrawskiej, 
przy otwarciu którego ówczesny dyrektor TC František Kordula przyrzekł, iż „oba ze-
społy dołożą wszelkich starań, by teatr ten został w pełni wykorzystany, i by stał się 
centrum życia kulturalnego regionu” [„Zwrot” 1961, nr 5, s. 10].
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pracy instytucji, jak i świadectwo ponadnarodowej wspólnoty – artystycznej, 
a nade wszystko ludzkiej.

Inicjatywa powołania dwunarodowościowej placówki teatralnej na ziemi 
granicą pokaleczonej, narodowościowo, kulturowo niejednolitej – zamieszkanej 
zarówno przez ludność polską autochtoniczną, jak i przez Czechów (nierzadko 
napływowych), z czego oczywiście wynikały rozliczne konflikty tożsamościowe 
oraz bolesne procesy asymilacyjne, miała niewątpliwie wymiar polityczny.

Teatr Cieszyński – teatr dwóch różnojęzycznych Scen – powstawał jako instytucja 
agitacyjno-integracyjna. Wskazuje na ten fakt Ladislav Slíva [1993, s. 28–29]. Wśród 
przyczyn umożliwiających zaistnienie w strukturze TC autonomicznego zespołu 
polskiego wskazuje on, poza podstawowym czynnikiem, jakim była poparta kon-
kretnymi działaniami wola całego polskiego społeczeństwa z terenu Zaolzia, aspekt 
polityczny: „Nie leżało w interesie państwa, aby w tym regionie trwały tarcia narodo-
wościowe, gdyż naruszałoby to jego proklamowany, pozytywny wizerunek”. Ówcze-
sny dyrektor TC, wielki admirator kultury polskiej Josef Zajíc „w istnieniu polskiego 
i czeskiego zespołu pod jednym dachem i osiągniętej w ten sposób równowadze 
narodowościowej (…) widział kolejną gwarancję stabilizacji Teatru Cieszyńskiego 
na terenie, gdzie dotąd ani czeski, ani polski teatr profesjonalny nie zadomowił się na 
dłużej, wobec czego uzasadnienie jego istnienia w czasach dyrektywnych stalinow-
skich rządów nie mogło budzić wątpliwości (…). W czasach redukcji sieci czecho-
słowackich teatrów na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nikt nawet nie 
odważył się wspomnieć o Teatrze Cieszyńskim, i to nie z przyczyn artystycznych, ale 
właśnie politycznych. Co więcej, czechosłowackiej administracji było bardzo na rękę, 
że Scena Polska nie powstała jako zespół samodzielny, którego nadzór ideologiczny 
byłby znacznie bardziej skomplikowany, ale jako integralna część instytucji państwo-
wej, której nadzór taki dany był automatycznie z mocy prawa” [tamże]. Z drugiej 
jednakże strony, kiedy Scena Polska powstawała, prognozowano maksymalnie pięć- 
-dziesięć lat jej istnienia, wieszczono rychłe zaniknięcie w sposób niejako naturalny.

Uwarunkowania polityczne, czy szerzej – polityczno-społeczne, nie tylko sta-
nowiły, ale i nadal stanowią ważną siłę sprawczą oraz istotny czynnik porządku-
jący funkcjonowanie Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie. Przy czym jako 
wewnętrzną cezurę całego długiego okresu jego działalności przyjąć należy rok 
1989 – czas wielkiego polityczno-społecznego przełomu, rzutującego na nowe 
pojmowanie kontaktów, w tym teatralnych, między narodami Polski i Czechosło-
wacji. Sezon teatralny 1989/1990 stał się dla teatru w Czeskim Cieszynie sezonem 
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ze wszech miar przełomowym. Pracownicy Czeskiej Sceny przystąpili 17 listopa-
da 1989 roku do ogólnopaństwowego strajku ludzi teatru. 21 listopada do strajku 
solidarnościowego z praskimi studentami przyłączyła się również Scena Polska. 
Faktyczną władzę w Teatrze Cieszyńskim w tzw. okresie przejściowym sprawował 
dwunarodowościowy Komitet Strajkowy. Pod koniec sezonu zmieniła się dyrek-
cja TC, zmieniło się kierownictwo Czeskiej Sceny. Przemodelowaniu uległ profil 
repertuarowy. Otwarta została nowa droga współpracy zespołów we wzajemnym 
poznawaniu tradycji i tożsamości.

Koegzystencja różnojęzycznych zespołów dramatycznych Teatru Cieszyń-
skiego zaświadczała wielokrotnie (i zaświadcza nadal) nie tylko o możliwości bez-
kolizyjnego współistnienia, wzajemnej akceptacji, poszanowania dla inności, ale 
nade wszystko o zdolności do harmonijnej współpracy i współtworzenia wysokiej 
jakości zjawisk artystycznych w obszarze odmiennych narodowych kultur. Wydo-
bywają tę zdolność wspólnie przygotowane dwujęzyczne przedstawienia: widowi-
sko sceniczne (de facto montaż poetycki) Noc była… (prem. 29.09.1959) skonstru-
owane na podstawie fragmentów Lilli Wenedy i Kordiana Juliusza Słowackiego, 
spektakl Emigranti — Emigranci Sławomira Mrożka (prem. 17.11.1990), przed-
stawienie Edith a Marlene — Edith i Marlene Evy Pataki (prem. 5.12.1998)4 oraz 
projekt dramaturgiczno-inscenizacyjny Těšínskéniebo Cieszyńskie nebe (prem. 
15.05.2004)5. Każda z wymienionych premierowych dat jest znacząca, warunko-
wana faktami pozaartystycznymi.

Pierwszy praktyczny pokaz artystycznej współpracy obu Scen powstał z prze-
świadczenia dyrekcji Teatru Cieszyńskiego i kierownictwa Sceny Polskiej, że 
„przed naszym [tj. zaolziańskim – M.P.] widzem mogą wystąpić wspólnie Czesi 
i Polacy, składając w ten sposób hołd pamięci Juliusza Słowackiego” [Kos 1959] 
jako poety „walczącego z caratem (…) w imię wolności wszystkich ujarzmionych 
narodów” [F.M. 1959]. „Internacjonalistyczny wydźwięk” spektaklu sprawił, iż 
projekt ten ukazująca się na Zaolziu polskojęzyczna prasa uznała za „naprawdę 
chwalebny” [Kos 1959]. Sami Polacy z Zaolzia, którzy zasiedli na widowni, nie 
ukrywali swego zaskoczenia, „słysząc nagle [w pierwszej części przedstawienia 
– M.P.] Słowackiego po czesku”, niektórzy nawet chcieli procentowo wyważyć 
zastosowanie obydwu języków. W efekcie „czesko-polskie ujęcie przyjęte zostało 

4 Analiza przedstawień Noc była…, Emigranti – Emigranci, Edith a Marlene – Edith 
i Marlene w publikacji: Pindór 2006, s. 139–141.

5 Na temat inscenizacji: Pindór 2015.
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przychylnie tam, gdzie chodziło o podkreślenie owego wspólnego hołdu Czechów 
i Słowaków oraz tam, gdzie urywki w całości ujęte zostały w jednym języku”6. 
„Niezbyt szczęśliwe” – jak czytamy w recenzji zamieszczonej w polskojęzycznym 
miesięczniku „Zwrot” – okazało się natomiast „użycie w jednej scenie obu języ-
ków” [tamże].

Okazjonalna w 1959 roku dwujęzyczność scen w obrębie jednej inscenizacji 
stała się zasadą obowiązującą w przypadku kolejnych wspólnych projektów te-
atralnych obu zespołów Teatru Cieszyńskiego. Zasadą tym razem postrzeganą 
przez recenzentów, zarówno Polaków, jak i Czechów, oraz widzów obojga narodo-
wości jako bezsprzeczny atut przedstawienia.

W Emigrantech – Emigrantach Mrożka, których premiera odbyła się w pierw-
szą rocznicę „aksamitnej rewolucji” pod egidą nowo powstałej Agencji Artystycz-
nej Teatru Cieszyńskiego, zatem poza oficjalnym repertuarem obu Scen, w roli 
AA wystąpił aktor Sceny Czeskiej Dušan Škubal, w roli XX – Tadeusz Hankiewicz 
ze Sceny Polskiej7. Obaj aktorzy dostrzegli w dramacie Mrożka modelowy mate-
riał sprzyjający pogłębianiu procesu integracyjnego zachodzącego pomiędzy oby-
dwoma Scenami TC, nadto Emigranci stanowili dla nich bardzo cenne, osobiste 
doświadczenie teatralne, jakim niewątpliwie jest gra z partnerem obcojęzycznym. 
Doświadczenie takie stało się także udziałem aktorek: Ivany Wojtylovej-Guziu-
rovej z Czeskiej Sceny i Małgorzaty Pikus ze Sceny Polskiej. W spektaklu Edith 
a Marlene — Edith i Marlene węgierskiej autorki Evy Pataki, granym przez obie 
Sceny TC w ramach swojego repertuaru i we właściwej dla danej Sceny wersji 
językowej8, pierwsza z wymienionych wcieliła się w rolę Marleny Dietrich, druga 
– w rolę Edith Piaf. Dla Kazimierza Kaszpera [1998] to „spotkanie obcojęzycz-
nych aktorek w jednym przedstawieniu przekształciło się w konfrontację dwóch 
kultur teatralnych i ujawniło istniejące pomiędzy obu narodami różnice mental-
ne”. Przedsięwzięcie obu Scen prócz aspektu artystycznego miało również wymiar 

6 Druga część widowiska, kanwą której stały się obszerne fragmenty Kordiana, przygo-
towana została w całości przez zespół Sceny Polskiej.

7 Taki podział ról (Polak robotnik, Czech intelektualista) upatrywać należy w odmien-
nych przyczynach emigracji. Emigracja Polaków, warunkowana sytuacją ekonomiczną 
kraju, była przede wszystkim emigracją zarobkową, „za chlebem”, emigracja czeska 
miała, zwłaszcza po 1968 roku, podłoże polityczne. 

8 Jednorazowo podczas premierowego przedstawienia wykorzystano jednocześnie pol-
skie i czeskie tłumaczenie tekstu, co w praktyce przekładało się na powierzeniu tych 
samych ról jednocześnie aktorom Sceny Polskiej i Sceny Czeskiej. Dublowanie ról 
miało miejsce w kolejno następujących po sobie aktach.
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społeczno-polityczny – inscenizacji patronowała euroregionalna idea współ- 
istnienia narodów i narodowości na pograniczu, spektaklem honorowano bo-
wiem podpisanie 22 kwietnia 1998 roku w Cieszynie umowy o powołaniu „Eu-
roregionu Śląsk Cieszyński – Tusk Szelsko”. (Pierwotnie TC zamierzał wystawić 
w polsko-czeskiej wersji językowej Romea i Julię Williama Szekspira, postrzegając 
w utworze „świetny przykład na konieczność bycia ponad podziałami”. Zastana-
wiano się „jednakże jak poprowadzić sceny bójek między polskojęzycznymi (…)
Montekimi a czeskojęzycznymi Kapuletami, żeby nie wywołać niepożądanych 
emocji, i to zarówno na scenie, jak i na widowni?…” [Kaszper 1998]). 

Euroregionalna idea stała się także inspirująca dla autorów czwartego wspól-
nego projektu obu Scen pn. Těšínskéniebo Cieszyńskie nebe. Ten wielojęzyczny9 
„sentymentalny rajd tramwajowy – sentymentální tramvajová rallye” (jak czy-
tamy w podtytule projektu) przez wieki po wielokulturowym regionie i wielo-
kulturowym mieście, bazujący na pieśniach czeskiego barda Jaromíra Nohavicy, 
przetłumaczonych przez zaolziańską poetkę Renatę Putzlacher, był „próbą spoj-
rzenia na cieszyńską ziemię przez pryzmat minionych lat i zdarzeń, pełną nostal-
gii i humoru, z przywołaniem związanych z tym regionem postaci prawdziwych 
i mitycznych” [Nabídka představení… 2004]. Próbą, przeprowadzoną zgodnie 
z przyjętą przez autorów przedsięwzięcia nadrzędną zasadą eksponowania tego, 
co społeczność pogranicza łączyło/łączy i w efekcie tworzy płaszczyznę wartości 
wspólnych, a nie tego, co dzieliło/dzieli. Przyjętą opcję postrzegania polsko-cze-
skich pogranicznych dziejów oraz wizję współistnienia obu narodów w Cieszyń-
skim determinował nadto fakt przyjęcia obu państw w struktury Unii Europej-
skiej. Premiera spektaklu miała bowiem miejsce 15 maja 2004 roku i w zamyśle 
honorowała przystąpienie Polski i Republiki Czeskiej do Unii. Z tej perspektywy 
została skonstruowana materia scenariusza, zorganizowana narracja sceniczna 
i dobrany tytuł, dowcipnie wiążący obie nacje i oba miasta. W efekcie z następują-
cych po sobie sekwencji spektaklu wyłaniała się koncepcja człowieka, „dla którego 
– jak zauważa Krystyna Kardyni-Pelikanová [2006] – problem »swój« i »obcy« 
nie jest problemem walki, lecz sprawą syntezy w »człowieka pogranicza«, czło-
wieka pełniejszego, bo wzbogaconego duchowo innością tego drugiego”. W swej 
ogólnej wymowie inscenizacja propagowała ideę „kultury bez granic, w której nie 
zwycięstwo jednej kultury narodowej nad innymi jest waloryzowane dodatnio, 

9 W spektaklu mówiło się po „po polsku, po czesku, trochę gwarą i (…) po niemiecku”, 
by odwołać się do słów pieśni Nohavicy, mówiło się także w języku jidysz. 
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lecz wzajemna (…) synteza” [tamże], wspólne budowanie rzeczywistości. O tym, iż 
idea ta publiczności Těšínského nieba… była bliska, zaświadcza długa eksploatacja 
przedstawienia (na teatralnym afiszu utrzymywało się ono przez siedem sezonów)10. 
Těšínské niebo…, integrując różnojęzyczne zespoły działające w strukturze jednej in-
stytucji oraz różnojęzyczne, autonomiczne widownie, poprzez liczne wystawienia 
poza macierzystym ośrodkiem teatralnym (między innymi w Pradze, Ostrawie, 
Opawie, Hradec Kralové, Brnie, Nowym Jičině) integrowało także Polaków i Cze-
chów. To przykład wzorcowej wspólnoty komunikacyjnej w teatralnym działaniu.

Dwunarodowościowe projekty teatralne, choć w ostatecznym rozrachunku 
miały charakter sporadyczny, postrzegać należy jako nader cenny sposób zago-
spodarowywania przestrzeni wspólnej – przestrzeni danej i zarazem przestrze-
ni zadanej. Mogły nastąpić tylko w wielokulturowym mieście na granicy, gdzie 
dwujęzyczność jest codziennością. Niewątpliwie dowiodły także różnic tradycji 
teatralnych, stylów wykonawczych i ukierunkowywały na narodowo-kulturowe 
źródła odmienności, Co nader istotne „były – jak zauważa Eleonora Udalska – 
ważne w poznawaniu nastrojów publiczności we wzajemnym kontakcie” [2010, 
s. 227], bowiem „poddawały egzaminowi z tolerancji językowej nie tyle artystów, 
ile polsko-czeską publiczność” [Kaszper 1998]. Niewątpliwie postrzegać je należy 
jako jedną z form aktywności Teatru Cieszyńskiego podejmowaną w kierunku 
rozszerzenia grup abonamentowych o widzów innej narodowości. Swoistym pre-
zentem Sceny Czeskiej dla widza Sceny Polskiej było zaproszenie go w paździer-
niku 2013 roku w ramach swojego abonamentu na spektakl Diagnoza (Diagnóza) 
Jaroslava Moravčíka (prem. 17.03.2012). Stało się to po raz pierwszy w dziejach 
obu Scen TC. Wybór tytułu nie był bynajmniej przypadkowy: „polskiemu widzo-
wi zaproponowano czeski spektakl teatru tańca i ruchu, bez dialogów, gdzie znajo-
mość języków jest niepotrzebna (…)” [Rudnik 2013]. Dodać należy, iż kilkunastu 
widzów narodowości polskiej ma zakupiony abonament na przedstawienia Sceny 
Czeskiej, a kilka osób narodowości czeskiej na spektakle Sceny Polskiej.

Współobecności na tym samym spektaklu widzów różnych narodowości 
sprzyja także repertuar „wzajemny” – granie przez zespół czeski sztuk polskich au-
torów, a przez zespół polski – czeskich i słowackich11. Taka polityka repertuarowa  

10 Do 18 czerwca 2011 roku zagrano je ogółem 136 razy, obejrzało je 49 055 widzów.
11 Rejestr inscenizowanych dramatów i adaptacji utworów prozatorskich oraz lirycznych 

czeskich i słowackich w zespole polskojęzycznym, polskich – w zespole czeskojęzycz-
nym zawierają wydawnictwa jubileuszowe Teatru Cieszyńskiego.
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niewątpliwie stanowi kolejny pozytywny aspekt dwukulturowości i dwujęzyczno-
ści Teatru Cieszyńskiego.

I tak w ciągu 71 lat czeski zespół teatralny na przygotowane ogółem 632 pre-
miery dał 29 premier polskich utworów, a wśród nich dziesięć realizacji prapre-
mierowych12, wprowadzając tym samym polskie piśmiennictwo do czeskiego ży-
cia teatralnego. Scena Polska natomiast z przygotowanych na przestrzeni 65 lat 
453 premier dała 57 premier autorów czeskich i słowackich, przy czym 32 reali-
zacje miały charakter prapremierowy13. Liczba ta sprawia, iż Scenę Polską należy 
postrzegać jako promotora literatury czeskiej i słowackiej w teatrze polskim. Co 
interesujące – w niektórych przypadkach okazuje się, że „jej spektakle często są 
lepsze niż czeskie”14, co podkreślił, przy okazji polskiej prapremiery (9.03.2013) 
Sprawy Makropolus Karla Čapka, praski krytyk teatralny Jiři Křiž [2013]. W re-
cenzji czytamy: „Tę sztukę wystawiają obecnie różne teatry: od Złotej Kapliczki 
z Sonią Červenovą aż po Hradec Kralové z Kamilą Sedlárovą w roli głównej. Re-
alizacja Pavla Ondrucha w Czeskim Cieszynie w tej konkurencji wypadła dobrze, 
ba, nawet je pokonała (…)”. Przyczynę takiego stanu rzeczy krytyk upatruje w od-
mienności stylów wykonawczych aktorów polskich i czeskich, uwarunkowaną 
tradycją. Ci pierwsi potrafią oddać „groteskowe stany ludzkiej bezowocnej i przy-
ziemnej małostkowości”, ci drudzy „preferują aktorstwo telewizyjne, »do kamizel-
ki«” [tamże].

Zaprezentowane powyżej dane liczbowe w ogólnym zarysie orientują w nasta-
wieniach obu zespołów TC wobec twórczości sąsiadujących narodów. Oczywiście 
mamy tutaj do czynienia z etapowością. Przykładowo, w przypadku recepcji dra-
matu polskiego w Czeskiej Scenie bardzo pozytywne były dlań lata 1971–1977. 
Scena Polska natomiast niemalże w każdym sezonie uwzględniała w swym reper-
tuarze tytuł czeski bądź słowacki (co oczywiście warunkowane było funkcjonowa-
niem zespołu w strukturze instytucji czeskiej). Zmiany przyniósł rok 1989, kolejne 
– XXI wiek. W latach 1990–1999 Czeska Scena pięciokrotnie sięgnęła po polskie 
teksty (w tym Mrożka Szczęśliwe wydarzenie, praprem. 21.09.1991; Prawiek i inne 
czasy Olgi Tokarczuk, praprem. 13.11.1999). W minionym piętnastoleciu czesko-
języczny zespół Teatru Cieszyńskiego tylko raz dał premierę polskojęzycznego 

12 Zob. Pindór 2006, s. 141–149, 260–261. 
13 Zob. tamże, s. 135–138, 261–262. 
14 Křiž J.P., Čapkova Věc Makropolus vstoupila do Polska [Sprawa Makropolus Karla 

Čapka wkroczyła do Polski], „Pravo” z dnia 14.03.2013. 
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utworu, a był to Apetyt na czereśnie Agnieszki Osieckiej (prem. 30.03.2002). Jaka 
jest przyczyna zaistniałego stanu rzeczy? Po listopadzie 1989 roku, uwalniającym 
„twórczość teatralną w Republice Czeskiej z więzi ideologicznych i ograniczeń 
estetycznych”, „presja rynku” spowodowała — jak zauważa Ladislav Slíva [1999, 
s. 53–54] — „komercjalizację repertuaru czeskich teatrów, a polska dramaturgia 
do repertuaru komercyjnego się nie nadaje”.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja w Scenie Polskiej – ogółem po listopadzie 
1989 roku przyswoiła ona 12 tytułów czeskich (w tym sztuki Václava Havla, teksty 
Bohumila Hrabala, Karla Čapka) i dwa tytuły słowackie. Choć i tutaj obserwuje-
my znaczny spadek zainteresowania dramaturgią czeską i słowacką. Powodowane 
jest to zwrotem w kierunku literatury światowej, promowaniem polskiej drama-
turgii klasycznej i współczesnej, a także polskojęzycznego piśmiennictwa regionu 
Śląska Cieszyńskiego.

Wśród różnorodnych form polsko-czeskiej współpracy podejmowanej w la-
tach 1951– 2016 w przestrzeni Teatru Cieszyńskiego bardzo istotną wydaje się 
pozyskiwanie przez dany zespół dla jednostkowych prac reżyserskich, scenogra-
ficznych czy opracowań muzycznych twórców etatowo związanych z drugim ze-
społem. W wypadku Sceny Polskiej na jedną lub kilka realizacji zaanektowanych 
zostało ze Sceny Czeskiej kilkunastu reżyserów. Spośród nich wymienić należy 
ze względu na ilość i jakość prac Josefa Janíka, Zděnka Bittla, Josefa Zajica, Fran-
tiška Kordulę. Kordula i Janík są zarazem autorami dwóch z kilku najważniejszych 
wydarzeń artystycznych w dziejach Sceny Polskiej, mianowicie spektakli: Janosik, 
czyli Na szkle malowane Ernesta Brylla i Katarzyny Gaertner (Kordula, prem. 
25.01.1976), Ożenek Michaiła Gogola (Janík, prem. 26.05.1983). Związani z pol-
skojęzycznym zespołem Karol Suszka i Janusz Klimsza mają zaś na swoim koncie 
reżyserie w Scenie Czeskiej. Także scenografowie związani etatowo z zespołem 
czeskim pracowali okazjonalnie dla zespołu polskiego, by wymienić bodaj najak-
tywniejszych w tej materii: Danę Hávovą, Jiřigo Navrátila, Martina Víška, Eliškę 
Zapletalovą. I analogicznie etatowy scenograf Sceny Polskiej – Władysław Cejnar 
współpracował ze Sceną Czeską.

Nie można też pominąć okazjonalnego udziału aktorów obydwu zespołów 
w przygotowaniu premier partnerskiej Sceny. Zjawisko to dotyczy ostatniej deka-
dy. Nader trafionym pomysłem okazało się powierzenie roli Wolanda w wystawio-
nej przez Scenę Polską adaptacji Mistrza i Małgorzaty Michaiła Bułhakowa (prem. 
13.10.2007, reż. Bogdan Kokotek) czeskiemu aktorowi Kajetanowi Písařovicowi. 
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„Jego akcent dodaje przybyszowi z zaświatów dodatkowej ekscentryczności i pew-
nej egzotyki” – konstatował recenzent „Rzeczpospolitej” Jan Bończa-Szabłowski 
[2008], opatrując swoją recenzję wymownym tytułem Mistrz magii z czeskim 
akcentem. Ten uwarunkowany reżyserską koncepcją eksperyment obsadowy – 
transfer aktora Sceny Czeskiej do Polskiej był jak do tej pory jednorazowy. Z kolei 
umiejętność posługiwania się językiem czeskim w równie doskonałym stopniu, co 
językiem polskim, sprawia, iż dyrektor TC Karol Suszka (funkcje tę sprawuje od 
listopada 2000 roku) – kierownik artystyczny Sceny Polskiej w latach 1979–1988, 
kierownik artystyczny Czeskiej Sceny od 1990 do 1996 roku, wieloletni członek 
polskiego zespołu – gra w spektaklach zespołu czeskojęzycznego, by wymienić 
bodaj rolę Księcia Bawarskiego w Nocy na Karlštejně Jaroslava Vrchlickiego (prem. 
12.11.2005) czy Papieża w musicalu Franciszek z Asyżu (prem. 12.09.2015).

Trzecia od września 2008 roku scena Teatru Cieszyńskiego to polski zespół 
lalkowy „Bajka”, swymi początkami sięgający roku 1948 i aż do 31 sierpnia 2008 
roku działający przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno-Oświa-
towego15. Obecność w strukturze TC sceny lalkowej obok scen dramatycznych 
ma już swoje artystyczne konsekwencje – baśń muzyczną Mała syrenka (prem. 
18.05.2013), wspólny projekt Sceny „Bajka” i Sceny Polskiej dla dzieci, młodzie-
ży oraz widzów dorosłych. Realizacja spektaklu współtworzonego przez aktorów 
dramatycznych i lalkowych była pierwszym (i jak dotąd jedynym) doświadcze-
niem działań wspólnotowych obu działających pod jednym dachem polskoję-
zycznych zespołów. „Bajka”, która przygotowała do tej pory 227 premier (w tym 
pod egidą TC 25 realizacji), ma w swym dorobku 38 premier czeskich sztuk lal-
kowych, zatem i jej przypada rola promotora literatury czeskiej wśród najmłodszej 
generacji Polaków z Zaolzia. Ale co najistotniejsze – od 2012 roku każdy z trzech 
realizowanych w sezonie tytułów ma premierę zarówno polsko-, jak i czeskoję-
zyczną (także w sezonach 2010/2011, 2011/2012 niektóre spektakle wystawiane 
były w dwóch wersjach językowych), co sprawia, że publiczność „ Bajki” stanowią 
zarówno dzieci z polskich, jak i z czeskich przedszkoli i szkół podstawowych. To 
innowacyjne rozwiązanie ma dalekosiężne skutki – w ten sposób bowiem Teatr Cie-
szyński zdobywa i wychowuje swoich przyszłych widzów – zarówno publiczność 

15 Polski Związek Kulturalno-Oświatowy (PZKO) powstał w czerwcu 1947 roku. Do 
marca 1990 roku była to jedyna organizacja społeczna reprezentująca mniejszość pol-
ską w Czechosłowacji, zarazem główny animator życia kulturalnego polskiej grupy 
narodowej w Republice Czeskiej. Dziś ma status stowarzyszenia.
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Sceny Polskiej, jak i Sceny Czeskiej. Uczy ich współbycia. Niejako w sukurs „Baj-
ce” w sezonie teatralnym 2015/2016 każda ze scen dramatycznych TC przygoto-
wała własną premierę przynależnej do klasyki literatury czeskiej i teatru dla dzieci 
baśni muzycznej Złotowłosa (Zlatovlaská) Josefa Kainara (prem. w Scenie Polskiej 
20.02.2016, prem. w Scenie Czeskiej 27.02.2016). Z różnojęzycznymi zespołami 
pracował ten sam zestaw polsko-czeskich realizatorów (w tym reżyser K. Suszka).

Trzy Sceny TC prezentują każdorazowo swoje najciekawsze premiery sezonu 
podczas kolejnych edycji zainaugurowanego przez teatr w listopadzie 2001 roku 
regionalnego Festivalu divadel Moravy a Slezska (Festiwalu Teatrów Moraw i Ślą-
ska), stanowiącego przegląd najlepszych przedstawień danego sezonu powstałych 
w teatrach regionu (Czeskim Cieszynie, Ostrawie, Opawie, Novym Jičinie). Co 
ważne dla polsko-czeskiego dialogu kulturowego – na festiwal zapraszane są także 
teatry ze Słowacji i z polskiego Śląska (ogląda je niestety tylko publiczność na-
rodowości polskiej, nad czym organizatorzy ubolewają). Jako interesującą formę 
polsko-czeskiej współpracy postrzegać należy ukonstytuowanie się na przestrze-
ni kilkunastu lat stałego polsko-czeskiego gremium oceniającego przedstawienia, 
złożonego z historyków i teoretyków teatru, krytyków teatralnych. Od kilku lat 
obok profesjonalnego funkcjonuje jury złożone z uczniów czeskocieszyńskich 
szkół średnich – zarówno z czeskim, jak i polskim językiem nauczania. Oba ze-
społy jurorów uczestniczą w pospektaklowych otwartych dyskusjach z twórcami 
przedstawień. Bariera językowa okazuje się mało istotna, najważniejsze jest „być 
ze sobą i czasem – jak stwierdza jeden z jurorów Emil Orzechowski – »pięknie się 
różnić«, oczywiście po to, aby tym lepiej się rozumieć” [cyt. za: 7. Festival divadel 
moravského Slezska, s. 18].

Od trzech lat wszystkie Sceny TC angażują się także w kolejne edycje cieszyń-
skiej i czeskocieszyńskiej Nocy Muzeów16.

Pogłębiającym się po listopadzie 1989 roku procesom integracyjnym za-
chodzącym pomiędzy zespołami Teatru Cieszyńskiego i pomiędzy polsko- oraz 
czeskojęzyczną publicznością sprzyjają wspólne inicjatywy wydawnicze: dwu-
języczne okazjonalne wydawnictwa jubileuszowe oraz biuletyny informacyjne,  

16 Przykładowo w maju 2015 roku Teatr Cieszyński otworzył swe podwoje dla około 
200 osób z obu Cieszynów. Otwarte były pracownie teatralne, magazyny kostiumów  
i rekwizytów. Zwiedzający mogli uczestniczyć w próbie spektaklu Sceny Czeskiej 
Franciszek z Asyżu. Scena „Bajka” zaproponowała warsztaty teatralne dla najmłod-
szych gości. Aktorzy Sceny Polskiej zaprezentowali przed Zamkiem Cieszyn piosenki 
ze spektaklu W Paryżu żyje się jak na prowincji. 
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ukazujące się od października 1997 roku – początkowo z różną częstotliwością, od 
sezonu 2001/2002 jako rocznik i pod różnymi nazwami – Lornetka/Kukátko, atd 
(aktuality/aktualności Těšínského divadla), od sezonu 2001/2002 Ročenka české 
scény Těšínského divadla / Almanach Sceny Polskiej i Sceny Lalek Bajka Těšínského 
divadla.

Z pozostałych inicjatyw TC zdeterminowanych dwunarodowością placów-
ki przywołania wymaga zespalające oba narodowo-artystyczne kręgi kameralne 
przedsięwzięcie zwane „kawiarnią literacką Avion” . W ramach „Avionu” od lu-
tego 1996 roku do marca roku 2010 artyści narodowości polskiej i czeskiej zapre-
zentowali wiele programów poetyckich, kabaretowych, muzycznych, wieczorów 
benefisowych, wspomnieniowych, promocyjnych. Publiczność stanowili zarów-
no Polacy, jak i Czesi.

Przywołane w niniejszym artykule inicjatywy, dokonania w zakresie współ-
pracy trzech Scen Teatru Cieszyńskiego w pełni zasadnym czynią słowa Ladislava 
Slívy (dyrektora TC w latach 1990–1996 ), iż „model dobrego polsko-czeskiego 
współistnienia, wypracowany przez obie Sceny: Polską i Czeską pod dachem 
Tĕšinského divadla, uznaje się za wzorcowy dla teraźniejszych i przyszłych stosun-
ków narodowościowych, nie tylko na polsko-czeskim pograniczu, ale w całej bo-
gatej swą wielokulturowością Europie, nie wolnej wszak od, tu i ówdzie pobrzmie-
wających, tendencji nacjonalistycznych” [1993, s. 29.]. Wypowiedź ta, z jesieni 
1991 roku (drukiem ogłoszona w roku 1993), sformułowana z okazji jubileuszu 
40-lecia polskojęzycznego zespołu, znalazła dopełnienie w przesłaniu przewodni-
czącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka [2011] z okazji 60-lecia Sceny 
Polskiej (październik 2011), iż „w pewnym sensie, rozszerzenie Unii Europejskiej 
dokonało się na deskach Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie zanim decy-
zję taką podjęli politycy” oraz że „to właśnie z Cieszyna, z polsko-czeskiego po-
granicza” teatr daje „Europie jasny sygnał, że kultura nie zna granic”. Dwie dekady 
dzielące przytoczone powyżej wypowiedzi znaczone były nie tylko „dobrym pol-
sko-czeskim współistnieniem” obu Scen TC, ale i dobrym polsko-czeskim współ-
tworzeniem, dobrymi działaniami wspólnotowymi integrującymi aktorów już nie 
dwóch, ale trzech Scen oraz zespalającymi (co niezwykle ważne) we wspólnym 
artystycznym przeżyciu zróżnicowaną narodowościowo publiczność (choć wiele 
na tym polu jest jeszcze do zrobienia). 

17 października 2016 roku miasto Czeski Cieszyn przyznało wyróżnienie 
„Osobistość roku 2016” zarówno Scenie Polskiej, jak i Scenie Czeskiej Teatru  



dWunarOdOWOść,  dWukulturOWOść

49

Cieszyńskiego „za rozwój kultury teatralnej na Śląsku Cieszyńskim”. Przyznanie 
tego zaszczytnego wyróżnienia każdej Scenie z osobna stanowi zarazem podkre-
ślenie ich autonomii – odmienności w ramach wspólnoty instytucjonalnej jaką 
jest Teatr Cieszyński. Podkreślenie, iż jest to teatr dwóch narodowych kultur, ale 
– jak wynika z uzasadnienia – pracujący wspólnie na rzecz regionalnej kultury 
teatralnej Śląska Cieszyńskiego.
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summary

Bi-nationality and bi-culture in the institutional space – a positive aspect. 
Following an example of Těšínské divadlo theatre in Český Těšín

The paper involves a presentation and an analysis of various Polish-Czech 
forms typical for these relations undertaken within only one cultural institution 
entitled Tĕšínské divadlo (Cieszyn Theatre). The theatre has been functioning at 
the Polish-Czech border town Český Těšín (Czech Cieszyn) in the Cieszyn region. 
Tĕšínské divadlo has had two multilingual, professional and fully autonomous 
troupes of actors since 1951 due to its borderline location. These are Polish Stage 
(Theatre of Polish autochthonic group in the Czech Republic and Czech Stage. 
Moreover, it has had a bilingual Puppet Theatre since 2008 named “Fairy-tale” 
Stage. The paper involves forms of dialogue for the national theatrical cultures 
referred here (among others) to name a few such as mutual theatrical projects 
of Polish Stage and Czech one, a repertory includes compositions from neighbo-
uring literatures in both groups and bilingual performances of “Fairy-tale” Stage. 
Additionally, extra contexts of the theatrical cooperation, apart from the artistic 
ones, were defined.
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Małgorzata Dziura
muzeum narOdOWe ziemi przemyskiej W przemyślu

1. WprOWadzenie

W zglobalizowanym i zmediatyzowanym świecie odkrywa się na nowo cechy, 
wartości, elementy stanowiące wyróżniki miejsca. Funkcjonują w nim też artefak-
ty, które mają symboliczne znaczenie i są zakorzenione w wartościach i normach 
danej kultury. Te wszystkie elementy kształtują tożsamość kulturową. Współcze-
sna tożsamość kulturowa z jednej strony odnosi się do „identyfikacji grupowo-
-terytorialnych (Skąd jestem? Z jaką grupą się utożsamiam? Kto jest „swój”, a kto 
„obcy”?), a z drugiej do sfery identyfikacji „wyobrażonych”, kształtowanych przez 
doświadczenia medialne oraz uczestnictwo w kulturze niedającej się określać 
w terminach tych pierwszych” [Burszta 2016]. Człowiek ma możliwość wyboru 
i współuczestnictwa zarówno w treściach lokalnie zakorzenionych, jak i kosmo-
politycznych. 

Ta identyfikacja, zarówno terytorialna, jak i medialna, opiera się na multisen-
sorycznych doświadczeniach. Tożsamość kulturowa zakorzeniona lokalnie daje 
poczucie kontaktu z konkretem – wytworem materialnym, zaś tożsamość medial-
na – z obrazem i dźwiękiem. W niniejszym studium najważniejszą rolę odgrywa 
przedmiot – dzwon i jego wieloaspektowy związek z człowiekiem. Jest to przed-
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miot materialny, ale też artefakt symboliczny, instrument muzyczny, ale i element 
sfery sacrum. Istnieje wiele możliwości opisowych i interpretacyjnych tego wy-
tworu sztuki ludwisarskiej. Najprościej zatem jest wyjść od świata przedmiotów 
widzianych z perspektywy antropologii rzeczy i uwzględnić dźwięk, który odgry-
wa ważną rolę w doświadczaniu rzeczywistości, by następnie dojść do symboliki 
przedmiotu. To znaczenie dźwięku dokładnie pokazuje antropologia zmysłów. 
Zainteresowanie oddziaływaniem dźwięku na człowieka analizuje się w ramach 
sound studies. Zespolenie tych różnych koncepcji pozwala uchwycić wieloaspek-
towe znaczenie dzwonu. 

Celem niniejszego studium jest zwrócenie uwagi na pejzaż dźwiękowy pogra-
nicza nadsańskiego i pokazanie dzwonów, zwłaszcza kościelnych, jako elementu 
tożsamości miejsca oraz ich artystycznego wyrazu, bogactwa przekazywanych tre-
ści historycznych, moralnych i religijnych. Ten, dziś spokojny, niekiedy sielanko-
wy krajobraz pozwala na odkrycie dźwięków, które towarzyszą miejscowej ludno-
ści. Doniosłość dzwonu to nie tylko jego dźwięk, ale także symboliczne znaczenie 
i wyraz artystyczny. 

Artykuł jest oparty o własne obserwacje terenowe i rozmowy-wywiady z pro-
boszczami parafii i mieszkańcami różnych miejscowości leżących na Pogórzu 
Przemyskim i Dynowskim. Wykorzystano w niniejszym tekście „pamięć dźwię-
kową” – czyli wspomnienia starszych osób o dzwonach oraz literaturę przed-
miotu. Badania przeprowadzono od czerwca do września 2016 roku na terenie 
wybranych wsi i miast leżących nad Sanem (Dynów; Krzywcza; Końskie, gmina 
Dydnia; Przemyśl; Wara, gmina Nozdrzec; Nozdrzec. Niniejsze badania stanowią 
fragment zakrojonej na szerszą skalę eksploracji tego nadsańskiego terenu.

2. antrOpOlOgia dzWOnu

Wśród elementów tożsamości kulturowej na uwagę zasługują przedmioty 
i dźwięki, które przyczyniają się do identyfikacji ludzi z określonym miejscem 
i pozwalają na samookreślenie. Podążając śladem myśli Charlesa Taylora: „Jeste-
śmy podmiotami jedynie dzięki temu, że pewne sprawy coś dla nas znaczą. To, 
czym jestem jako podmiot, moja tożsamość, jest określone zasadniczo przez spo-
sób, w jaki rzeczy mają dla mnie znaczenie” [2001, s. 65], zwróciłam uwagę na 
dzwony i ich rolę w życiu mieszkańców pogranicza nadsańskiego.
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Przedmioty, które wpływają na człowieka, ale także funkcjonują jako kody 
kulturowe, dzięki którym człowiek może być lepiej zrozumiany, analizuje antro-
pologia rzeczy. W jej ujęciu rzeczy „mają głos”, występują w dialektyce podmiot-
-przedmiot. Człowiek tworzy przedmioty, ale także przedmioty tworzą człowieka. 
Jak pisze Marek Krajewski: „Ludzie to nie rzeczy, ale jednocześnie tam, gdzie nie 
ma rzeczy, nie ma też tego, co ludzkie” [2008, s. 44]. Przedmioty „magazynują” 
w sobie emocje, wydarzenia, sentymenty, cząstkę czyjegoś życia. Janusz Barań-
ski zauważa: „rzeczy są aktorami społecznymi, wykraczają poza ludzkie działanie 
oraz służą wymianie znaczeń pomiędzy jednostkami i nie można postrzegać ich 
jedynie jako produktów, towarów czy elementów techniki, lecz jako istotne skład-
niki kontekstu naszego społecznego bytowania” [2007, s. 11]. 

Przedmiotem, który „posiada swe liczne korelaty w postaci praktyk pamię-
ci, praktyk i zachowań ekonomicznych, działań społecznych, w końcu też aktów 
psychologiczno-behawioralnych” [Rakowski 2008, s. 6], jest dzwon. Dzwon jest 
instrumentem muzycznym z grupy idiofonów posiadającym osobliwe brzmienie 
oraz składającym się z kilku elementów, z których najważniejsze to serce, płaszcz 
i korona. Przez wieki towarzyszył ludziom obwieszczając święta i ważne wyda-
rzenia. Dawniej wzbudzał grozę, dzwoniąc o nieregularnych porach, informował 
o śmierci mieszkańca wspólnoty parafialnej, bił na alarm, odstraszał złe moce, epi-
demie i burze, informował o pożarze.

Odlewanie dzwonów sięga czasów starożytnych, a ich pochodzenie przypisu-
je się krajom azjatyckim. Przez stulecia zmieniał się ich kształt i funkcje. Dzięki 
swej wielowymiarowości i symbolice dzwon były i jest przedmiotem analiz wielu 
dyscyplin naukowych, od metalurgii i fizyki przez muzykologię do nauk humani-
stycznych i artystycznych.

Antropologiczny wymiar dzwonu obejmuje problematykę sakralną, wspólno-
tową i artystyczną. W kulturze chrześcijańskiej dzwon jest symbolem głosu Boga, 
zwołującym wiernych do świątyń. Bicie dzwonów przekazuje określone treści, 
wzmacnia odczucie świętości. Jak zauważa Gerard Guźlak: „Brzmienie dzwonu 
powoduje, że zapisane na jego płaszczu przesłanie rozchodzi się w powietrzu jak-
by z ust kaznodziei i wpływa na ludzi będących w polu oddziaływania fali aku-
stycznej” [2011, s. 55]. Jest to przedmiot ze sfery sacrum, towarzyszący istotnym 
momentom ludzkiego życia. Sakralna symbolika dzwonu odwołuje się do dźwię-
ku – łącznika między niebem i ziemią. Lidia Kwiatkowska-Frejlich pisze: „Fakt, że 
dzwony wisiały na pewnej wysokości wynika z konieczności – tylko w ten sposób 
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mogą wydobyć z siebie dźwięk, ale powodował, że uznano to za kolejny argument, 
iż łączą one ziemię z niebem” [2009, s. 53]. Wierzono, że dźwięk płynący z wy-
sokości szybciej zaniesie ludzkie prośby i błagania do Boga. Bicie dzwonów było 
mistycznym doświadczeniem i łączyło sacrum z profanum.

Codzienne dźwięczenie spiżu wzywało do modlitwy, zwłaszcza Anioł Pań-
ski i nawrócenia oraz kierowało ludzkie myśli ku Najwyższemu. Dzwon był ka-
znodzieją głoszącym słowo Boże, o którym biskup Antoni J. Nowowiejski pisał: 
„Dzwon to byt żyjący, kaznodzieja, głoszący z obłoków prawdy Boże. Ma język, 
ma głos, weseli się, płacze, jęczy, bo też, jak istota żyjąca, namaszczony jest, po-
święcony, ochrzczony, imieniem nazwany” [Nowowiejski 2016, s. 1277]. Dzwon 
podkreślał doniosłość chwili i głębię przeżyć oraz wzywał do zaniechania codzien-
nych czynności. Dzwon kościelny to przedmiotu konsekrowany, który jest słyszal-
nym przejawem sacrum w świeckiej codzienności.

Instrument muzyczny z miedzi i cyny był przedmiotem, który zawierał w sobie 
pierwiastki religijne i magiczne. James George Frazer, śledząc zależności między 
religią i magią, wysnuł wniosek, że nastąpiło stopienie i pomieszanie tych dwóch 
elementów, ale był też czas, że człowiek podlegał tylko magii [2011]. Dzwon był 
fuzją elementów religijnych i magicznych. W wierzeniach ludowych dzwon był 
apotropeionem, chronił przed nawałnicami, piorunami i gradobiciem. W wyjąt-
kowo niebezpiecznych sytuacjach, jakimi były klęski żywiołowe, miał moc ochro-
ny. Dawniej zwykle jeden z dzwonów kościelnych, najmniejszy, przeznaczano na 
dzwon burzowy, umieszczając na nim napis: Fulgura frango – „przełamuję pioru-
ny”. „Posiadał jakby magiczną moc odpędzania złych sił, nieprzyjaznych mocy, 
niósł radość, spokój i harmonię” [Komorowski 1988, s. 5].

Dzwon wyznaczał święty krąg, przez który nie mogły się wedrzeć do ludz-
kiej przestrzeni złe moce, demony i zarazy. Józef Keller podkreśla: „Dzwony mają 
przede wszystkim moc odpędzania demonów i piorunów. Przed ich donośnym 
dźwiękiem muszą uciekać wszystkie złe duchy. Nic więc dziwnego, że „profana-
cja” dzwonów konsekrowanych oraz przetapianie ich na przedmioty pozareligij-
ne było od dawna uważane przez lud katolicki za świętokradztwo, pociągające za 
sobą nieuchronną karę boską” [1974, s. 417]. Wierzono, że podczas dzwonienia 
znikają wszystkie złe duchy mieszkające w powietrzu.

Wspólnotowość dzwonu wyraża się w jego jednoczącej sile. Dawniej muzyka 
rozkołysanych spiży tworzyła swoisty dom mieszczący się w granicach słyszalności. 
Wyrazisty brzmieniowo ton dzwonu docierał do odległych przestrzeni i sprawiał, 
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że ci, do których dochodził, czuli się wspólnotą zjednoczoną dźwiękiem. Różne 
sposoby dzwonienia były komunikatem dla społeczności lokalnej. Spiżowe in-
strumenty pełniły ważną rolę społeczną – ostrzegały przed niebezpieczeństwem, 
wieściły nadejście wroga, pożar, powódź, epidemię. Informowały o śmierci ko-
goś należącego do wspólnoty parafialnej. Dla dawnych mieszkańców miast i wsi 
dzwon był „zegarem” określającym rytm dnia, wyznaczającym czas pracy i czas 
odpoczynku. Współcześnie poczucie dźwiękowej wspólnot wyznaczonej biciem 
dzwonów nie jest eksponowane w sytuacjach codziennych. W chwilach waż-
nych, podniosłych i wyjątkowych muzyka dzwonów nadal towarzyszy ludziom, 
podkreślając ich tragizm lub radość. Na zjawisko szerokiej wspólnoty fonicznej, 
wyznaczonej dźwiękiem dzwonów zwrócił uwagę Robert Losiak, dostrzegając to 
zjawisko w wydarzeniach historycznych z ostatnich lat, pisząc: „(…) śmierć Jana 
Pawła II oraz katastrofa w Smoleńsku. W przypadku obu wydarzeń, ich drama-
tyzm i znaczenie podkreślone było obecnością dzwonów w pejzażu dźwiękowym 
polskich miast i wsi” [2011, s. 51]. Bicie lokalnych dzwonów i muzyka dzwonów 
transmitowana przez środki masowego przekazu, docierając do szerokiego grona 
ludzi, jednoczyła w bólu i wskazywała, że „jesteśmy razem”. Bicie dzwonów pod-
kreśla rangę ważnych rocznic i uroczystości narodowych, państwowych i kościel-
nych. Dzwon jest się narzędziem obwieszającym święta i istotne wydarzenia. Upa-
miętnia to, co jest dla wspólnoty ważne i wymagające ocalenia od zapomnienia.

3. sensOrycznOść dzWOnu

Dzwony zawieszone wysoko w wieżach dzwonniczych często pozostają poza 
zasięgiem ludzkiego wzroku, tylko dźwięk zdradza ich istnienie. Dźwięk, który 
obecnie odgrywa coraz większą rolę, może określać tożsamość kulturową i być 
wyróżnikiem miejsca. Różne gatunki muzyki, książki mówione (audiobooki), 
dzwonki telefonów komórkowych, wszechobecny hałas komunikacyjny, przemy-
słowy i miejski dostarczają wielu wrażeń i oddziałują na ludzi. Niektóre dźwięki 
denerwują ludzi, inne sprawiają przyjemność, relaksują, pogłębiają przeżycia i do-
znania. Pojawiają się strategie słuchania świata i refleksje nad dźwiękiem. 

Współcześnie wzrokocentryczna orientacja stała się dominującym sposobem 
postrzegania i doświadczania świata, więc zaczęto szukać możliwości wykorzy-
stania innych zmysłów. Słuchanie świata i naukowe zainteresowanie krajobrazem 
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dźwiękowym w latach sześćdziesiątych XX wieku zapoczątkował Raymond Mur-
ray Schafer swoim projektem World Soundscape Project1, jednak refleksja nad 
kulturą oralną – słuchową i pisaną – wzrokową jest w etnologii dużo starsza i wią-
że się z przekazem kultury i zmianą orientacji ze słyszenia na widzenie [zob. Ong 
2011]. Propozycje Schafera jednak odbiły się echem na wielu polach i zwróciły 
uwagę na rolę dźwięku dla człowieka. Anna Necher wymienia następujące pola 
fermentu twórczego: „pojęcie soundscape zrobiło zawrotną karierę zarówno we 
współczesnej muzyce elektroakustycznej, jak i w bardziej popularnych nurtach 
muzyki elektronicznej; World Soundscape Project zaowocował refleksją nad miej-
scem sfery dźwiękowej w badaniach etnograficznych; pojawiły się całe nowe ob-
szary związane z projektowaniem środowisk dźwiękowych i bioakustyką, a także 
wrażliwym dźwiękowo projektowaniem architektonicznym, ekologią akustyczną 
miasta czy używanego powszechnie sprzętu AGD” [2010, s. 80].

Dźwięki i odgłosy stanowią o specyfice danej przestrzeni, ale jak cały świat 
ulegają przemianom. Sebastian Bernat pisze: „Świat dźwięków uległ współcze-
śnie zasadniczym przeobrażeniom. Zanikły niektóre dźwięki natury, jak i kultury 
dnia codziennego w tym zwłaszcza towarzyszące pracy ludzkiej, związane z okre-
ślonymi czynnościami i użytkowanymi narzędziami [1999, s. 298], pojawiły się 
nowe dźwięki związane z rozwojem techniki. Świat dźwięków jest skomplikowa-
ny i sprawie wiele problemów interpretacyjnych, na co zwrócili uwagę Wojciech 
Lewandowski i Iwona Szumacher: „(…) wszyscy w większym lub mniejszym 
stopniu odbieramy i generujemy dźwięki, to mimo to mamy spore kłopoty z ich 
wartościowaniem, identyfikacją i wizualizacją. Z drugiej strony, z całą pewnością 
mamy bardzo silnie zakorzenione skojarzenia dźwiękowe z obrazami krajobrazu 
(szum morza, pochylone na wietrze drzewo itp.)” [2008, s. 54]. Takie asocjacje 
wywołuje także dzwon, zwłaszcza kościelny.

Muzyka dzwonów jest często wpisana w określony krajobraz i wiąże się z do-
świadczeniami przestrzenno-akustycznymi. Ten odbiór dzwonów można potrak-
tować zgodnie z koncepcją Roberta Losiaka jako „indywidualne przeżycie audio- 
sfery, dające się ująć w kategoriach estetycznego i ponadestetycznego uznania lub 
odrzucenia, procesu identyfikacji lub wyobcowania – procesu, który stanowiąc akt 

1 Pojęcie „pejzażu dźwiękowego” (ang. soundscape) zaproponował kanadyjski kompo-
zytor, twórca ekologii akustycznej Raymond Murray Schafer, który analizował zmiany 
dźwiękowe wywołane rozwojem cywilizacji. Zaproponował słuchanie jako praktykę 
kulturową i całościowe ujęcie przestrzeni fonicznej. Szerzej zob.: Schafer 1994.
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jednostkowego doświadczenia audiosfery, może być interpretowany jednocześnie 
jako doświadczenie kulturowe” [2012, s. 14]. Audiosfera, w której dzwon odgrywa 
istotną rolę nie jest odbierana wyłącznie przez pryzmat dźwięku, ale wynika z za-
korzenionej tradycji i symboliki. Bicie dzwonów zwraca uwagę na rolę dźwięku 
w budowaniu tożsamości mieszkańców i szerzej, na doświadczanie codziennego 
miejsca, w którym ludziom przyszło żyć.

4. nadsańska audiOsfera2

W nadsańskich wsiach i miastach występuje wyjątkowy pejzaż naturalny i kul-
turowy, który ubogacają różne świątynie: rzymskokatolickie, greckokatolickie, 
prawosławne, a nawet żydowskie synagogi. Budowle sakralne, drewniane i muro-
wane są śladami przenikania się różnych kultur, narodów i religii. Wrosły w kra-
jobraz i są jego częścią. Oprócz zróżnicowania architektonicznego, świątynie te 
wyróżniają się swoistą audiosferą, którą tworzy muzyka dzwonów. Dźwięki dzwo-
nów, mimo że mają charakter efemeryczny, to czynią dane miejsce wyjątkowym 
i klimatycznym. Wszyscy respondenci uważają, że wspólnota parafialna byłaby 
niekompletna bez dzwonów. Kościół powinien mieć dzwony – mówi jeden z roz-
mówców – teraz to już ludzie nie idą do kościoła na ich dźwięk, ale to taka tradycja, 
że w niedzielę słychać ich bicie. Każdy wtedy wie, że to dzień święty3. Nostalgiczne 
dźwięki dzwonów są utrwalone w świadomości mieszkańców tego terenu.

Używanie dzwonów kościelnych można podzielić na dzwonienie cykliczne, 
związane z nabożeństwami i modlitwami kościelnymi, i dzwonienie okazjonalne, 
w sytuacjach wyjątkowych lub uroczystych. Współcześnie bicie dzwonów zapra-
sza wiernych na msze święte i kieruje ludzkie myśli ku Bogu, a także upamiętnia 
ważne wydarzenia i towarzyszy doniosłym chwilom i świętom.

W nadsańskim pejzażu nie brakuje ciekawych dzwonów, których dźwięki roz-
brzmiewają po tutejszych górach i dolinach. Miastem dzwonów jest Przemyśl, za-
równo ze względu na dużą liczbę świątyń, w których biją dzwony, jak również na 
odlewnię ludwisarską Felczyńskich, która, utworzona w Kałuszu w 1808 roku i po 

2 Określenie „nadsańska” w niniejszym artykule odnosi się do kilku miejscowości leżą-
cych na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim. Audiosfera to dźwięki tworzące specyfikę 
danego miejsca.

3 Mężczyzna, lat 84, Dynów.
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wojnie przeniesiona do Przemyśla, nieprzerwalnie prowadzi swoją działalność. 
Tajniki sztuki ludwisarskiej są przekazywane z pokolenia na pokolenie i stanowią 
nie tylko dziedzictwo rodziny Felczyńskich, ale także wizytówkę miasta.

Wszystkie przemyskie świątynie mają ciekawe dzwony, ale na uwagę zasługują 
spiże zawieszone w wieży przy bazylice archikatedralnej pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela. Znajduje się tam dzwon Jan z 1766 
roku, Anatol, Stanisław Kostka i Maria z 1927 roku. Najstarszy dzwon został ufun-
dowany przez Teodora Polańskiego, obywatela lwowskiego, a napis na nim: „Świę-
ty Michale Archaniele, ustanowiłem cię wodzem przy ocaleniu. Trzymaj nas z dala 
od wielkiej napaści z nawałnicą wichrów. Pioruny, burze, nawałnice zabieraj dale-
ko i cierpienia Królestwa Polski – módl się za nami!” jest prośbą o ochronę. Woj-
ciech Komorowski zauważa, że jest to największy ze skatalogowanych dzwonów 
karpackich, średnicy 2 metrów, wysokości 1,48 metra, obwodu blisko 6,5 metra, 
waży szacunkowo 5 ton [1988, s. 163]. 

Wyznawcy chrześcijaństwa obrządku wschodniego przechodzili burzliwe 
losy. Władze PRL nie uznawały osobowości prawnej Kościoła grekokatolickiego, 
dopiero od 1991 roku rozpoczął się okres normalizacji i odbudowywania sieci pa-
rafii greckokatolickich. W Przemyślu powstała parafia Archikatedralna Obrząd-
ku Greckokatolickiego, która posiada wybudowaną w latach 2002–2003 nową 
dzwonnicę. Umieszczone są w niej dwa historyczne dzwony św. Jan i św. Piotr 
oraz nowy św. Stefan.

Najistotniejszym elementem dzwonów jest ich dźwięk, „nawet jeśli go stracą – 
podkreśla Marek G. Zieliński – w wyniku pęknięcia, to i tak otacza je nimb chwały 
– a w zasadzie stają się pomnikami” [2001, s. 107] lub eksponatami muzealnymi. 
W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu w zabytkowej wieży 
Zegarowej wybudowanej w latach 1775–1777 eksponowane są dzwony z rożnych 
stron Polski i świata. Z Przemyślem związane są dwa dzwony ozdobione herbem 
miasta: Pierwszy z nich, z 1740 roku4, przedstawia niedźwiedzia, a nad nim krzyż 
kawalarski. „Umieszczone pod herbem imiona i nazwiska burmistrzów, a zara-
zem barwnych postaci Przemyśla czasów saskich: „KAZIMIERZ GRZYBOWSKI 
// MARCIN CZECHOWICZ” mogą świadczyć, że dzwon ów ma związek z radą 
miasta i niewykluczone, że mógł wisieć na wieży nieistniejącego dziś przemyskiego 
ratusza” [Trojanowska 2004, s. 32]. Drugi dzwon, z roku 1878, ma na płaszczu herb 

4 Dzwon ze zbiorów MNZP, numer inwentarzowy MPS-3956.
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Przemyśla z czasów rozbiorowych5, był odlany w obecności burmistrza Walerego 
Waygarta przez ludwisarza Jana Jaroszewskiego. Dzwony ratuszowe we wszyst-
kich miastach, nie tylko w Przemyślu, pełnił ważne funkcje w życiu społecznym. 
Regulowały rytm dnia i porządek różnych wydarzeń, zwoływały radnych miej-
skich na obrady, informowały o niebezpieczeństwach.

Zdj. 1. Dzwony z Muzeum Dzwonów i Fajek w Przemyślu. Pierwszy z 1740 roku, drugi 
1878 roku. Źródło: Fotografia własna

W wiejskich spiżach na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim zawarta jest hi-
storia wspólnot lokalnych. Tereny te były zamieszkiwane przez ludność polską 
i ukraińską, co ma odzwierciedlenie w dzwonnicach i dzwonach, wspomnieniach 
i legendach. W 1946 roku w ramach Akcji „Wisła” przymusowo wysiedlono lud-
ność ukraińską, wiele świątyń przekazano Kościołowi rzymskokatolickiemu, ale 
świadectwa bytności tej społeczności pozostały. W dzwonach zapisana jest hi-
storia, którą mieszkańcy różnych wsi wzięli w posiadanie. Z wypowiedzi respon-
dentów nie wynika, że dzwony są „ruskie” czy „ukraińskie”. Poprzez przekazanie 
zostały włączone do przedmiotów „swoich”, wyjątkowych, świętych.

 

5 Dzwon ze zbiorów MNZP, numer inwentarzowy MPS-3944. 
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5. legendy i OpOWiadania O nadsańskicH dzWOnacH

Dzwony są częstym motywem pojawiającym się w legendach, opowiadaniach 
i utworach literackich. Przekazywane z pokolenia na pokolenie historyjki dotyczą 
wyboru swojego miejsca przez dzwon, cudów za sprawą bicia w dzwonów czy 
cudownego ocalenia dzwonów. Wierzono, że dzwon może nie wydobyć głosu lub 
pęknąć przed wielkim nieszczęściem, albo bić nawet, jak realnie nie istnieje. „Wy-
obrażenia o dzwonach zaginionych miast mają swoje źródło w świętości dzwonów 
– ponieważ spoczywa na nich błogosławieństwo kościelne, żyją one i odzywają 
się nadal, chociaż miasto, w którym kiedyś dzwoniły wraz z mieszkańcami ule-
gło straszliwej karze” [Komorowski 1988, s. 107]. Andrzej Karczmarzewski pisze: 
„Szacunek dla dzwonów manifestował się w przypisywaniu im sił i właściwości, 
które sprawiały, że pojmowano je niemal jak żywe i nadnaturalne istoty. Na ich 
dźwięk otwierała się ziemia, ukazując ukryte w swym wnętrzu skarby. Zapadały 
się miasta, ludzie zamieniali się w kamienie”. Dzwony mogły pływać unoszone 
na falach powodzi. Zapadały się pod ziemię i dzwoniły raz w roku w Wielkim 
Tygodniu [Karczmarzewski 2011, s. 188]. Oprócz personifikowania dzwonów 
przypisywano im także nadnaturalne siły. Niektórzy wierzą, że dotknięcie serca 
dzwonu spełnia marzenia. Jedna z respondentek stwierdza: Nie znam żadnych le-
gend o naszych dzwonach, ale kiedyś ktoś opowiadał, że w Międzybrodziu stała na 
wzgórzu cerkiew, której dzwony wpadły do Sanu. Podobno do dzisiaj słuchać ich 
bicie w noc wielkanocną6.

Na ziemi przemyskiej wiele opowiadań o dzwonach pochodzi z czasów dru-
giej wojny światowej, gdy okupant niemiecki rekwirował dzwony, by przetopić je 
na armaty. Dzwon był przedmiotem pożądania w czasie zawieruch wojennych. 
Ludność miejscowa z narażeniem życia chroniła swe dzwony. W wielu wsiach 
i miastach chcąc ocalić dzwony przed kradzieżą, potajemnie ściągano je z dzwon-
nic i zakopywała w wybranych miejscach. Dzwony wtedy stawały się nie tylko 
świętością lokalną, ale też narodową. Zaangażowanie w ukrycie dzwonów często 
traktowano jako formę walki w obronie ojczyzny i wiary swych przodków.

W Warze, gmina Nozdrzec, znajdowała się cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego. W 1946 roku została zamieniona na kościół filialny należący do parafii 
w Nozdrzcu. 

6 Kobieta, lat 58, Końskie.
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Zdj. 2. Cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, gmina Nozdrzec. 
Źródło: Fotografia własna

Według opowiadań mieszkańców, przy tej cerkwi była dzwonnica z trzema 
dzwonami. Największy z nich ponoć w czasie wojny został zakopany pod świątynią. 
Po wojnie próbowano go odkopać, co naruszyło konstrukcję cerkwi, ale go nie od-
naleziono. Dwa pozostałe dzwony znajdują się w piwnicy nowego kościoła (nieuży-
wane). Jeden z nich został pomalowany farbą i stracił swoje brzmienie7.

Dzwon, bohater legend i podań oraz faktów historycznych, jest przedmiotem 
fascynującym. Od stuleci był „niewyczerpanym źródłem natchnienia dla wielu 
artystów, poetów, muzyków” [Komorowski 1988, s. 5].

Opowiadania o zaginionych dzwonach i takich, których nigdy nie odnale-
ziono, często pojawiają się na pograniczu nadsańskim. We wsi Końskie, gmina 
Dydnia, mieszkańcy nie znają losów dawnych, ukraińskich dzwonów. Krążą opo-
wieści, że Ukraińcy gdzieś je zakopali, ale nikt nie wie gdzie. Cerkiew pw. Prze-
mienienia Pańskiego w 1947 roku po akcji przesiedleńczej została zamieniona 

7 Informatorzy mieszkańcy Wary: mężczyzna lat 50; mężczyzna, lat 76.
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w kościół rzymskokatolicki. Świątynia była pozbawiona przedmiotów sakral-
nych, dlatego obecne wyposażenie kościoła pochodzi z różnych miejsc i świątyń. 
Co stało się z dzwonami – to zagadka. Niektóre źródła podają, że w zabytkowej 
dzwonnicy znajduje się dzwon z 1712 roku8; takiego dzwonu tam nie ma, wszyst-
kie są powojenne, ale za to zawieszone w zabytkowej parawanowej dzwonnicy. 
Ktoś chyba w Internecie umieścił informację, że u nas jest zabytkowy dzwon, czasem 
przyjeżdżają wycieczki go oglądać, ale takiego starego dzwonu nie ma. Sama cer-
kiew i dzwonnica są zabytkowe. Warto zobaczyć9. Historie i opowieści o dzwonach 
wzbogacają lokalną tradycję, budują poczucie tożsamości i ciągłości historycznej.

Zdj. 3. Dzwony z cerkwi w Warze. Źródło: Fotografia własna

8 Informacja m.in. Przewodnik z mapami Doliną Sanu, red. Kaniuczak R., Dudek A., 
Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów– Lublin 2012, s. 17; ht-
tps://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_Przemienienia_Pa%C5%84skiego_w_Ko%C5%-
84skiem [dostęp: 17.10.2016]; http://epodkarpacie.com/index.php?page=guide&ma-
in_guide_id=60&usection_id=230 [dostęp: 17.10.2016]; http://obszary.natura2000.
org.pl/index.php?s=obszar&id=703 [dostęp: 17.10.2016].

9 Kobieta, lat 58, Końskie.
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Zdj. 4. Dzwonnica i dzwony w Końskich, gmina Dydnia. Źródło: Fotografia własna

6. nadsańska zWyczajOWOść

Bicie dzwonów do dnia dzisiejszego nie przestało towarzyszyć niektórym 
obrzędom i zwyczajom. Elementem obrzędowości wielkanocnej jest wyciszenie 
dzwonów. W Wielki Czwartek w liturgii kościelnej zaczyna się Triduum Paschal-
ne i jest to dzień ostatniego dzwonienia. Od tego dnia aż do Zmartwychwstania 
dzwony milkną, co nazywane jest zawiązaniem dzwonów. Jest to znak żałoby po 
ukrzyżowanym Chrystusie. W tym czasie w obrzędowości kościelnej w miej-
sce dzwonów używa się kołatek. Kołatki są to instrumenty zrobione z deseczki 
i ruchomego młoteczka, które kiedyś miały za zadanie odpędzać zło, ale obecnie 
w nadsańskich miejscowościach prawie nikt o tym nie pamięta. Kołatki i milcze-
nie dzwonów jest postrzegane w kategoriach obrządku kościelnego. 

Po okresie wyciszenia dzwonów następuje radosne Alleluja i bicie dzwonów. 
Dzwony rezurekcyjne obwieszczają, że Chrystus powstał z martwych, pokonał 



Małgorzata Dziura

64

śmierć i niesie nowe życie wszystkim leżącym w grobach. Andrzej Karczmarzew-
ski łączy bicie wielkanocnych dzwonów z odradzaniem się sił przyrody po zimie; 
pisze: „Ponowny ich dźwięk oznajmiał nie tylko nowinę o Zmartwychwstaniu, ale 
także przywracał harmonię i porządkował ludzki świat (…). Być może głos dzwo-
nu bijącego w Wielką Sobotę był znakiem rozpoczęcia wiosny i nowego cyklu we-
getacyjnego” [Karczmarzewski 2011, s. 189]. Ciekawy zwyczaj dzwonienia wielka-
nocnego funkcjonował w Krzywczy do drugiej wojny światowej. Każdy gospodarz 
w niedzielę, po rezurekcji, udawał się do dzwonnicy i dzwonił, by zapewnić sobie 
i swojej rodzinie pomyślność w zbiorach. Dzwon rezurekcyjny często bił wtedy 
cały dzień, gdyż wielu gospodarzy było chętnych do dzwonienia na udane zbiory. 
Rola dzwonu w magii urodzaju na ziemi przemyskiej była powszechna, zwłaszcza 
wśród ruskiej ludności. Współcześnie wszyscy respondenci nie wyobrażają sobie 
mszy rezurekcyjnej bez bicia dzwonów. Jedna z respondentek mówi: Jestem scho-
rowana i już nie chodzę na rezurekcję tylko późniejszą mszę, ale jak słyszę dzwony 
w czasie procesji rezurekcyjnej to, tak się serce raduje, tak mi na duszy radośnie. Te 
dzwony jakby mnie łączyły z Kościołem i Panem Jezusem10. 

Bicie dzwonów towarzyszyło różnym obrzędom rodzinnym, ale przede 
wszystkim śmierci. Dawniej dzwoniono na dobrą śmierć, dzwony informowa-
ły też o śmierci parafianina. Barbara Ogrodowska tak opisuje komunikowanie 
smutnej dla wspólnoty wiadomości: „Ktoś z domowników biegł do księdza i ko-
ścielnego, a ten uderzał w dzwon i wtedy cała wioska lub osada dowiadywała się 
o śmierci współziomka, a każdy, kto dźwięk dzwonu czyli podzwonne usłyszał, 
przerywał na chwile swe zajęcia, żegnał się z powagą znakiem krzyża i odmawiał 
krótką modlitwę za spokój jego duszy” [2007, s. 246]. Te spiżowe instrumenty mu-
zyczne zapraszały do wspólnego smutku. Dzwony sygnalizowały od zawsze sytu-
ację przejścia, którą jest granica między życiem i śmiercią. Andrzej Brencz pisze: 
„Uderzanie w dzwony oznacza granicę między profanum a sacrum, wyznacza po-
czątek zachowania rytualnego” [1987, s. 222], oddzielającego zmarłego od żywych. 
Dzwonienie przypisane śmierci określane jako żałobne, pogrzebowe, pożegnalne, 
umierających może dotyczyć chwili agonii lub przejścia między bytami ziemskim 
i niebiańskim. Starsi respondenci zwracają uwagę na dźwięk małego dzwonka, któ-
ry towarzyszył kiedyś księdzu niosącemu wiatyk choremu. We wszystkich bada-
nych miejscowościach dźwięk dzwonu towarzyszy zmarłemu w czasie uroczystości  

10 Kobieta, lat 77, Wara.
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pogrzebowej. Jak jest pogrzeb, to musi bić dzwon, on tym biciem opłakuje zmarłego, 
jakby nie dzwonił to były niechrześcijański pogrzeb11. Ta muzyka dzwonów może 
mieć uzasadnienie w przekonaniu, o którym Lidia Kwiatkowska-Frejlich pisze: 
„To dzwonienie w granicach wsi było związane z przekonaniem, że teren objęty 
jego dźwiękiem jest bezpieczny, a przecież ci, którzy zetknęli się ze śmiercią na-
rażeni byli na pojawienie się rytualnej nieczystości, jako skutku wtargnięcia do 
świata śmiertelników elementów należących do zaświatów” [2009, s. 53]. Bicie 
dzwonu jest wpisane nie tylko w liturgię pogrzebową, ale też głęboko zakorzenio-
ne w świadomości ludzi pogranicza nadsańskiego. 

7. artyzm i przeslanie dzWOnóW 

Dzwony zawieszone wysoko w wieżach dzwonniczych często pozostają nie-
widoczne, dlatego trudno dostrzec ich wyraz artystyczny. Dekoracje plastyczne: 
ornamenty, przedstawienia figuralne, krój liter czynią dzwon dziełem sztuki. 
Najstarsze dzwony pozbawione były dekoracji, następnie często jedynym uroz-
maiceniem powierzchni płaszcza była inskrypcja. Z biegiem czasu pojawiły się 
dekoracje ornamentalne i figuralne. Współcześnie dzieła sztuki ludwisarskiej po-
siadają napisy, motta, imiona, wizerunki i symbole informujące o błogosławień-
stwie, ochronie, życzeniu zdrowia, prośbie, uduchowieniu człowieka. 

Teksty inskrypcji na dzwonach zaczerpnięte są z Biblii, często z Księgi Psal-
mów, niosą ze sobą bardzo wymowne i ponadczasowe przesłanie. Na dzwonach 
znajdują się też fragmenty modlitwy lub modlitewne inwokacje. „Typowe napisy, 
popularne formuły specjalnie układane dla dzwonów, które określano mianem 
»konfekcji odlewniczej« miały moc nie mniejszą niż słowa płynące z kazalnicy” 
[tamże, s. 52]. Dekorowanie dzwonów wizerunkami świętych postaci, różnymi 
symbolami i sentencjami „zwraca uwagę na uniwersalny charakter pragnień 
człowieka – konieczność przybliżenia (czy też oswojenia) tajemnicy wymiaru 
sacrum już tu, na Ziemi” [Guźlak 2011, s. 58]. Wierzono w moc słów umieszcza-
nych na dzwonach. Gerard Guźlak podkreśla, że „brzmienie spiżu potrafi również 
(…) dzięki odpowiednim inskrypcjom, zapobiec najazdom wrogich wojsk oraz  

11 Kobieta, lat 68, Końskie.
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zażegnać wiatr, ogień, mgłę, burzę i grad” [tamże, s. 61–62]. Napisy na dzwonach 
miały zatem nie tylko religijne przesłanie, ale także apotropeiczną siłę.

Od końca X wieku dzwonom zaczęto nadawać imiona. Papież Jan XIII w 968 
roku po raz pierwszy poświęcił dzwon w bazylice na Loteranie, nadając mu imię 
„Jan”12. Imię dzwonu do dziś nie tylko służy jego identyfikacji, „lecz stanowi swo-
iste przesłanie, które poprzez moc postaci świętej, patronuje danej okolicy, ma 
wpływ na jej mieszkańców” [tamże, s. 63]. Patron dzwonu przemawia do wier-
nych i wzywał ich do modlitwy. Na nadsańskim terenie dzwony noszą imiona 
różnych świętych, sporo dzwonów poświęconych jest Matce Boskiej. Znajdują 
się tam różne jej wizerunki i inskrypcje na jej cześć. Mocno wierzono, że Matka 
Syna Bożego roztacza opiekę nad wiernym ludem i będzie orędowniczką ludzkich 
spraw; przykładem może być dzwon o imieniu Maria znajdujący się w wieży przy 
przemyskiej archikatedrze. Napis na tym dzwonie głosi: „Imię moje Maria, abym 
wzywał codziennie wiernych do pozdrowienia panny Najświętszej słowami Ave 
Maria. Fundowali mnie i odlali w roku 1927 – Bracia Felczyńscy w Przemyślu”. 
Mieszkańcy nadsańskiego terenu nie znają inskrypcji na dzwonach, ale niektó-
rzy wierzą, że gdy dzwon brzmi, to się modli za ludzi. O wartości dzwonu nie 
stanowi ich wyraz artystyczny, tylko muzyczny. O najpiękniejsze ich tony starają 
się ludwisarze. „Dobry dzwon to taki, który oprócz tonu zasadniczego ma wie-
le pobocznych tonów i półdźwięków, zlewających się razem w tzw. ton słucho-
wy. Trzeba mieć dobry słuch i wszechstronną wiedzę muzyczną, aby określić ton 
dzwonu” [Komorowski 1988, s. 103]. Dla mieszkańców nadsańskich wsi i miast 
wartością jest nie tyle ton dzwonu, ale jego muzyka towarzysząca codzienności 
i dniom świątecznym. 

Dekoracje dzwonów „odzwierciedlają artystyczny i społeczny charak-
ter epoki, w której powstały. Po stosunkowo skromnej dekoracji rzeźbiarskiej 
w średniowieczu w XV i XVI stuleciu ludwisarstwo staje się rzemiosłem wybitnie 
artystycznym” [tamże, s. 98]. Od XII wieku zaczął pojawiać zwyczaj umieszcza-
nia na dzwonach daty odlania, nazwiska ludwisarza, fundatora lub jego herbu.  

12 O nadawaniu imion dzwonom zob.: Nowowiejski A.J., Wykład liturgii Kościoła ka-
tolickiego, t. 1, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/Content/9657/Dzwony_liturgia.pdf, 
[dostęp: 18.08.2016]; J. Krokosz, J. Przybylski, S. Rzadkosz, 2007,Najstarsze dzwony 
w Polsce [w:] Odlewnictwo w Polsce. Materiały z VII Sesji Naukowej z cyklu Rzemiosło 
artystyczne i wzornictwo w Polsce, red. Kluczwajd K., Toruń, Toruński Oddział Histo-
ryków Sztuki, s. 139; Komorowski W., 1988, Historia dzwonów. Zabytkowe dzwony 
karpackie, Warszawa, Wydawnictwo SKPB, s. 41.
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Te wszystkie informacje mają charakter upamiętniający. Dzwon staje się nośni-
kiem ważnych dla wspólnoty lokalnej treści.

8. zakOńczenie

Dzwon jest znakiem-przedmiotem, któremu przypisuje się różne funkcje, od 
magicznych poprzez praktyczne aż po modlitewne akty wiary. W dzwonach za-
warte jest coś z artefaktu symbolizującego minione czasy, tradycje i niezmienność. 
Aleksander Borowski wiele lat temu pisał: „Dźwięk dzwonu podnosi uczucia re-
ligijne, jest jednym z najbardziej pamiętnych z rożnych chwil życia – od kolebki, 
aż do śmierci. Niezbędny przy wszelkich uroczystościach kościelnych. To też lud 
wiejski nie zapomniał o nim w swych pieśniach i legendach, przypisując nadzwy-
czajności i cuda: głos dzwonów odpędza szatanów, ułatwia zmarłemu wejście 
do raju, bywają dzwony zaklęte, którymi kołyszą dusze zmarłe w dni uroczyste, 
wdowy uderzeniem w dzwony wywołują powtórne wyjście za mąż” [1921, s. 55]. 
Współcześnie, zapominamy o głębokiej symbolice i różnych funkcjach dzwonu. 
Jego znaczenie ulega dewaluacji, ale nadal wpisany jest w sferę sacrum i wywołuje 
podniosłą atmosferę. 

Dla mieszkańców terenów nadsańskich, bicie dzwonów jest rodzajem „obraz-
ka dźwiękowego”, zastygnięcia w czasie, ale jednocześnie „żyjącego” przedmiotu. 
Dzwon jest łącznikiem przeszłości z teraźniejszością, sfery świętej z codzienną. 
Zwrócenie uwagi na krajobraz dźwiękowy z dzwonem w tle rozszerza refleksję 
nad doświadczaniem miejsca.

Dźwięk dzwonów od bardzo dawna był i współcześnie bardzo często jest 
integralnym elementem miejsca. Wpisał się w codzienność i nie jest zauważany 
do momentu, gdy znika z przestrzeni. Kiedy dzwony przestają bić np. z powo-
du uszkodzenia, ludzie robią wszystko, by ich dźwięk był nadal obecny w lokal-
nej audiosferze. W hałasie współczesności nie odczuwa się już tak wielkiej roli 
dzwonów, jak dawniej. Ludzie słyszą ich dźwięk, ale już nie wsłuchują się w ich 
brzmienie i nie interpretują ich symboliki, nadal jednak muzyka dzwonów jest 
bliska i swojska.

Dzwony stanowią tło dźwiękowe towarzyszące ludzkiemu życiu i ważnym wy-
darzeniom religijnym, społecznym, narodowym i patriotycznym. Bicie dzwonów 
ma znaczenie emocjonalne, wywołuje różne uczucia od radości poprzez nostalgię 
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i wzruszenie do smutku i żałoby. Bijące dzwony przywołują określone skojarze-
nia, trochę sentymentalne, trochę religijne i patriotyczne, takie jak wspomnienia 
z dzieciństwa lub stron rodzinnych i bliskich, którzy zmarli lub zginęli, sielskości 
wiejskiego krajobrazu i dźwięku świątyń. Dzwony są uzewnętrznieniem uczuć na-
rodowych i patriotycznych. 

Połączenie koncepcji „słuchocentrycznej” i „wzrokocentrycznej” w refleksji 
nad dzwonami pokazuje złożoność i wieloaspektowość tego idiofonicznego in-
strumentu i jego roli w życiu społecznym mieszkańców Pogórza Przemyskiego 
i Dynowskiego.

Bywa, że „święty hałas” dzwonów jest przedmiotem konfliktu i nieporozu-
mień, ale zwykle jego duża głośność nie budzi sprzeciwu ze względu na utrwaloną 
w kulturze symbolikę i powiązanie z sacrum. Mieszkańcy badanego terenu nie po-
strzegają dzwonów w kategorii hałasu, patrzą na dzwony przez pryzmat symbolu 
i „świętego” instrumentu.
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summary

The bells in the „nadsańskie” borderland 
A bell is a musical instrument that brings deep symbolism and has a rich tra-

dition. In their long-lived history bells were supposed to call for prayer and wor-
ship, they were to announce important events, to regulate work and free time, to 
warn against the threat, to organize life of religious orders, communities of towns 
and villages.

Christianity, from the beginning of the sound of bells, recognized God’s voice 
summoning people to the temples. Folk culture created out of the music of bells 
a kind of syncretism of Christianity with elements of pagan beliefs.. Today, this 
instrument of copper and tin is the background sound accompanying human life 
and major religious, social, national and patriotic events. Its sound clasped with 
important events, but also everyday life.

This paper analyzes the functions, meaning and role of the bells in the „nad-
sańskie” borderland. This area due to necessity, was narrowed down to a few vil-
lages on the Przemyskie and Dynowskie Foothills, but inhabited by people of dif-
ferent cultures and nations (Poles and Ukrainians). Efforts were made to show 
many aspects of bells, including specificity of „nadsańska” audio sphere, legends 
and stories, time honoured customs, artistic value of these instruments. The article 
is based on author’s own observations, conversations or interviews with pastors of 
the parish and residents of the area.

Today, the beating of church bells is still heard in the area, though perhaps not 
with such power and significance, as in the past. Bells were and still are a carrier of 
meanings, ideas, and historical memory.
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Szydełkowanie1 i dziewiarstwo2 obecne jest w tradycji Hucułów od dawna: 
przez dłuższy czas „plecione” (lokalna nazwa dziewiarstwa) wyroby (najczęściej 
ubrania) wyrabiano w warunkach domowych, głównie na własny użytek. Od koń-
ca ХІХ wieku wyroby dziane były oryginalną częścią ludowego stroju huculskiego 
oraz artystycznym zjawiskiem sztuki dekoracyjnej i stosowanej w kraju. 

Dokładnie ustalić czas pojawienia się pierwszych wyrobów dzianych w tra-
dycyjnym stroju Hucułów nie jest łatwo, ponieważ pierwsze wiadomości o tym 
pojawiają się dopiero w wieku XIX. Używanie ciepłych wyrobów wełnianych było 
związane przede wszystkim z funkcją użytkową: trudne warunki klimatyczne 
w regionie, właściwości surowców do produkcji ubrań oraz preferencje estetycz-
ne mieszkańców Karpat. Można również zasugerować wpływy sztuki użytkowej 
sąsiednich narodów regionu karpacko-bałkańskiego oraz innych krajów europej-

1 Szydełkowanie – proces robienia części odzieży albo wyrobów do dekoracji wnętrz 
specjalnym szydełkiem (drewnianym, metalowym, plastykowym).

2 Dziewiarstwo (ręczne) – proces robienia odzieży albo wyrobów do dekoracji wnętrz 
na drutach (dwóch albo pięciu). Dziewiarstwo (maszynowe) – produkowanie wyrobów 
trykotowych na urządzeniu specjalistycznym.
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skich (na górskich obszarach Węgier, Austrii, Słowacji, Polski, Niemiec, Szwajca-
rii), gdzie dzianina była obecna w strojach miejskich i ludowych przynajmniej od 
czasów średniowiecza [Turnau 1979].

Opracowanie literatury i źródeł od drugiej połowy XIX do początku XXI 
wieku potwierdzają brak obszerniejszej informacji na temat naszego badania 
[Козакевич 2014a, s. 951–966]. Pierwsze wzmianki w źródłach pisanych o hucul-
skich wyrobach dzianych wymieniają nieliczne przykłady, głównie elementy stro-
ju ludowego. Większość z tych badań etnograficznych prowadzonych było bar-
dziej w charakterze opisowym niż naukowym, jednak prace te mają dużą wartość 
ze względu na „pierwotność” – jako wynik badań terenowych i bezpośredniego 
udziału autorów w szeregu wydarzeń artystycznych.

Jednym z pierwszych badań etnograficznych, które wskazuje na istnienie wy-
robów dzianych w stroju mieszkańców Galicji Wschodniej w drugiej połowie XIX 
wieku, była praca J. Głowackiego [Головацкий 1868, s. 67]. W kolejnych pracach 
z końca XIX i pierwszej ćwierci XX wieku badacze huculskiej sztuki ludowej tylko 
potwierdzili istnienie dzianych „kapczuriw”, „narakwyts” i „rukawyts”3, brakuje 
w tych badaniach aspektu historycznego rozwoju sztuki dziewiarstwa. Spora-
dyczne wiadomości podają: J. Kopernicki [Kopernicki 1889, s. 34]; J. Schnaider 
[Schnaider 1899a, s. 11; Schnaider 1899b, s. 150–151]; W. Szuchewycz [Шухевич 
1899, c. 120–139]; A. Fischer [Fisher 1928, s. 66]; J. Falkowski [Falkowski 1937, 
s. 170]; R. Kajndl [Кайндль 2000, s. 208] oraz inni. W latach dwudziestych–trzy-
dziestych XX wieku „plecione” wyroby w kontekście promowania tradycyjnej 
sztuki ukraińskiej w Galicji Wschodniej i za granicą rozpatrywali: S. Walnyćka 
[Вальницька 1929, s. 3–4]; W. Wilszanyćka [Вільшаницька 1931, s. 6]; I. Hurgu-
ła [Гургула 1938, s. 3–4] i inni.

W drugiej połowie XX i na początku XXI wieku podejmowane były frag-
mentaryczne badania huculskich wyrobów dzianych, głównie w kontekście stro-
ju ukraińskiego. Jednak z wyjątkiem kilku prac, w których sporadycznie opisane 
są cechy artystyczne, brakuje szczegółowej analizy rozwoju sztuki dziewiarstwa. 
Są to prace monograficzne: K. Matejko [Матейко 1977, s. 224]; Т. Nikolaewa 
[Ніколаєва 1996, s. 172]; [Ніколаєва 2005, s. 172]; L. Buraczyńska [Бурачинська 
1992, s. 311]; M. Biłan, G. Stelmaszczuk [Білан, Стельмащук 2000, s. 326]; G. Stel-
maszczuk [Стельмащук 2013]) – i zbiorowe publikacje: Полянская, Матейко 

3 Definicja i charakterystyka typów huculskich wyrobów dzianych w publikacji, zob.: 
Козакевич 2014b, s. 1403–1419.
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1972, s. 57–65; Матейко 1976, s. 57–64; Стельмащук 1986, s. 44–48; Матейко, 
Полянська 1987, s. 189–203; Стельмащук 2000, s. 281; Білан, Стельмащук 
2001, s. 297–335; Никорак 2004, s. 381–383; Стельмащук 1986, s. 241. 

Także autorka niniejszego artykułu opublikowała szereg prac ze szczegóło-
wą analizą historii rozwoju dziewiarstwa na Huculszczyźnie, typów wyrobów 
ludowych, centrów produkcji, cech artystycznych: Козакевич 2004, s. 99–113; 
Козакевич 2005, s. 79–87; Козакевич 2006, s. 270–280; Козакевич 2007a, s. 259; 
Козакевич 2007b, s. 644; Козакевич 2007c, s. 373–374; Козакевич 2008, s. 51–
54; Kozakevych 2010, s. 271–279; Козакевич 2011, s. 503–524; Козакевич 2013, 
s. 885–906; Козакевич 2014c, s. 603–617; Козакевич 2016, s. 1403–1419.

Źródłami informacyjnymi dla moich badań są katalogi wystaw etnograficz-
nych, przemysłowych i rolniczych na terenach Galicji z końca XIX i pierwszej 
dekady XX wieku: w Kołomyi [Turkawski 1880, s. 13, 14, 15; Ничай 1881]; Prze-
myślu [Wystawa 1882]; Tarnopolu [Przewodnik 1887]; Lwowie [Провідник по 
виставі 1894, s. 137–141], Stryju [Катальоґ Першої української 1909] i innych. 
Bardzo ważne są materiały archiwalne Centralnego Państwowego Archiwum Hi-
storycznego Ukrainy we Lwowie (Центральний Державний історичний архів 
України у Львові – dalej: ЦДІАУЛ) oraz Państwowego Archiwum Obwodu 
Iwanofrankowskiego (Державний архів Івано-Франківської області – dalej: 
ДАІФО). Wiele artefaktów oraz informacji od respondentów zostało opisanych 
na podstawie materiałów zgromadzonych podczas wypraw terenowych, zre-
alizowanych w latach 2004–2016, celem których było zbadanie sztuki ludowej  
Huculszczyzny. 

Pod koniec XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku skuteczną rolę w rozwoju 
i promocji huculskich wyrobów dzianych w odniesieniu do sztuki ludowej i rze-
miosła, a także do sztuki dekoracyjnej i stosowanej w Galicji, odgrywały wystawy. 
Podczas przeglądu eksponatów tysiące gości z ziem galicyjskich i innych krajów 
miało okazję zapoznać się z pracami lokalnych i zaproszonych artystów. To wła-
śnie na takich wystawach odbywała się „wymiana”: w wyrobach przemysłowych 
odczytywane są motywy tradycyjne i odwrotnie – w wyrobach ludowych pojawia-
ją się nowe techniki produkcji oraz sposoby zdobienia.

Dzianiny prezentowano głównie w dwóch działach wystawowych: przemy-
słowym (robótki ręczne) i etnograficznym (stroje ludowe, artykuły domowe). 
W pierwszym przedstawiono wyroby kierunku związanego z modą: ubranie 
(pończochy, chusty, czapki), przedmioty wystroju wnętrz (pledy, poduszki, firanki,  
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serwetki, abażury), szydełkowe koronki wyrabiane przez nauczycielki i uczennice 
gimnazjów, szkół podstawowych i zawodowych, członkinie stowarzyszeń kobiet, 
osoby prywatne. Tradycyjne wyroby dziane były w dziale etnograficznym jako 
część stroju ludowego.

Eksponaty wystawowe wybierane były często przez osoby znające się na 
sztuce ludowej i zaangażowane w rozwój przemysłu galicyjskiego (hr. Potocki,  
hr. Dzieduszycki, L. Wierbicki, O. Kolberg, W. Szuchewicz, O. Kulczycka, S. Paryl-
le i inni). Często były to wyroby specjalnie wyprodukowane na wystawę, z surow-
ców wysokiej jakości, ze wzorami artystycznymi, jasnych kolorów i różnych splo-
tów. Niektóre z tych wyrobów zostały zakupione przez pracowników muzealnych 
i kolekcjonerów prywatnych.

W 1880 roku w Kołomyi odbyły się dwie wystawy, na których została w peł-
ni zaprezentowana sztuka Huculszczyzny i Pokucia – Wystawa Etnograficzna 
[Мельник 2000, s. 129] i Wystawa Gospodarczo-Przemysłowa [Кречковський 
2000, s. 128–129]. Wystawa Etnograficzna została zorganizowana przez Od-
dział Towarzystwa Tatrzańskiego w Kołomyi [Kolberg 1882, s. 35–49], trwała od  
15 do 30 września i obejmowała sześć powiatów – kołomyjski, kosowski, śniatyń-
ski, horodeński, zaleszczycki i borszczowski [Туркавський 2004]. W etnograficz-
nej sali wystawowej, wystrojem której, jak też fachową oceną wybranych ekspona-
tów, zajmował się Oskar Kolberg, z wyrobów huculskich przedstawiono wełniane 
pasy, kamasze i rękawice z Kosowa Huculskiego [Katalog przedmiotów 1880; 
Turkawski 1880, s. 13–15]. Na Wystawie Gospodarczo-Przemysłowej, otwartej  
3 września, urządzonej przez członków Towarzystwa im. Kaczkowskiego [Ничай 
1881, s. 21–47; Выставка господарско-промыслова 1881], dzianiny z Hucul- 
szczyzny eksponowano w dziale etnograficznym. Specjalnie na wystawę przygoto-
wano rękawice wełniane „dwopalcewi”, zrobione na drutach przez Jurija Fediuka 
z Werbiąża, dwie pary rękawic zrobionych przez Ołenę Orfeniuk i Marusię Filan 
ze wsi Mikuliczyn: dziergane z grubej włóczki, jedna – w poprzeczne wąskie paski 
w czerwonym, czarnym i żółtym kolorze, druga – jasnoczerwonego koloru z po-
przecznym szerokim pasem w środku [tamże, s. 41]. Również Ołena Orfeniuk 
wysłała „kapczury” (pończochy) własnej roboty na drutach – całe „wyplecione” 
z szarej wełny domowej z czerwonymi i zielonymi krawędziami w górnej części. 
Jawdocha Orfeniuk zaproponowała dwie pary „narakwyć” (zarękawków) z włócz-
ki w czerwonym, żółtym i zielonym kolorze ze wzorem „w kostki” [tamże, s. 41].
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Kilka wyrobów z obszarów huculskich oraz z pogranicza Huculszczyzny  
i Pokucia eksponowano na Wystawie w Stryju w roku 1909: pończochy z Utorop, 
rękawice od pani Wolańskiej z Krzyworówni, cztery pary „narukawciw” od pani 
Tymińskiej z Peczeniżyna, rękawice od pani Bileckiej z Peczeniżyna [Катальоґ 
Першої української 1909]. 

Zauważmy, że w końcu XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku na ziemiach Ga-
licji zorganizowano wiele wystaw, wieczorów strojów ludowych, gdzie były przed-
stawiane huculskie wyroby dziane. Wyróżniały się one różnorodnością kolorów, 
jasnością, technikami dziergania oraz wzorami. Takimi oryginalnymi cechami ar-
tystycznymi przyciągały one uwagę specjalistów i zwykłych użytkowników, a ich 
autorzy otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody pieniężne za wysoką jakość  
wykonania.

Pomimo iż Huculszczyzna była jednym z niewielu krajów, gdzie najdłużej za-
chowywała się sztuka ludowa i rzemiosło domowe, w końcu XIX wieku modne 
trendy i przemysł fabryczny zapanowały również tu. Jednocześnie z tradycyjnymi 
wyrobami dzianymi zaistniały artykuły trykotowe, które odpowiadały tenden-
cjom mody tego czasu. W latach osiemdziesiątych XIX wieku w skorowidzach 
przemysłowo-handlowych i księgach adresowych Galicji pojawiają się wzmianki 
o artykułach włókienniczych o nazwach: „trykot” i „wyroby trykotowe”, produko-
wanych na drutach, szydełkiem i na urządzeniu specjalistycznym maszynowym 
[Козакевич 2012, s. 1054–1086]. Najszybciej przejawiła się ta tendencja w mia-
steczkach i wsiach położonych w pobliżu dużych miast, dróg kolejowych, tras tu-
rystycznych i ośrodków produkcyjnych (Kosów, Worochta, Jaremcze, Mikułiczyn, 
Delatyn, Rachów, Wyżnica). „Trykot” sprzedawany był głównie w sklepach jako 
towar importowany z innych państw europejskich: Wiednia (stolicy mody i try-
kotarstwa), krajów pruskich, Paryża, rzadko jako produkt miejscowy. W końcu 
XIX wieku na Huculszczyźnie pojawiły się pracownie trykotarskie, gdzie produ-
kowano ciepłe wyroby wełniane [Kozakevych 2013, s. 391–414; Козакевич 2006; 
Козакевич 2005], a w okresie międzywojennym na tych obszarach owocnie pra-
cowały fabryki trykotażowe, które produkowały wysokojakościową produkcję dla 
rynku galicyjskiego i innych krajów. Połączone to było również z rozwojem edu-
kacji artystyczno-zawodowej dla kobiet i propagowaniem przemysłu krajowego 
[Козакевич 2009, s. 374–383].

Najbardziej znanym ośrodkiem dziewiarstwa na Huculszczyźnie w końcu 
XIX i w pierwszej dekadzie XX wieku był Kosów [Козакевич 2005]. W latach 
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1912–1917 w Kosowie funkcjonowała pracownia trykotów Stanisławy Hulanic-
kiej (urodzonej w 1876 roku w Poczapach, parafia Biały Kamień, powiat Złoczów). 
Już od 1907 roku kierowała ona procesem nauczania prac żeńskich w Kosowie. 
Wykształcenia zawodowego w specjalnych szkołach przemysłowych nie zdobyła 
– robót trykotażowych i pończoszniczych nauczyła się w prywatnej szkole Zofii 
Mazurkowej i u Zygmunta Krasińskiego we Lwowie [Козакевич 2012, s. 1054–
1086]. W tym czasie w okolicach Kosowa istniała tylko jedna pracownia tryko-
tów, dlatego właścicielka wzięła do bezpłatnej nauki dwie miejscowe dziewczyny 
– Pawlinę Wotoszczuk (12 lat) i Zofię Szczałkowską (17 lat) [ККЛ, 165, 9, 118]. 
Na początku działalności pracownia nie miała żadnego sprzętu specjalistyczne-
go, więc Stanisława Hulanicka wzięła pożyczkę w Spółce Maszynowej i Kredy-
towej we Lwowie na jego nabycie oraz na zakup maszyn trykotowych w firmie 
Wiedermana w Wiedniu. Produkowała głównie pończochy i rozmaite „sztylpy” 
(kamasze, skarpetki bez stóp), a także wykonywała prywatne zamówienia. Część 
gotowej produkcji sprzedawała w Kosowie, część wysyłała do Czortkowa za go-
tówkę [ККЛ, 165, 9, 118].

W latach dwudziestych i trzydziestych na terenach Galicji rosła liczba drob-
nych pracowni i fabryk trykotażowych, właścicielami których byli przeważnie 
Żydzi. Udział maszynowej produkcji znacznie przekraczał udział produkcji dzie-
wiarstwa ręcznego, chociaż oba typy wyrobów miały swoje wady i zalety. Prze-
wagą maszynowego trykotażu była produkcja dużych ilości odzieży, jednak przy 
spadku wartości artystycznej. Natomiast dziewiarstwo ręczne pozwalało produ-
kować oryginalne wyroby „fantazyjne”, ale w małych ilościach. 

W latach trzydziestych w Kosowie Huculskim działała firma Ostasza Gert-
nera i Landawa „Gassorejg” (pl. Rynek 19) – pierwsza spółka akcyjna wyrobów 
tkackich i trykotarskich, założona w roku 1928 [СВБФП, 263, 1, 969; СВУ 2, 2, 
751]. Produkowano tu kilimy, wyroby dziane i tkane: szale, swetry, ubrania ko-
biece i dziecięce. Proces był dobrze zorganizowany i zmechanizowany (maszy-
na pończosznicza, Haudflachstrichmachine 8/80, 7/70, 7/50, 9/70, do motania 
Spulmaschine, maszyny do prasowania), co umożliwiało produkowanie znacz-
nej ilości wyrobów: w ciągu miesiąca wykonano 800 swetrów i 400 szali. Fabryka 
miała siedmiu–dziesięciu pracowników (dane z roku 1938), którzy wykonywali 
rozmaitą pracę, zatrudniano również chałupników. Wełnę kupowano przeważnie 
w Łodzi [СВУ 2, 2, 751]. 
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Zdj. 1. Firma Ostasza Gertnera i Landawa ,,Gassorejg”, lata trzydzieste XX wieku.  
Źródło: СВБФП, 263, 1, 969

Kolejna firma – fabryka-tkalnia Wilhelma Randa (ul. Piłsudskiego 4a) – pro-
dukowała wówczas kobiece, męskie i dziecięce swetry, sztuce (kamasze) męskie, 
zimowe szaliki. Specjalistycznych urządzeń było tu niewiele: sześć Flachmachine, 
Ranchmachine, dwie maszyny do szycia, jedna do motania (zakupione w Łodzi), 
jednak dawało to możliwość produkowania większej ilości wyrobów aniżeli spo-
sobem ręcznym [СВБФП, 263, 1, 1183]. W Tkalni Louisa Ekhausa (ul. Monasty-
rska 49) wyrabiano swetry, pończochy, zapaski. Podobny asortyment produkowa-
no w fabryce trykotów Shneeberga [СВБФП, 263, 1, 970; СИТ 262, 1, 333].

Jedyne ukraińskie przedsiębiorstwo to znana w okresie międzywojennym na 
terenach galicyjskich Spółka Sztuka Huculska (Huculśke Mystectwo) pod kierow-
nictwem Mychajły Kuryłenki. Oprócz głównych artykułów – kilimów i gobelinów 
– w niewielkiej ilościach produkowała swetry robione ręcznie na drutach przez 
dziewiarzy-chałupników. Wykorzystywali oni bardzo wysokiej jakości wełnę za-
kupioną w Anglii. Bezspornie, swetry te wyróżniały się fachowym wykonaniem, 
w różnych splotach i wzorach, dlatego znane były nie tylko w kraju, ale i za granicą 
[Козакевич 2005, s. 79–87; Козакевич 2006, s. 270–280].



Ołena Kozakewych

78

Zdj. 2. Firma Tkalnia Louisa Ekhausa, lata trzydzieste XX wieku. Źródło: СИТ 262, 1, 591

Takie współwystępowanie zawo-
dowej i ludowej sztuki dziewiarstwa 
na Huculszczyźnie w latach między-
wojennych umożliwiło pojawienie się 
w stroju góralskim swetrów, szalików, 
szali, skarpet, czapek, a w ubraniach 
miejskich – autentycznych wyrobów 
huculskich. Najmocniej te tendencje 
przejawiły się w produkcji i zdobie-
niu ubrań zimowych oraz zestawów  
narciarskich. 

Moda na wzory huculskie przy-
czyniła się do rozwoju dziewiarstwa 

Zdj. 3. Zimowe zestawy sportowe. 
Źródło: Нова Хата, 1930, s. 1
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i szydełkowania, co dało mieszkańcom gór możliwość zarobkowania. Szczegól-
nym zainteresowaniem cieszyły się dziane na drutach ornamenty wykorzystywa-
ne przez Hucułki w zdobieniu „kapczuriw”. Czapki, szaliki i skarpety zdobione 
wzorami w „ptaszki”, „ołenyky” lub w geometryczne „kosmackie” stanowiły ak-
centy dekoracyjne w narciarskim ubraniu [По виставці… 1931]. 

Zdj. 4. Kapczury kosmackie z okolic wsi Riczka, rejon Kosów, obwód iwanofrankowski, 
lata trzydzieste XX wieku. 
Źródło: Narodowe Muzeum Ludowej Architektury i Bytu Ukrainy, НД-23261

Po drugiej wojnie światowej wszystkie prywatne przedsiębiorstwa zostały zli-
kwidowane lub znacjonalizowane. W ich miejsce zorganizowano spółdzielnie wy-
twórcze, zwane „artili” [КПКАЧШ, Р-845, 2, 57; КПКАЧШ, Р-845, 2, 37], duże 
państwowe fabryki tekstylne, które zatrudniały wielu ludzi z różnych miejscowo-
ści Huculszczyzny. W drugiej połowie XX wieku, wraz z rozpowszechnieniem 
się produkcji fabrycznej (często niskiej jakości), dziewiarstwo praktykowane było 
bardziej jako modne robótki ręczne lub jako produkcja pamiątkowa. Tylko stare 
Hucułki kontynuowały wyrabianie i noszenie dawnych strojów. 
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W latach osiemdziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
Kosów nadal pozostawał ośrodkiem dziewiarstwa. Istniały głównie dwa ośrodki: 
Stowarzyszenie Artystyczno-Produkcyjne przy Związku Malarzy i Stowarzyszenie 
Artystyczno-Produkcyjne „Huculszczyzna”. W pierwszym było zatrudnionych 
180 pracowników z takich miasteczek i wsi, jak: Kosów, Ilińce, Sokołówka, Chim-
czyn, Kołomyja, Zabłotów, Roztoki, Jaworów, Stare Kuty, Pistyń, Riczka, Śniatyn, 
Nowosielica, Babin, Popielniki, Kosmacz, Brustury, Bagna, Smodna i inne. Rozwi-
jały się dwa kierunki dziewiarstwa – maszynowe i ręczne. W przedsiębiorstwie na 
maszynach trykotarskich wyrabiano swetry, dżempery, spódnice, kostiumy dam-
skie. Ręcznym dziewiarstwem zajmowali się przeważnie chałupnicy – większość 
z nich to nie byli zawodowcy, jednak rzemiosło opanowali doskonale. Asortyment 
stanowiły pończochy – „kapczury”, rękawice, swetry z miejscowej wełny. W zdo-
bieniu wykorzystywano tradycyjne motywy ludowe w połączeniu ze splotami 
współczesnymi. 

Stowarzyszenie Artystyczno-Produkcyjne „Huculszczyzna” w Kosowie w la-
tach 1982–1992 było jednym z głównych ośrodków przemysłu ludowego w kraju. 
W przemyśle dziewiarskim zatrudniano prawie 500 osób. Wyroby produkowano 
ręcznie z wełny dla kilimów, i z wełny owczej. Do pracy zaangażowano mieszkań-
ców sąsiednich wsi. Wzorce do wykonania i surówce przygotowywali zawodo-
wi projektanci stowarzyszenia. Jednak końcowe wyniki zależały od umiejętności 
i fantazji pracownic. Niektóre robiły odpowiednio wedle przekazanych wzorów, 
inne wzbogacały wyroby w cechy charakterystyczne dla sztuki huculskiej – zmie-
niały połączenia kolorów, motywów ornamentu, splotów.

W Sokołówce i Jaworowie „wyplitano” z wełny szaliki, rękawice, swetry dla 
dzieci. W Kosowie – wyroby „ażurowej” (delikatnej, artystycznej) roboty. Asorty-
ment dzianin, wyrabianych w Stowarzyszeniu „Huculszczyzna” był różnorodny: 
swetry, sukienki dziecięce, czapki, szaliki, pończochy „kapczury”, rękawice, po-
krowce na kałamarze, piórniki, kierownice samochodowe i inne. Wyroby ekspo-
nowane były na wystawach w Związku Radzieckim i międzynarodowych w 18 
państwach świata (Egipt, Niemcy, Brazylia, Francja). Stosowanie motywów ludo-
wych odznaczane było wysokimi nagrodami. W ostatnich latach XX i na począt-
ku XXI wieku przedsiębiorstwa te zostały zlikwidowane.

W tych latach na Huculszczyźnie istnieje jeszcze kilka ośrodków wyróżniają-
cych się lokalnymi cechami artystycznymi. Najbardziej znany jest Kosmacz i wy-
roby kosmackie. Dziane „kapczury” z tej miejscowości wyróżniają się przewagą 
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czerwonawych odcieni w kolorystyce większej części wyrobów, połączone z kolo-
rowym ornamentem geometrycznym w palecie żółto-pomarańczowych odcieni 
z dodatkiem niewielkiej ilości zielonego i niebieskiego. „Kapczury” są wyrabiane 
i sprzedawane często w różnych wsiach i miastach Ukrainy. W Mikuliczynie na-
tomiast w ornamencie stosowane są stylizowane kwiaty, gwiazdy, motyle, koguty, 
ptaki, jednak te wzory nie są rozpowszechnione na innych terenach. 

Zdj. 5. Fragment wzoru dzianych „kapczuriw” z Mikuliczyna, rejon Jaremcze. 
Żródło: badania terenowe 2016, Mikuliczyn

Obecnie dziewiarstwo huculskie praktykowane jest głównie na potrzeby wła-
sne albo jako pamiątki (pończochy „kapczury”). Z jakości tych wyrobów nieza-
dowoleni są nawet sami Huculi: wełna jest niskiej jakości, sploty proste, kolory 
monochromatyczne (większość wyrobów jest w szarej albo ciemnej kolorystyce, 
z prostym ornamentem w kontrastowe paski, kwadraty). Spowodowane to jest 
wysoką ceną wełny, wysokim kosztem produkcji a niską ceną sprzedaży, spad-
kiem popytu. Kolejny negatywny czynnik to dominacja na ukraińskim rynku 
wyrobów włókienniczych i pamiątek niskiej jakości z taniego importu. Chińscy 
i tureccy producenci używają do odtwarzania lepszych wzorców sztuki ludowej 
i oferują to jako „produkt ukraiński”.
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Na początku XXI wieku ludowe wyroby dziane i autentyczne stroje można 
zobaczyć podczas świąt religijnych, festiwali folklorystycznych lub narodowych. 
Organizowane są wystawy ze zbiorów muzealnych, kolekcji prywatnych. Sztu-
ka dekoracyjna i stosowana Huculszczyzny jest ważną inspiracją dla twórczo-
ści współczesnych artystów, w szczególności projektantów odzieży. Połączenie 
dawnych osiągnięć ze sztuką współczesną umożliwia nowe spojrzenie na wielo- 
wiekowe tradycje narodu huculskiego i ich kontynuację.
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summary

Art knitting in the Hucul region of end XIX – beginning XXI century:  
historical aspect

In the article the basic landmarks of development of folk knitting are consi-
dered on Huculsczyna of XIX – to beginning of XXI century. Crochetting and 
knitting – an ancient Hutsul handcraft. From the end of ХІХ c. Hucul knintwears 
was exhibited on the many exhibitions, traditional decorative pattern used in the 
decoration patterns of urban clothing. The best known center of knitting was Kos-
siw. In the time 1920–1930 there worked Hulyanytska’s workshop, some factory 
– „Gassorejg” Ostasha Gertnera i Landawa, Wilgelma Randa, „Tkalnia” Louisa 
Ekgausa, Shneeberga. Historical factors, regional and local features taken into  
account, what influenced on typology and artistic features of Hucul knitting. 



Ołena Kozakewych

Combinatios of long local tradition and new tendencies created the originalartistic 
phenomenon in the context of decorative art of Huculsczyna’ region. The artefacts 
– knitted in particular are aninexhaustible source of work of modern designers.



Wielu kompozytorów i wirtuozów, którzy przyczynili się do rozwoju mistrzo-
stwa wykonania oraz twórczości kompozytorskiej w licznych krajach świata, wy-
wodzi się z Ukrainy. W ciągu stuleci w związku z okolicznościami historycznymi 
oraz położeniem geograficznym, jednocześnie rozwijały się i współdziałały także 
i dwie bliskie sobie narodowości – ukraińska i polska, wzajemnie oddziałując na 
politykę, gospodarkę i kulturę. Niniejszy artykuł ma na celu pokazanie podob-
nych wpływów w sferze kultury muzycznej na przykładzie twórczości polskiego 
kompozytora wywodzącego się z Ukrainy, pianisty-wirtuoza Juliusza Zarębskiego, 
który należy do najbardziej utalentowanych muzyków polskich drugiej połowy 
XIX wieku.

Juliusz Zarębski urodził się 28 lutego 1854 roku w inteligenckiej rodzinie 
urzędniczej w Żytomierzu, gdzie w 1870 ukończył z wyróżnieniem gimnazjum, 
zdobył wszechstronne wykształcenie muzyczne i spędził pierwsze szesnaście lat 
swojego życia. Początkowe wykształcenie muzyczne zarówno Juliusz, jak i jego 
starsza siostra Maria, otrzymali od swojej matki Anastazji, która nauczyła ich gry 
na fortepianie. Później młody muzyk pobierał lekcje u polskiej pianistki Łucji 
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Rurańskiej mieszkającej w tym czasie w Żytomierzu. Była ona znana ze swoich pe-
dagogicznych osiągnięć w działalności koncertowej i talentu kompozytorskiego. 
Po kilku latach Juliusz Zarębski kontynuował studia gry na fortepianie oraz teorię 
kompozycji u Ernsta Neswadby (1817–1887), pedagoga żytomierskiego pocho-
dzenia czeskiego. Autor niewielkiego szkicu o Zarębskim, Igor Bełza, zanotował, 
że wielkie znaczenia w kształtowaniu twórczego oblicza kompozytora odegrały 
melodie ukraińskich i polskich piosenek ludowych, które miał możliwość słyszeć 
w dzieciństwie [Bełza 1960, s. 13].

Mając dziewięć lat, Juliusz zaczął brać udział w koncertach, natychmiast zy-
skując sławę wirtuoza. Jeszcze przed ukończeniem gimnazjum młodzieniec został 
autorem kilku fortepianowych utworów muzycznych, które wyróżniały się śmia-
łymi różnorodnymi zasobami techniki fortepianowej (Romans bez słów, Pożegna-
nie i in.) oraz dwóch piosenek do wierszy Adama Mickiewicza (Wilia, Te rozkwitłe 
świeżo drzewa…), które zostały jedynymi znanymi nam utworami wokalnymi 
Juliusza Zarębskiego z wyraźnie ujawniającymi się zarówno polskimi, jak i ukra-
ińskimi intonacjami śpiewnymi.

Udoskonalenia swego mistrzostwa pianistycznego oraz głębszego badania 
twórczości Fryderyka Chopina Juliusz Zarębski dokonuje w Konserwatorium 
Wiedeńskim Towarzystwa Przyjaciół Muzyki (Gesellschaft der Musikfreunde), 
gdzie studiował przez dwa lata od 1870 do 1872 roku – w klasie fortepianu u Józefa 
Dachy, a także kompozycję u profesora Franca Krenna. Pobyt w Wiedniu dał mu 
nowe impulsy; tu Zarębski zwiedził miejsca związane z wybitnymi postaciami: 
Mozartem, Haydnem, Beethovenem, Schubertem; tu nie tylko pogłębiał wiedzę 
o muzyce klasycznej, ale również słuchał utworów Liszta, Brahmsa, które coraz 
bardziej go fascynowały. W 1871 roku Zarębski napisał uwerturę Powieści ukra-
ińskie do poematu Antoniego Malczewskiego Maria łączącego w sobie właściwe 
dla sztuki romantycznej obrazy miłości i śmierci. Praca dyplomowa Zarębskie-
go z kompozycji zawierała trio na fortepian, skrzypce i wiolonczelę, wykonane 
ze współudziałem autora w Wiedniu, a potem w Żytomierzu. Został nagrodzony 
złotym medalem za wybitne postępy w kompozycji oraz sztuce wykonawczej jako 
zwycięzca konkursu absolwentów Konserwato rium Wiedeńskiego za wykonanie 
Etiud Symfonicznych Roberta Schumana. W 1873 roku po zdaniu egzaminów eks-
ternistycznych Zarębski odebrał dyplom w Petersburskim Konserwatorium i uzy-
skał tytuł ,,wolnego artysty”.
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W 1874 roku odbył wielkie tournée po miastach Ukrainy (Kijów, Odessa, 
Żytomierz), wykonując utwory Beethovena, Chopina, Liszta, Schuma na, Men-
delssohna. Mimo sukcesów, odczuwał potrzebę doskonalenia swojej wprawności 
pianistycznej u Franciszka Liszta, który wówczas mieszkał w Rzymie. Tu w willi 
d’Este Juliusz Zarębski rozpoczął zajęcia u wielkiego mistrza.

Liszta zaskoczyło piękne wykonanie jego Sonaty h-moll przez polskiego pia-
nistę podczas ich pierwszego spotkania. To zadecydowało o ich dalszych kontak-
tach, mistrz docenił niezwykły talent artysty. Niedługo Zarębski zaczął koncerto-
wać w Rzymie, Neapolu oraz w innych włoskich miastach, a w 1876 roku odbył się 
jego koncert w Konstantynopolu.

Juliusz Zarębski został ulubieńcem Franciszka Liszta; dość często występowali 
razem, o czym pisał O. Borodin, przysłuchujący się ich doskonałemu występowi, 
podczas którego Liszt wykonywał drugą partię. Pokazuje to, że Zarębski zarówno 
jako pianista, jak i kompozytor był niezwykle utalentowany [Bełza 1960, s. 23].

Na początku lat osiemdziesiątych XIX wieku przez berlińskiego wydawcę Kar-
la Symona zostały opublikowane: Trzy tańce galicyjskie op. 2 (1880) poświęcone 
matce Anastazji Zarębskiej, cztery mazurki op. 4 – cykl fortepianowy na cztery 
ręce, a także: Etiuda koncertowa op. 3, Wielki polonez op. 6, Polonez melancholijny 
op. 10, Polonez triumfalny op. 11, mazurki koncertowe op. 8 i op. 15, Ballada op. 
18 i wiele innych utworów.

Do podstawowych cech Juliusza Zarębskiego jako mistrza należało doskona-
łe operowanie bogatym arsenałem zasobów techniki fortepianowej w manierze 
lisztowskiej w połączeniu ze specyfiką narodową, wskazującą na kontynuowanie 
przez niego tradycji chopinowskiej. Polonez melancholijny Zarębskiego współ-
brzmi ze smutnymi tonami lirycznymi Fryderyka Chopina, także inne polonezy 
wirtuoza wykazują pokrewieństwo z chopinowskimi heroiczno-dramatycznymi 
tańcami. Ta bliskość odczuwana jest nie tylko w traktowaniu gatunku, ale również 
w intonacyjnych właściwościach jego muzyki, w bogactwie harmonii oraz w ja-
skrawości kolorytu. Jeszcze jedną ważną cechą twórczości Juliusza Zarębskiego 
jest barwność kompozycji, widoczna w kontrastowym przeciwstawieniu rejestrów 
fortepianu, w stosowaniu śmiałych połączeń harmonijnych. W cyklu pięciu utwo-
rów fortepianowych Róże i cierpienie kompozytor nadaje mazurkom niezwykłego 
brzmienia rozszerzającego granice tego gatunku, co postrzegamy w dwóch ma-
zurkach na fortepian i cztery ręce pt. Marzenia i namiętność [Bełza 1960, s. 25].
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Fortepianowa polska suita poświęcona wybitnemu pisarzowi Józefowi Igna-
cemu Kraszewskiemu składa się z pięciu utworów muzycznych: poloneza, ma-
zurka, dumki, krakowiaka i kujawiaka, gdzie charakterystyczne cechy ulubionych 
polskich tańców powstają w swoistym rozwoju, a dumka – zachwyca śpiewno-
ścią. Ballada i Tarantela wyróżniają się wirtuozostwem, wzruszeniem dramatycz-
nym. Na dorobek Juliusza Zarębskiego składa się też ciekawy cykl fortepiano wy 
z sześcioma lekkimi utworami muzycznymi pt. Prezenty choinkowe, które do dziś 
pozostają interesującym materiałem dydaktycznym w kwestii charakterystycznej 
wyobraźni młodych muzyków.

Łabędzim śpiewem kompozytora był jeden z najlepszych jego utworów, po-
święcony Franciszkowi Lisztowi Kwintet na fortepian, dwoje skrzypiec, altówki oraz 
wiolonczelę, odzwierciedlający głębokie więzi twórczości Zarębskiego z tradycja-
mi muzy ki polskiej i twórczością Chopina. Po raz pierwszy utwór został wykona-
ny podczas autorskiego koncertu kompozytora w auli Konserwatorium Bruksel-
skiego w dniu 30 kwietnia 1885 roku. Twórczość Juliusza Zarębskiego zamyka się 
w wydanych 34 opusach. 

Jako pianista wywodził się on z plejady Lisztowskich uczniów. Jego gra wyróż-
niała się ogromną siłą wirtuozowską, rozmachem oraz głębokim uczuciem. Od 
1878 roku artysta zaczął propagować nowy instrument – fortepian z klawiszem 
podwójnym, który został skonstruowany przez paryskiego mistrza fortepianów 
Edwarda Dżozefa Manżo (1834–1898). Instrument został zaprezentowany w 1878 
roku na Wystawie Paryskiej; dawał on nowe możliwości dla rozwoju techniki pia-
nistycznej, wzbogacał arsenał efektów kolorystycznych. Zarębski natychmiast za-
czął zgłębiać specyfikę techniczną fortepianu z klawiszem podwójnym i tworzyć 
przeznaczony dla niego repertuar (preludium, fantazje, mazurki i transkrypcje). 
Gra pianisty na fortepianie Manżo podczas Wystawy Paryskiej sprawiła duże wra-
żenie na słuchaczach i obecnym tam Kamilu Sen-Sansis. Również później Juliusz 
Zarębski z wielkim powodzeniem koncertował na tym instrumencie w Ukra-
inie i w całej Europie Zachodniej, nie przestając jednocześnie gry na zwykłym  
fortepianie.

Pod koniec grudnia 1878 roku Zarębski ożenił się z uczennicą Franciszka Lisz-
ta, Janiną Wencel, która niestety nie rozumiała patriotycznych uczuć męża i nie 
chciała towarzyszyć mu w jego wyjazdach do ojczyzny oraz rodzinnego Żytomie-
rza. Mimo sprzeciwu żony, nazwał córkę imieniem Wandy na cześć legendarnej 
polskiej księżniczki i nauczył ją rozmawiać po polsku. Jednak pomimo nieporo-
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zumień, małżonkowie dość często wspólnie występowali w różnych programach 
koncertowych, wykonując utwory zespołowe.

30 stycznia 1880 roku belgijski król Leopold II podpisał uchwałę mianującą 
Zarębskiego profesorem Konserwatorium Brukselskiego, gdzie artysta otrzymał 
klasę fortepianu. Niestety, od razu po przeprowadzeniu się do Brukseli Zarębski 
zaczął ciężko chorować na nieuleczalną wówczas gruźlicę płuc. Wielokrotne kura-
cje lecznicze podejmowane w Szwajcarii nie były skuteczne. Na początku sierpnia 
1885 roku kompozytor wrócił do Żytomierza, gdzie zmarł 15 września 1885 roku, 
mając zaledwie 31 lat [Юліуш Зарембський 2016].

Trzy tańce galicyjskie (polonezy) op. 2 na fortepian i cztery ręce demonstru-
jące sposób wykorzystania przez Juliusza Zarębskiego ukraińskiej muzyki ludo-
wej zostały wydane w 1880 roku w Berlinie. Wszystkie Trzy tańce są wzorowane 
na autentycznym folklorze galicyjskim bliskim artyście. Są to wspaniałe utwory, 
w większości napisane w trzyczęściowej formie repryzy ze śmiałymi i przepięk-
nymi melodiami. Pierwszy Taniec przypomina cechy kozaczka – wesołego, typo-
wego tańca ukraińskiego o charakterze improwizacyjnym rozmiaru 2/4. Drugi 
Taniec zbudowany jest z dwóch tematów – pierwszemu właściwe są cechy polo-
neza: charakter uroczysty, specyficzny rysunek rytmiczny. Ten temat jako jedyny 
w cyklu zawiera cechy poloneza. Następny temat (II część) nawiązuje do kozaczka. 
W taki sposób w jednym utworze kompozytor połączył polskie i ukraińskie tańce. 
Bardzo kunsztownym jest finałowy trzeci Taniec, tzw. Kołomyjka stylizowana na 
typową rytmikę z harmonijnymi elementami. Autor posługuje się różnymi ro-
dzajami złożoności pianistycznych: drobna technika palcowa, arpedżio, pasaże, 
wykład akordowy i oktawowy wykorzystujący wszystkie rejestry fortepianu, co 
podczas koncertów nadawało tym utworom wirtuozowskiego brzmienia.

Franciszek Liszt był zafascynowany tym cyklem i w 1881 roku dokonał in-
strumentalizacji Tańców galicyjskich op. 2 dla orkiestry symfonicznej. Podobnego 
zaszczytu nie uzyskał żaden uczeń mistrza. O tym, że bliskie były Lisztowi tematy 
i motywy ukraińskie, świadczy fakt, że swoją olśniewającą karierę pianisty wirtu-
oz zakończył właśnie na Ukrainie w 1847 roku koncertami w Kijowie, Żytomie-
rzu, Lwowie i innych miastach. Na wsi Woronynci na Podolu skomponował suitę 
forte pianową Snop z Woronyńców; pierwsza część – Ballada Ukrainy – opiera się 
na pieśni ludowej Oj, ne chody, Hryciu (Oj nie chudź Hryciu), natomiast w trze-
ciej (ostatniej) części wykorzystano melodię Wijut witry, wijut bujni (Wiatry wie-
ją, wiatry bujne). Etiuda transcendentna nr 4 Mazepa (1838, według poematu  
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Victora Hugo) oraz poemat symfoniczny o takim samym tytule – to przepiękne 
utwory, które na zawsze zostaną wyzwaniem dla wirtuozów-wykonawców. Dlate-
go bliskimi dla Liszta stały się Trzy tańce Juliusza Zarębskiego. 

Transkrypcje lisztowskie dla orkiestry symfonicznej niejednokrotnie były wy-
konywane za życia Zarębskiego. Później nastąpiło długie milczenie, myślano, że 
nuty zagubiono. W czerwcu 2000 roku dokonano ponownej premiery oraz nagra-
nia tego cyklu w wykonaniu orkiestry Królewskiego Konserwatorium w Brukseli. 
Na Ukrainę te utwory dotarły dzięki znanemu bibliografowi Romanowi Sawic-
kiemu-młodszemu (USA, 1938–2015) [Sawicki 1993, s. 26], synowi wybitnego 
pianisty lwowskiego Romana Sawickiego, który uprzejmie przekazał je dla duetu 
fortepianowego w składzie Ołeksandry Nimyłowycz i Ulany Mołczko, które na-
grały te utwory i opublikowały w albumie Muzyka ukraińska na dwa fortepiany.

Zarówno w wielu utworach Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Ka-
rola Lipińskiego, jak i w dorobku Juliusza Zarębskiego, a zwłaszcza w Trzech tań-
cach galicyjskich odczuwana jest bliskość z ukraińskim tańcem i pieśnią ludową 
[Pavlyshyn 2000, s. 5].

Juliusz Zarębski był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli późnego 
romantyzmu w muzyce polskiej, kontynuatorem chopinowskich tradycji, który 
miał znaczny wkład w sztukę wykonania. Był wirtuozem, pierwszym pianistą 
polskim po Chopinie, który zdobył europejską sławę. Jak odnotowała muzykolog 
N. Kaszkadamowa: ,,Sporo pianistów polskich – A. Sowiński, księżna M. Czarto-
ryska, J. Zarębski, A. Zarycka, J. Kleczyński, J. Turczyński – urodzili się na Ukra-
inie, inni zaś wielokrotnie tu koncertowali. Tęsknota i otwartość duszy ukraińskiej 
przenikała do muzyki polskiej, a muzyce ukraińskiej udzielała się godność i no-
stalgiczność sztuki polskiej” [Kaszkadamowa 2001, s. 277].
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summary

Creativity of Yuliush Zarembskyi in the context of intercultural dialogue: 
Poland – Ukraine

The article represents the investigation of the creative work of Polish compo-
ser, virtuoso pianist, a pupil of Ferents List – Yuliush Zarembskyi. Born in Ukra-
ine, the composer often referred to folk sources of Ukrainian land, which has be-
come the place of his last home.

The article aims at the identifying of the impact and interrelations of Ukra-
inian and Polish nations in the musical culture as an example of creative works 
by Yuliush Zarembskyi, who belonged to the most gifted Polish musicians of the 
late nineteenth century. Musical-aesthetic analysis of Three Galician dances (Polo-
naises) op. 2 for piano four hands, published in 1880 in Berlin, that demonstrate 
the transformation method of Ukrainian folk music by Yuliush Zarembskyi, is 
presented in the article.

Zdj. 3. Franciszek Liszt, Franz (François-
-Mathieu) Servais, Juliusz Zarębski, 
Janina Zarębska (Bruksela 1881). 
Żródło: Sawicki 1993, s. 27

Zdj. 2. Nagrobek Juliusza Zarębskiego 
na cmentarzu w Żytomierzu. 
Źródło: Юліуш Зарембський 2016, 
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Pogranicze jako obszar nie jest precyzyjnie definiowane, i choć związane 
z kategorią granicy, należy je traktować jako przestrzeń niedookreśloną, otwartą 
i kulturowo niejednolitą, w której charakterystyczne są odrębność i oddzielenie 
z jednej a wymiana i przenikanie z drugiej strony. Grupy ludzi zamieszkujące ta-
kie terytorium często nie posiadały przynależności państwowej oraz narodowo-
ściowej, a w konsekwencji i kulturowej [por. Próchnicki 2012, s. 35–36]. Ważnym 
wyznacznikiem pogranicza jest aspekt terytorialny. Pozwala on wydzielić „pogra-
nicze zewnętrzne” i „pogranicze wewnętrzne”. Pierwsze z nich, jak zauważa Ewa 
Nowicka, to rejon mniej lub bardziej wyodrębniający się, na którym dochodzi do 
zetknięcia i przemieszania się kultur i ludzi; równoległego istnienia pogranicza 
kulturowego i społecznego. W tej koncepcji po jednej i drugiej stronie granicy 
znajdują się „czyste” kulturowo obszary, a o ich istnieniu decydują pozaświado-
mościowe, terytorialne względy. Jednak w polskiej rzeczywistości występują bar-
dzo często „pogranicza wewnętrzne”, w przypadku których styk kultur oraz ich 
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mieszanie się występuje wewnątrz sektora monolitycznego z punktu widzenia 
koncepcji pogranicza zewnętrznego. Taki wewnątrzpograniczny obszar odna-
leźć można wszędzie tam, gdzie obok siebie żyją przedstawiciele różnych kultur, 
grup etnicznych czy wyznaniowych [por. Nowicka 1999, s. 13]. Ich współistnie-
nie prowadzi do przejmowania i wchłaniania (zazwyczaj niepełnego) elementów 
obcych kulturowo, które stają się narzędziami pojmowania nowej rzeczywistości 
i próbą jej interpretacji przekazywanej następnie kolejnym pokoleniom. Są one 
pretekstem do rozważań nad możliwością re-definiowania własnej tożsamości 
w opozycji swój–obcy, inny. Te wartościujące przymiotniki stanowią bardzo silny 
wyznacznik „wyższości” i „niższości”, określenia opozycji między centrum i pery-
feriami. Są to narzędzia wykorzystywane w teorii postkolonialnej. 

Pierwotnie badania te miały na celu analizę wyobrażeń świata konstruowa-
nych z perspektywy Imperium, które było utożsamiane z Anglią i Francją (euro-
pejskimi mocarstwami kolonialnymi). To one ustalały sposób przedstawiania kul-
tur obszarów podległych oraz narzucały układ odniesień między centrum i jego 
peryferiami. Z biegiem czasu zakres ten został rozszerzony, w związku z czym 
pojęcie dominacji przestało dotyczyć już tylko kolonizatorów i kolonizowanych, 
a zaczęło odnosić się do wszelkich innych grup: płciowych, etnicznych, społecz-
nych, znajdujących się w jakiegoś rodzaju opresji [por. Burzyńska, Markowski 
2009, s. 551]. Polityczny i kulturowy postkolonializm jest procesem, na który skła-
dają się zmiany w postrzeganiu świata i działalności pojedynczych osób, jak też 
zorganizowanych grup. 

Szczególnie ciekawymi zagadnieniami stają się pogranicze i granica, gdy 
kształtują i determinują mentalność, osobowość i tożsamość, wykorzystując mito-
logizację, stereotypizację lub idealizację. Oddziaływając na bohaterów literackich 
porządkują ich widzenie świata zewnętrznego, wyznaczając samoświadomość 
i samookreślenie jednostki oraz zbiorowości [por. Próchnicki 2012, s. 42]. W takie 
kresowe przestrzenie wprowadza nas Tomasz Różycki w eposie Dwanaście sta-
cji. Urodzony 29 maja 1970 roku w Opolu, w rodzinie przesiedlonej ze Lwowa, 
już jako uczeń wyróżniał się literackimi zdolnościami. W 1991 roku debiutował 
w druku wierszem inc. Je vois la suite, już po tamtej stronie…. Po ukończeniu stu-
diów pracował jako wykładowca literatury i języka francuskiego najpierw do 2006 
roku w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, a następnie na Uni-
wersytecie Opolskim, kontynuując równocześnie twórczość literacką. Uczestni-
czył w wielu krajowych i międzynarodowych spotkaniach i festiwalach literackich. 
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W 2004 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. Kościelskich w Genewie za poemat 
Dwanaście stacji [por. Szałagan, 2016].

Autor misternie skonstruowanego dzieła przenosi nas do rodzinnego ponie-
mieckiego miasta Oppeln – miasta przedwcześnie poszarzałego, przemysłowego, 
zanieczyszczonego, bez duszy i twarzy, cmentarzyska dalekosiężnych marzeń 
i projektów, pozbawionego perspektyw: 

To miasto, choroba moja! Prątek czarnej żółci, smutny tumor 
rozrastający się w duszy – jakże cię nienawidzę, miasto! 
Zostawić cię, wyjechać, opuścić na zawsze! Namolny
koszmarze, potworze bez duszy, bez twarzy zarazku!
Zgiń, przepadnij, zły duchu, smogu marnych życzeń, 
porzuconych planów, marzeń, przekleństwo każdego ranka, 
przepadnij na wieki! [Różycki 2009, s. 7].

Poemat Różyckiego nie jest jednak potępieniem ani miasta, ani krajobrazu, ani 
ludzi. Podróż w rodzinne strony, do Babci – seniorki rodu, to wyprawa sentymen-
talna, wywołująca w głównym Bohaterze radość. Wraca on na opolską prowincję 
bez poczucia wyższości. Jego mała ojczyzna, choć może niezbyt piękna, jest wciąż 
kochana. Ważna dla Bohatera jest relacja z Babcią, która wywołuje rozrzewnienie 
i wzruszenie; wyrozumiała i dobra Babcia realizuje jungowski archetyp Wielkiej 
Matki, która żyje dla innych, nie szukając nigdy własnej korzyści. W oczach Boha-
tera jest ona niezmienna, zawsze taka sama:

Tu centrum rodziny była osoba 
najstarsza, święte były święta i święte obiady, gotowane przez Babcię, 
skąd też się wzięło jej skonfundowanie dzisiejszym uchybieniem.
Tutaj mody świata rzadko znajdowały zupełne uznanie. 
Tutaj przeważała asceza urządzenia oraz skromność stroju, 
która to sprawiła, że przez lata całe Wnuk mógł kojarzyć Babcię 
z jednym ubraniem [tamże, s. 15]. 

Babcia razem z innymi kobietami stanowią trzon rodziny i to w nich uosabia 
się siła pokoleń. Jeden z nielicznych wymienionych mężczyzn – Wujek – jest utra-
pieniem Babci, a w Moszczance, gdzie zamieszkuje inna część rodziny:



Regina Faltyn

100

(…) większość 
z przybyłych kobiet jest dawno wdowami, posuniętymi w latach, 
natomiast synowie ich pracują w polu lub są bezrobotni 
i pozostają w stanie nietrzeźwym już od godzin rannych [tamże, s. 101] . 

Babcia jest strażniczką ognia domowego. Nigdy nie pozwala, żeby ktoś był 
w jej pobliżu nienajedzony, dba i troszczy się, często ukradkiem podrzucając sma-
kołyki na drogę. Jej celem jest nakarmienie całego świata:

 
Ach, to słynne babcine wsuwanie 
prezentów! Wsuwanie znienacka i bez uprzedzenia! 
Ileż to razy już Wnuk po miesiącach odkrywał suszone 
produkty spożywcze, w plecaku, w kieszeniach 
i zakamarkach swojej garderoby, produkty 
które żyły drugim życiem [tamże, s. 18].

Rodzinna kamienica w utworze to echo kresowego dworku. Wszyscy miesz-
kańcy się znają, są z sobą zżyci, troszczą się o siebie. Tu preferuje się bezpośredni 
kontakt z drugim człowiekiem. Rolę gospodarza pełni Babcia. Ona także jest no-
śnikiem tradycji przeniesionych z terenów lwowszczyzny i osadzonych w obcym, 
nowym środowisku. Jest to też ostatnia osoba, która te obrzędy i obyczaje zacho-
wuje i się z nimi utożsamia. Dla kolejnego pokolenia jej dziedzictwo wymieszane 
jest ze zwyczajami zamieszkiwanego, postprzesiedleńczego terenu, a więc nie jest 
już odbierane w „czystej” formie. Po latach, nowa generacja już nie wie, skąd wzię-
ły się niektóre „dziwactwa” przedstawicieli starszych. Przykładem niezwykle wy-
razistym i nieco komicznym jest odwieczna kłótnia Babci z ciotką Sydonką, której 
zarzuca „niekanoniczne” przyrządzane i podawane pierogów. Opis ten wymow-
nie obrazuje wyniesione z domu poszczególnych bohaterek tradycje kulinarne:

Dwie były szkoły smażenia cebulki:
jedna na sposób przez Babcię uznany, na margarynie,
i druga, propagowana przez ciotkę Sydonkę, która mówiła,
ażeby cebulkę smażyć w obfitej prezencji oleju.
Ten drugi sposób był przez Babcię bardzo 
potępiany, jako zbyt tłusty oraz barbarzyński, i dochodziło
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w tej sprawie wielokroć do ostrych sprzeczek,
a nawet konfliktów, w których żadna ze stron nie chciała ustąpić
ani o jotę, zarzucając sobie nawzajem wpływy raz ukraińskie,
drugi raz znów polskie [tamże, s. 26]. 

Przeniesienie rzeczywistości wiejskiego domu na teren poniemieckiego mia-
sta, wbrew pozorom, nie wywołuje w czytelniku poczucia dysonansu. Dzieje się 
tak dlatego, że widzimy ten dom oczami Bohatera, dla którego ta różnorodność 
była obecna od czasów dzieciństwa i stała się naturalna.

Podróż, w którą wyruszył Wnuk, przemieszczając się w przestrzeni pieszo, 
autobusem, samochodem, a w końcu pociągiem, przenosi go również do indy-
widualnych miejsc pamięci tej rodziny – „materialnych lub idealnych jednostek 
znaczących, które wola ludzi lub praca czasu przekształciły w symboliczną cząst-
kę dziedzictwa pamiętanego przez daną wspólnotę” [cyt. za: Wójcikowska 2015, 
s. 69]. Ekspedycja Wnuka odbywa się do kilku zmitologizowanych rzeczywisto-
ści: do młodości Babci i reszty seniorów rodu, przesiedlonych po drugiej wojnie 
światowej z terenów dzisiejszej Ukrainy na Dolny Śląsk; drugiej, która dotyczy 
bohatera wysłanego na heroiczną misję wraz z jego konfrontacją z przeszłością 
– legendami, przekazami, emocjami; wreszcie rzeczywistości współczesnej, prze-
transponowanej i przekształconej przez autora w opowieść za pomocą pomiesza-
nia zdarzeń realistycznych, ironii i mitologizacji, które warstwowo nakładają się 
na siebie. Motywy autobiograficzne, własne wspomnienia oraz przeżycia rodzinne 
stanowiły punkt wyjścia dla powstania dzieła. Ogromny wpływ na Różyckiego 
miały rodzinne wspomnienia z Kresów: 

Tak jak wielu w tym wieku, oddawałem się mityzacji tej rzeczywistości, która była 
wówczas w obiegu. Zdaję sobie sprawę, że w pewnym sensie było to powszechne: moi 
dziadkowie z uporem wspominali fantastyczną krainę swojego dzieciństwa i lat dojrza-
łych – Lwów, ową napowietrzną, latającą Ojczyznę legend i szczęśliwości, ale także grozy 
i wykluczenia z raju. Poczucie obcości miało wiele przyczyn, wiele wytłumaczeń: krajem 
rządzili oni, nie my. W związku z tym prawdziwa ojczyzna obecna była w przeszłości lub 
przyszłości, nigdy w teraźniejszości. Czułem się tak, jakbym urodził się sto lat za późno 
i moja epoka należała do przeszłości. Czułem, że jestem stamtąd, skądinąd [Różycki 
2013, s. 50–51]. 
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Wspomnianą już misją Wnuka, wymyśloną przez Babcię i ciocię Sydonkę, 
jest odnalezienie rozrzuconej po świecie rodziny, zebranie datków na odnowienie 
kościoła w Glinianach, wspólna wyprawa na święto otwarcia odrestaurowanego 
kościoła i, jeśli misja się powiedzie, zaproszenie na to wydarzenie prezydentów 
Polski i Ukrainy 

by mogli zobaczyć dzieło pojednania i, niby symbole 
dwóch krajów bratnich, a tak srogo poróżnionych ze sobą 
i rozwiedzionych za sprawą sił trzecich, podszeptów diabelskich, 
moskiewskich i innych, zejść się ze sobą i na nowo pobrać. 
Ta uroczystość byłaby poniekąd ślubem mistycznym, 
weselem narodów [Różycki 2009, s. 34].

W wyprawie tej ryngraf po wujku i mundur dziadka (przedmioty pozosta-
wione na starej działce) mają pełnić rolę amuletów, chroniących Bohatera przed 
niebezpieczeństwami podróży. Rzeczy w poemacie Różyckiego odgrywają bardzo 
ważną rolę. Są one łącznikiem pomiędzy starym a nowym porządkiem, stanowią 
element tożsamości zbiorowej. Przedmioty mityzują przestrzeń. W świadomości 
Wnuka istnieją „od zawsze”, a przynajmniej od czasów jego dzieciństwa. Wielka 
księga pisana gotykiem, zegar z brakującymi cyframi, stary, zdezelowany fotel – 
zwykłe, czasem uszkodzone starocie w oczach dziecka urastają do rangi skarbów. 
Jednak niektóre przedmioty mają status szczególny, są niemymi świadkami hi-
storii, będąc jednocześnie reliktem zatrzymanej przeszłości i elementem świata 
obecnego. Trwanie w tej dychotomii sprawia, że utraciły one przynależność do 
konkretnego porządku czasu. Przez zmienne koleje losu stały się częścią domu nie 
zaś rzeczami przynależnymi mieszkańcom kamienicy. Są to przedmioty w pewien 
sposób osamotnione, pozostawione przez poprzednich właścicieli, jako zbędny 
cezar w czasie podróży. Funkcjonują więc one w posiadaniu osób, przez które nie 
zostały wybrane a jednak zachowane, dzięki swojej użyteczności, np. „poniemiec-
ka” puszka na bibeloty, pisana gotykiem książka do anatomii, album fotograficzny 
przedstawiający niemieckich sportowców. 

Urządzenia, z którymi zetknął się Wnuk w mieszkaniu Antonowa, są dla niego 
niezrozumiałą plątaniną kabli, rurek i mechanizmów. Bohater chce zrozumieć ich 
działanie przy pomocy zapisków Antonowa i liczy, że dzięki temu pozna mecha-
nizmy rządzące światem. 
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Dopiero w domu Wnuk sprawdził kieszenie i okazało się,
że przy pożegnaniu zabrał ze sobą jakimś dziwnym trafem
ów tajny zeszyt, cały zapisany ową łacina i hieroglifami.
Zamknąwszy się z nim na klucz w łazience, zaraz Wnuk zaczął
pilnie go studiować, chcąc zgłębić wreszcie jego tajemnice.
Przecież musiało się tam coś znajdować, coś, co pomoże wreszcie
mu zrozumieć to, z czym największe zawsze miał trudności – 
urządzenie świata i wypadków na nim się odbywających.
Inni jakoś przecież radzili sobie z tym wiecznym problemem 
i znali na pewno jakieś na to sposoby, bardzo ukryte
i nieodgadnione [tamże, s. 67].
 
Zastosowanie metod z Antonowego mikrokosmosu nie przystaje jednak do 

rzeczywistości globalnej i nie pozwala zrozumieć całości wszechświata.
Przeniesienie części rdzennych mieszkańców terenów lwowskich na tereny 

Górnego Śląska nie tylko stało się pretekstem do tworzenia nowych zrębów kul-
tury, mieszczącej w sobie różnorakie wpływy i tradycje, ale też było dla nowego 
pokolenia (urodzonego już w nowym miejscu) przyczyną oderwania od ugrun-
towanej rodzimej tradycji, znanej mu tylko z opowieści i zachowanych szczątków 
dziedzictwa pielęgnowanego przez starszyznę. Poczucie wykorzenienia i braku 
ciągłości prowadzi do zagubienia jednostki, która musi się odnaleźć i doświadczyć 
tego, co w innym przypadku byłoby jej wpojone wraz z wychowaniem w otaczają-
cym go, znajomym środowisku. Przejmowanie i wchłanianie (zazwyczaj niepełne) 
nowych elementów obcych kulturowo, które stają się narzędziami pojmowania 
nowej rzeczywistości i próbą jej interpretacji przekazywanej następnie kolejnym 
pokoleniom są pretekstem do rozważań nad możliwością re-definiowania własnej 
tożsamości w opozycji ,,swój"–,,inny". 
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Summary

Melting pot of Polish, German and Ukrainian culture in the case of 
post-resettlement frontier through the prism of Twelve stations by Tomasz 
Różyczki

Resettling the native inhabitants of the Lviv region to Upper Silesia has become 
a pretext for creating the core of a new culture comprising of various influences and 
traditions. For the new generation which had already been born in a new place, it 
was a reason to separate from the long standing local tradition known only from the 
stories and behaviors nurtured by the elders. The sense of uprooting and disconti-
nuity leads to the individual’s loss of self who now has to discover and experience 
what in other cases would have been instilled through education in a stable environ-
ment. Overtaking and (usually not fully) absorbing alien culture’s elements which 
are becoming the tools of understanding the new reality and an attempt of its inter-
pretation passed down to the next generations is a pretext to debate over a possibility 
of redefining one’s own identity in the opposition: we – the others.



1. Wstęp

Pisanie o Januszu Szuberze jako piewcy, a może wręcz apologecie swojej małej  
ojczyzny – ziemi sanockiej, będącej przez stulecia terenem mieszających się narodów, 
języków i religii – wydaje się dziś oczywistością, ba! – nawet banałem. Motyw „kreso-
wości” u Szubera, temat pogranicza w sensie nie tylko społeczno-kulturowym, ale tak-
że geograficzno-politycznym, jest dokładnie rozpoznany i szczegółowo opisany w wie-
lu opracowaniach monograficznych1, o pojedynczych publikacjach nie wspominając.

Inaczej jednak ma się sprawa z metodycznym wyodrębnieniem i usystema-
tyzowaniem poziomów czy porządków czasowych w twórczości poety z Sanoka. 
O ile czytelnicy i krytyka literacka zwracali, rzecz jasna, uwagę na autorskie  

1 Zob. wybraną bibliografię przedmiotową na końcu niniejszego tekstu. Rzeczywiście, 
zarówno monografie pojedynczych autorów, jak i prace zbiorowe wyczerpująco 
omawiają i starannie analizują wiele konkretnych wątków, motywów czy tropów 
intertekstualnych w twórczości sanockiego poety, ale brakuje osobnych opracowań 
lub ich części poświęconych odrębnie zagadnieniu czasu – o tym elemencie świata 
przedstawionego mówi się w tekstach literaturoznawczych niejako „przy okazji” innych 
tematów. Trzeba też zauważyć, że wszystkie publikacje monograficzne pochodzą 
jeszcze z pierwszej dekady naszego stulecia, niektóre zostały napisane kilkanaście lat 
temu i, siłą rzeczy, nie uwzględniają nowego, regularnie przyrastającego od tamtej pory 
dorobku poetyckiego Janusza Szubera.
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wędrówki w czasie, na utwory w całości wspomnieniowe lub takie, w których po-
jawiają się przynajmniej pojedyncze flashbacks – głównie te związane z historiami 
rodzinnymi – tak naprawdę do tej pory nie podjęto próby ustalenia, ile i jakie 
konstrukcje czasu poetyckiego można by wyszczególnić w obfitym już dorobku 
autora Czerteża. Tymczasem problem (po)graniczności czasu wydaje się tu rów-
nie ważny jak w przypadku przestrzeni świata przedstawionego.

Poniższe uwagi i proponowana systematyzacja zrodziły się z owego niedosy-
tu oraz z ponownej analizy tomików poezji Janusza Szubera, tym razem w kon-
tekście funkcjonującego tu na kilka sposobów czasu literackiego. Przedstawione 
wnioski wypływają z lektury całego dorobku sanockiego poety. 

Tak więc wszystkie poziomy czasu – a raczej wszystkie sposoby jego konstru-
owania w poezji Janusza Szubera – podzieliłbym na sześć grup, przy czym wpro-
wadzona nomenklatura może być dla czytelnika zaskakująca, gdyż dla ich nazw 
zasadniczych zastosowano tu określenia łacińskie, francuskie i angielskie, rozwi-
nięte w polskojęzycznych podtytułach.

Przyjrzyjmy się zatem właściwościom poszczególnych konstrukcji czasowych.

2. story. HistOrie epickie, czyli ułOżenie

Bardzo często wymienianym przez krytyków elementem poetyki w wierszach 
Szubera jest narracyjność. Faktycznie, do nielicznych należą te utwory, gdzie po-
brzmiewa czysta liryka; autor woli raczej opowiadać historie, przytaczać fakty, 
opisywać postacie i miejsca, wyliczać detale, słowem – układać ciągi epickich ob-
razów zaopatrzone niejednokrotnie w epilog lub podsumowanie. Świetnie ilustru-
je ten artystyczny światopogląd poety następujący wyimek z jego wiersza Kalman 
Segal [PK, s. 107]2:

Co początek miało,
Musi mieć i koniec.
Bez puenty nic a nic
Warta jest opowieść.

2 Wszystkie cytaty z wierszy Janusza Szubera są oznaczone skrótami tytułów 
tomików poetyckich, z których pochodzą. Rozszyfrowanie tych skrótów znajduje się 
w podmiotowej części biografii załączonej na końcu niniejszego tekstu.
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Duża część literackiego dorobku Szubera to zatem swoisty inwentarz dóbr 
i zdarzeń pokazanych w różnych skalach: osobistej, rodzinnej, sanockiej, wresz-
cie środkowoeuropejskiej. Pasją poety są zwłaszcza żywoty osób układające się  
w quasi-biografie.

Często już same tytuły sugerują taki właśnie charakter wierszy. Jeśli spojrzymy 
na wybrane przykłady: Burzliwy żywot ex-sierżanta W. [PK, s. 24], Notatki o pannie 
Teodozji D. (1848–1941) [tamże, s. 54], Biogram Harry’ego Donalda M. [tamże, s. 90] 
– zwróci naszą uwagę kilka powtarzających się elementów. Są to przede wszystkim 
nazwy odmian gatunkowych typowe dla piśmiennictwa biograficznego, choć zara-
zem reprezentujące różne konteksty tradycji ich stosowania: najdostojniej i najpeł-
niej brzmi tu „żywot”, „notatki” znamionują luźną formę wspomnieniową, zaś „bio-
gram” nawiązuje do ścisłej formy leksykonu czy encyklopedii. Warto też podkreślić 
ważną rolę określeń zdradzających funkcję społeczno-zawodową („ex-sierżant”) czy 
stan cywilny bohatera konkretnego wiersza („panna”), jak również konsekwentne 
stosowanie inicjałów – jakby postaci wciąż żyły i ujawnienie ich tożsamości mogło 
nastręczyć im kłopotów lub nas, czytelników, wprawić w zakłopotanie… Wrażenie 
realistycznego curriculum vitae zostaje przez to spotęgowane.

Wiersze, które można zaklasyfikować do tej grupy, odznaczają się proporcjo-
nalnym i chronologicznym ułożeniem poszczególnych epizodów z życia konkret-
nych postaci-bohaterów; stają się rodzajem skrupulatnej sprawozdawczości bio-
graficznej, w której podkreśla się chwile przełomowe, zwłaszcza te o wymiarze 
tragicznym, naznaczone historycznym fatalizmem. Tak jest na przykład w Jedno-
dniowej księżnej, utworze opisującym dzieje życia (zwane przez poetę „roman-
tyczno-wstydliwymi”) ciotki Ireny [tamże, s. 14–15]:

Kilkunastoletnia piękna dziewczyna z Sambora,
bez wiedzy i zgody rodziców, poślubiła w 1915
Aleksego, oficera armii Brusiłowa, i zamieszkała
w Kijowie u matki Aleksego, księżnej O.
[…]
Bajka śniona na jawie trwała krótko
i następuje wspólna z mężem mordercza tułaczka
po Rosji – ona rodząc i grzebiąc dzieci,
on z nadzieją, że wbrew oczywistości wygra
wojnę domową i uratuje białe imperium dla cara.
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Przez następne lata przycupnęli w jednym
z krajów blisko ich ojczyzn i tu dosięgła Aleksego
ręka sprawiedliwości – rozstrzelany natychmiast
po wkroczeniu Czerwonej Armii.

Irena z uratowanym synem, także Aleksym,
Ukrywała się u przyjaciół, rumuńskich Niemców.
Przeżyła tę kolejną wojnę służąc za tłumacza.

Jej późniejsze dzieje skromnej urzędniczki,
gruźlica jedynaka, życie na krawędzi nędzy.
[…]
Raz jeden przyjechała do ojczystego kraju
i nawiązała zerwany przed pół wiekiem kontakt
z rodziną. Stara, zniszczona, pogodzona z losem,
bo jak buntować się przeciw ościeniowi Pana.

Począwszy od tomu Mojość, Janusz Szuber coraz chętnie sięga po taką formę 
zapisu, która przypomina styl prozatorski: wielu utworom brakuje formy stroficz-
nej czy nawet stychicznej: tekst pozbawiony nawet podziału na akapity przypomi-
na bardziej zapis strumienia świadomości, co zapewne ma bardziej odpowiadać 
jego wspomnieniowemu charakterowi. Obok wzmiankowanej Mojości, szczegól-
ny pod tym względem jest zbiór Powiedzieć. Cokolwiek: utwory takie jak Nikifor 
[PC, s. 59–61], Gęsi dzikie i domowe [tamże, s. 62–65] i inne wypełniające III część 
tomiku [tamże, s. 55–82] są tu quasi-narracjami z mocnym akcentem położonym 
na relację uczestniczącą. Nic w tym dziwnego: chodzi wszak o dziecięce epizody 
z udziałem samego autora w roli głównej.

I chociaż w ostatnim – jak dotąd – tomiku zatytułowanym Rynek 14/1 poeta 
powraca do kształtu wierszy bliższego tradycji poetyckiej, nadal pojawiają się tu 
utwory epickie o podłożu biograficznym. Taki jest chociażby utwór tytułowy [RY, 
s. 6], ale na uwagę zasługuje też wiersz Przedwiośnie 1935 [tamże, s. 14], który, 
wbrew zapowiedzi, nie kończy się na wspomnianym roku – dacie śmierci wuja 
Bolesława – lecz dopisuje do historii przodka ciągi dalsze rozłożone na kilka na-
stępnych przedziałów czasowych, aż po chwilę obecną, która stanowi zaskakujący 
epilog przedwojennej historii.
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3. Future in the past. przeszłe antycypacje,  
czyli zaBurzenie

Skoro zaś o epilogach – a domyślnie i o prologach – opowiadanych historii 
mowa, konieczne staje się wyodrębnienie innego planu czasowego, stosowanego 
przez poetę może nie nadmiernie często, ale przez to właśnie – bardzo efektownie 
i efektywnie zarazem. Za nazwę tej strategii niech posłuży określenie jednej z form 
czasowych języka angielskiego, gdyż trudno byłoby znaleźć jedno krótkie określe-
nie dla konstrukcji Future in the Past. Chodzi mianowicie o zaburzenie chrono-
logii opowieści polegające na wyprzedzaniu pewnych zdarzeń czy zapowiadaniu 
ich konsekwencji: w pewnym momencie autor przeskakuje w przyszłość i zdra-
dza epilog, by za chwilę powrócić do porzuconego porządku czasowego. W ten 
sposób poeta zestawia obok siebie kontrastowe obrazy: w jednym wersie mogą 
spotkać się młodość ze starością, zdrowie z chorobą, plany z niemożnością ich 
spełnienia, naiwność z rozczarowaniem, piękno życia z okrucieństwem fatum. 
Potęguje to wrażenie tragizmu wydarzeń – znając zakończenie, patrzymy z więk-
szym współczuciem na wcześniejsze losy postaci.

Modelowym dla tej strategii przykładem może być utwór Jeszcze [PK, s. 58], 
w który – pod powierzchnią losów bliskiej rodziny Szubera oglądanej na starym 
zdjęciu – kryją się przecież tysiące, setki tysięcy podobnych historii:

Stoją, siedzą, kucają
Obsypani confetti.
Za nimi na ścianie kilim
I marszałek Piłsudski.

W drugim rzędzie, piąta od prawej
Wusia Lewicka czyli moja mama.
Czesław, Kazia, Zdzisław, po latach prałat,
Tu mundurku gimnazjalnym.

I cała rodzina sędziego Frieda
W lokach, pod krawatem, jakby już
Nie czekał na nich pospiesznie
Wykopany w kirkucie dół.



Tomasz Chomiszczak

110

Jeszcze między jednym
A drugim tańcem,
Bez kolczastego drutu
I kuli w tyle czaszki,
Porodów w piwnicach i słowa „uciekinierka”,

A jeśli numer,
To krótki na szkolnej tarczy.

Za parę dni 
U fotografa Strachockiego
Odbiorą to ząbkowane zdjęcie.

Są zatem w tym wierszu trzy plany czasowe. Pomiędzy dwa względnie bliskie 
momenty – wykonanie zdjęcia i odebranie odbitki po kilku dniach – wrzuca autor 
porażający w swej lapidarności flashforward z nadchodzącego już czasu Zagłady: 
to, paradoksalnie, przyszłość, w której dla większości postaci z fotografii nie bę-
dzie już przyszłości…

Wymieszanie, dzięki takiemu zabiegowi kompozycyjnemu, życia i śmierci jest 
częstym motywem w twórczości sanockiego artysty. Gdy w podobnym stylu ko-
mentuje on inną archiwalną fotografię rodzinną, tę ze ślubu jego rodziców („moi 
piękni umarli”), obok zaanonsowania własnego, o pięć lat późniejszego narodze-
nia, wspomni też o dwóch starszych, szybko zmarłych braciach [tamże, s. 108].

I nawet jeśli konkretny utwór Szubera nie dotyka kwestii najboleśniejszych, 
sprawy życia i umierania, jeśli „tylko” zwraca się subtelnie ku dawnemu uczuciu 
miłosnemu – historii zaczętej i jakby odrzuconej przez sam los – i tak do beczki 
miodu wleje łyżkę dziegciu, jak to ma miejsce w wierszu W centrum źrenicy, gdzie 
na młodzieńczy wizerunek dziewczyny nakładają się późniejsze, coraz bardziej 
dojmujące obrazy: 

[…] ona, po latach, porodach,
kolejnym rozwodzie i, nie da się tego ukryć, 
z pierwszymi objawami parkinsona
masowanymi niezręcznie, tak jak kiedyś piegi
pod warstwą podkradanego matce pudru.
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W rezultacie z dawnych nici prujących się z dziewczęcej sukienki dziś zostaje 
„kokon dla nich obydwojga / w lustrzanym teraz” [PC, s. 94].

Owo uprzedzanie przyszłych wydarzeń, kontrastowe zderzanie odległych 
planów czasowych, konfrontowanie dobrze się zapowiadającej historią z jej pesy-
mistycznym zwykle finałem – akcentuje dodatkowo autor poprzez zmianę formy 
poetyckiej. Tak jest na przykład w wierszu Głogi [PK, s. 45], pisanym w pierw-
szej osobie, lecz zaopatrzonym w „epilog”, które zostanie wyodrębniony nie tylko 
dzięki złożeniu go w osobny wers i zaznaczeniu kursywą, ale też ostentacyjnemu 
nabraniu dystansu (przejściu do narracji trzecioosobowej) i skróceniu ostatniej 
linii, które jest jak trzaśnięcie bicza:

On już wtedy wiedział,
Że przez całe życie
Spłacać będzie koszty
Nie tylko swojego
Tchórzostwa.

O ile wybieganie w przyszłość, zdradzanie dalszych losów czy wręcz epilogu 
zwykle bywa w literaturze „spaleniem” pomysłu i oznaką autorskiej słabości czy 
niecierpliwości, to w przypadku wierszy Janusza Szubera doskonale widać, jak ten 
sam zabieg doskonale uwypukla tragiczny wymiar opowiadanych historii i wywo-
łuje mocne emocje u czytelnika.

4. instant. epizOd, czyli skupienie

Bywa, że tematem wiersza sanockiego twórcy będzie nie cała historia, lecz po-
jedynczy, wyjęty z niej epizod, chwila – instant3. Często nie jest to zdarzenie istot-
ne – ba, z punktu widzenia „życiowego” wydaje się nawet błahe – ale z jakiegoś 
powodu okazuje się ważne dla autora na tyle, by poświęcić mu osobne miejsce.

Takimi odrębnie opowiedzianymi epizodami mogą być zatem zupełnie proza-
iczne fragmenty dnia, ledwie „okruchy życia”: obserwacja zachowania konkretnej 

3 Mam na myśli nie anglosaskie, lecz o francuskie słowo instant, użyte w znaczeniu, 
jakie zaproponował niegdyś Georges Poulet w jednym z tomów poświęconych studiom 
nad czasem ludzkim: jest to instant jako jedna z miar czasowych [por. Poulet 1977].
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dziewczyny w kawiarni [Nad szklanką czerwonego wina, BN, s. 7]; lub grupy mło-
dych ludzi na placu miejskim [Blisko, na wyciągnięcie ręki, GO, s. 10], popołudnio-
wa krzątanina po mieszkaniu (Idąc w głąb, WD, s. 36) albo oglądanie filmu w te-
lewizji [Niepełne dwie minuty na trzydziestosiedmiocalowym ekranie, TR, s. 29].

Tak naprawdę jednak nie o trywialne czynności tu chodzi, a przynajmniej 
nie o ich opis jedynie. Każdej spisanej obserwacji towarzyszy jakaś refleksja – raz 
natury cielesnej, niemalże erotycznej, innym razem ocena artystycznej wartości 
konkretnego artefaktu lub jakiegoś zjawiska socjologicznego. Nie robi tego autor 
ostentacyjnie; jego lapidarność, za którą kryje się literacki umiar i zwyczajne po-
czucie taktu, zawiera się w krótkich słowach, zwykle w jednej celnej frazie, brzmią-
cej czasem niczym westchnienie duszy – jak chociażby w tym wyimku z wiersza 
Nie, nic mi nie jest [tamże, s. 34]:

Nie użyła papierowego ręcznika:
mokre dłonie strzepała nad umywalką,
a potem wytarła w dżinsy na udach. Tak, tak,
wspólną kołdrę chciałoby się z nią dzielić.

Skupiając się na takich wąskich czasowo interwałach życia, Szuber przyjmuje 
dwie taktyki. Zwykle, jak było wcześniej wspomniane, serię kilku następujących 
po sobie, skrupulatnie odnotowywanych czynności zaopatruje w komentarz – na 
przykład w wierszu Byle bez owo rozdrobnienie czynności odbywa się, jak pisze 
sam autor, „bez uszczerbku dla całości” [TR, s. 27]:

[…] Otworzyłem puszkę
kukurydzy, zawartość przesypałem do szklanego
pojemnika, dodałem łyżkę masła i wstawiłem
do mikrofalówki. Posiekałem czarne
oliwki i czosnek. Po obiedzie zażyłem dwie
tabletki methotrexatu, kolejne dwie
po kolacji. […]

Komentarz ów nie zawsze ma charakter odautorski; konkluzją dzielą się 
też postacie literackie, jak w Zbieraniu truskawek, gdzie przyjezdni pracownicy  
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plantacji owoców – ci „obcy” – zostają przez miejscowych uznani za „członków 
jakiejś sekty lub po prostu zwyczajnych pedałów” [PK, s. 72].

Innym razem jednak poprzestaje poeta na samej obserwacji i notowaniu zda-
rzeń. W utworze Rytmy [PC, s. 19)] mamy obrazek rodzajowy z izby chorych pod-
czas odwiedzin w szpitalu:

Dziewczyna, w dobrze już zaawansowanej ciąży, wyjmuje z reklamówki conie-
dzielny rosół w słoiku, grubo owiniętym gazetami dla podtrzymania ciepła, tymcza-
sem pacjent niespiesznie uwalnia ucho od słuchawki, która teraz owadzio brzęczy 
gdzieś w fałdzie pościeli, spuszcza bose stopy z łóżka, obejmuje słoik ramieniem sztyw-
nym w gipsowym opatrunku, starannie wybiera kawałki króliczego mięsa i blady ma-
karon do ostatniej najkrótszej nitki, i kiedy ona naszeptuje mu coś do tego uwolnione-
go ucha, on stopami wybija rytm, jakby stepował po szpitalnej wykładzinie.

Brak towarzyszącej temu (auto)refleksji poety oraz quasi-prozatorski zapis 
skłaniają do śmiałego skojarzenia: można by powiedzieć, że mamy tu do czynienia 
z przypadkiem „literatury spojrzenia”, zatem z nawiązaniem do tradycji nouveau 
roman, a tym samym też do filmowej „Nowej Fali” – tym bardziej, że cały cytowany 
utwór jest podany na jednym „oddechu”, jak w jednym długim ekranowym ujęciu.

Wydaje się, że ten właśnie typ wrażliwości i uważności autora, ten typ rejestro-
wania zdarzeń – neutralny, a zarazem badawczy – najchętniej skłania krytykę do 
nazywania Szubera detalistą, poetą szczegółu.

5. Durée. stOp-klatka, czyli rOzciągnięcie

Uważność i skupienie poety w iście klasycznym stylu – jedno zdarzenie, w jed-
nym czasie i miejscu – może jednak prowadzić prostą drogą do następnej strategii 
autorskiej. Najprościej przywołać dla niej klasyczne pojęcie durée4, czyli ‘trwanie’. 
W niektórych wierszach Szuber już bowiem nie tylko koncentruje się na konkret-
nym wydarzeniu, lecz tworzy coś w rodzaju stop-klatki, dzięki czemu traci ono 
dynamikę, staje się nieruchomym widokiem, w którym rozmazuje się poczucie 

4 Chodzi tu o termin spopularyzowany przez Henriego Bergsona [Bergson 2006], ale 
przepuszczony dodatkowo przez filtr interpretacyjny w duchu fenomenologii Gastona 
Bachelarda [Bachelard 1963].
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upływu czasu. To przekształcenie „dziania się” w statyczną scenę wywołuje efekt 
impresyjnego „rozproszenia” powstającego obrazu.

Utwór Wyżej, niżej, już [WN, s. 30] można by usytuować na granicy dwóch 
kategorii-poziomów: instant i durée. Trudno jest w istocie obiektywnie rozstrzy-
gnąć, na ile zarejestrowane tu dziecięce wspomnienie – wizyta w gabinecie fryzjer-
skim – pozostaje jeszcze kolejnym epizodem autobiograficznym, a na ile już tylko 
impresją. Jeszcze pierwsza zwrotka ma w sobie dynamiczne otwarcie:

Chcąc nie chcąc szło się jednak
Do fryzjera. Dlaczego akurat w maju, kiedy
Pełno chrabąszczy chrzęszczących pod kandelabrami
Kwitnących kasztanów?

Zarówno samo przemieszczanie się, jak i akustyczne efekty włożone w opis 
leżących pod stopami owadów obiecująco zapowiadają następną historię5. Dalej 
jednak następuje zaskakujące spowolnienie ruchu, aż do dosłownego unierucho-
mienia chłopca na fotelu. Reszta wiersza to już smakowanie chwili z jej detalami: 
pleśnią na lustrze, żarzącymi się pręcikami żarówki, pomiętymi stronami gazet, 
jedwabnym sznurkiem przy flakoniku z wodą kolońską, smagnięciem szczotki 
po szyi. „Żywy obraz” działa na wszystkie zmysły. Kolory, faktury materiałów, za-
pachy, temperatura – wszystko tu jednocześnie oddziałuje na liryczny podmiot, 
a w rezultacie i na czytelnika. Nawet zakończenie wizyty nie będzie już pokazane 
wprost, lecz tylko zasugerowane subtelnym, „chłodnym oddechem wolności” na 
gołych kolanach chłopca.

To rozsmakowanie się w chwili zatrzymanej w kadrze w sposób najbardziej na-
turalny jest do osiągnięcia wtedy, gdy przedmiotem wiersza stanie się kontemplacja 
konkretnej fotografii. O takie przykłady w twórczości Szubera nietrudno, a jednym 
z najdoskonalszych będzie ten, którego tytuł zarazem należy do jednego z najdłuż-
szych w dorobku sanockiego poety: Eliasz Puretz fotografuje uczennice z Wyższego 
Instytutu Naukowo-Wychowawczego w S. podczas majówki w roku 1902 [PK, s. 10]. 
Paradoksalnie, właśnie dzięki swojej długości tytuł ten przejmuje wszystkie istot-
ne cechy epickości: odnotowuje precyzyjnie sytuację, jej bohaterów, miejsce i czas. 

5 Niemalże jak znane z Gombrowicza pierwsze zdania jego dwóch powieści: „Opowiem 
wam inną przygodę moją…” [Gombrowicz 1986b, s. 7] czy „Opowiem inna przygodę 
dziwniejszą” [Gombrowicz 1986a, s. 5].
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Tym samym sam tekst „uwolniony” zostaje od ciężaru narracji; autor może w pełni 
docenić urok chwili trwającej nie dłużej niż naciśnięcie spustu migawki w aparacie, 
choć chwila ta przeciąga się w długie „trwanie”. Oglądanie sylwetek i fizjonomii po-
staci oraz szczegółów ich garderoby w pełnym świetle słonecznym, w chwilowym 
zachwyceniu autora – jest podróżą ponad czasem: akt utrwalenia uczennic na zdję-
ciu, („na wieki wieków obnażone”) zarazem zawęża poczucie wieczności do coraz 
węższych odcinków czasu – „owego roku dnia miesiąca owa minuta nieuwagi”.

Również unieruchomienie postaci w trakcie poddawania jej czynności me-
dycznej będzie dobrym powodem, by zatrzymać i rozciągnąć moment na po-
dobieństwo uważnego studium ciała ludzkiego, niczym w podręczniku anato-
mii lub klasyce malarstwa. Wiersz Ten ktoś tu, coś tak jakby jednak [TR, s. 28] 
wprowadza czytelnika do wnętrza gabinetu dentystycznego, w którym znajduje 
się ktoś „z otwartymi ustami, rozciągnięty na fotelu-leżance”; temu komuś „nie 
po raz pierwszy w podobnej sytuacji pomyślało się, że mógłby pozować Franciso-
wi Baconowi do stomatologicznego portretu”. Drugi akapit utworu przynosi opis 
zewnętrzny postaci, która „składa się teraz wyłącznie z głowy i stóp (…) w sfaty-
gowanych butach. Są to siatkowe letnie pantofle, gdzieniegdzie cerowane grubą 
nicią (…)”. Te zdania nie pozostawiają wątpliwości: przedmiotem refleksji jest jej 
podmiot – sam autor, który z właściwym sobie dystansem konkluduje: „Pomiędzy 
głową a stopami niczyje nic”. W owym zatem przypadku twórca zaznaje niejako 
doświadczenia transcendentalnego: jakby, jako pacjent, w trakcie zabiegu wycho-
dził ze swojego ciała i spoglądał na siebie z „zewnątrz”, by następnie „wrócić” i, już 
jako poeta, spisać własne wrażenia z obserwacji.

Wydaje się, przy okazji, że strategii czasowej nazwanej tu trwaniem Szuber 
najchętniej używa jako najwłaściwszej do przyglądania się – innym i samemu so-
bie. W utworze Kątem oka [PC, s. 40] opis własnej fizyczności w gorący wrześnio-
wy dzień szybko utożsamiony zostaje z cieniem sylwetki, który staje się abstrak-
cyjną, „nieforemną plamą”:

[…] ani bym się domyślił,
do kogo mogłaby należeć,
gdybym ją zobaczył, odrysowaną
węglem na tynku, a potem
przeniesioną na papier, jako projekt
bez związku ze mną.
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Jak poprzednio, tak i tu podczas kontemplacji własnego ciała ma miejsce 
„efekt obcości”: podmiot jest, a zarazem jakby nie był sobą; spełnia raczej rolę 
„czyjegoś” ciała.

Zdziwienie własną materialną powłoką przechodzi w zachwyt nad ciałem in-
nych, zwłaszcza kobiet „zrastających się” ze swoimi czynnościami, jak chociaż-
by w Trzecim przykazaniu [PK, s. 62]. Erotyczny kontekst bywa czasem aż nadto 
widoczny; przykładem Pochwała mistrzów Tao [PK, s. 23], która zaczyna się od 
impresji kobiecego aktu:

Na brzegu rzeki
z namydloną głową
osobna i naga
spłukuje włosy
[…]
jakże piękne
w matowym blasku
linia ud pośladki
plecy i ramiona

Nie ma tu już miejsca na logiczne sprawozdanie z oglądu jak w przypadkach 
autoobserwacji: znika interpunkcja, pękają pełne zdania, a krótkie wersy są teraz 
jak zachłystujące się od piękna westchnienia, gdyż sam poeta czuje tylko „żarliwy 
język / w oniemiałym gardle” wobec ujrzanego „motyla miłości”.

Warto to podkreślić: konstrukcje czasowe wierszy oparte na schemacie durée 
sprzyjają bodaj najbardziej lirycznym tekstom w twórczości Szubera.

6. in illo tempore. mitOlOgia OsOBista, czyli zatarcie

Następny poziom czasowy w świecie poetyckim sanockiego artysty łatwo by-
łoby w pierwszym skojarzeniu uznać za wariant poprzedniego: podobne jest tu 
bowiem „zawieszenie” wydarzenia. Jednak w przypadku tej kolejnej strategii – dla 
której można przywołać klasyczne wyrażenie in illo tempore – „rozmazanie” cza-
su jest radykalniejsze; durée nie nosi już śladów tak jawnie (auto)biograficznych 
i chronologicznych, jak we wcześniejszym przypadku, lecz raczej zyskuje charakter  
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mityczny. Wydaje się, jakby przedstawiona w niektórych wierszach sytuacja wy-
padła z ram czasu; najwłaściwsze byłoby tu użycie terminów „nieczas” lub „poza-
czas”6, co świetnie ilustruje fraza „zegar wypruty z godzin” powtarzana w wierszu 
O co w tym wszystkim chodzi? [tamże, s. 79–80].

Sprzyja temu wrażeniu odbiorcy wielokrotnie przywoływane przez Szubera 
doświadczenie zapętlenia losu, utracenia poczucia początku i końca jakiejkolwiek 
historii, przekonanie o wiecznym powracaniu do tych samych momentów, miejsc 
i emocji. Jest to wprawiające świat w ruch prawdziwie rytualne koło, niemal jak 
perpetuum mobile, o czym poeta mówi czasem wprost – jak w wierszu Długo-
terminowe prognozy mnie nie dotyczą [tamże, s. 136], gdzie autor sięga po figurę 
„węża zjadającego samego siebie” i komentuje:

[…] Uwierz słowom starca:
koniec zjada początek. Narracja
zamienia przypadkowe w konieczne
i tak z chaosu wyłania się kosmos.
[…]
Coś się zacina, coś pracuje dalej.
Na wspak powtarzam: z kosmosu
wyłania się chaos. […]

Ta autorska kosmogonia oparta na regule wiecznego powrotu do początku7 
pojawia się wyraziście także w wierszu Żeby opóźnić [tamże, s. 120]:

A już ciemności wracają w jasność
I jasności powracają w ciemność,
Jakby od zarania nie były od siebie oddzielone.

6 Nawiązywałoby to oczywiście do mitycznego pojmowania czasu, jakie proponuje 
Mircea Eliade, gdy pisze o wydarzeniu mającym swój rodowód w czasie pierwotnym 
(primordial), bajecznym, legendarnym (fabuleux): to czas „początków” ludzkości 
[Eliade 1963, s. 15]. Nie od rzeczy byłoby także przywołanie Claude’a Lévi-Straussa 
analizującego proces powstawania czasu „nieruchomego” (immobile) jako skutku 
mitycznej eliminacji czasu tradycyjnego [Lévi-Strauss 1958, s. 239].

7 Z całą pewnością myśl poetycka świadomie koresponduje tu ze słynną ideą mitu 
wiecznego powrotu [por. Eliade 1989].
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Dla Szubera to jednak nie są czcze, abstrakcyjne kategorie. Słowa – jak zwykle 
u niego zresztą – zawłaszczają metafizykę, odzwierciedlają wahania egzystencjal-
ne, czyli poczucie zagubienia się w pomieszaniu przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości. „Jesteś? Byłem. Będziesz? Nie wiem”, dywagował niegdyś poeta w utworze 
XX [SO, s. 66], by potem w miejsce owego „nie wiem” zaproponować w Summary 
[GO, s. 41] bezlitosną odpowiedź: 

byłeś dzieckiem, chłopcem,

młodzieńcem, mężczyzną.
Będziesz, nie, już jesteś –
teraz i na niewyobrażalne
wieki wieków – trupem.

W błędnym kole czasu pozostają artyście tylko rozpaczliwe próby powracania 
do przeszłości. To przypominanie – czy raczej należałoby nazwać ów proces „od-
pominaniem” – kojarzy się poecie z recyklingiem: takiego określenia używa on po 
wielokroć w tomie Mojość, uznając za ów proces „komponowanie tego samego od 
nowa w narrację” [MO, s. 9].

W strategii in illo tempore krążenie po zamkniętym obwodzie nie pozwoli po-
ecie wyznaczyć praprzyczyny – nie tylko kosmosu, ale też własnego losu. Jakie- 
kolwiek próby zdefiniowania okoliczności czasowych spełzają na niczym, co bez 
trudu można odczytać w tym fragmencie wiersza Początek lata [PK, s. 84], który to 
tytuł okazuje się tylko pozornym „zaczepieniem” historii osobistej na skali czasu:

I to był początek lata, cóż z tego,
Że jedyny i niepowtarzalny, jeżeli nie do opisania,
Niedosiężny ilekroć próbuję odnowić przymierze,
Ustanowić obrzęd, razem z nimi, którzy
Od dawna w krainie Czystych Egzystencji.

Próby ustalenia „początku” skutkują zatem albo włączeniem się w obrzędowy 
kołowrót, albo zapadnięciem w sen, równie „pozaczasowy” jak mit – przykładem 
utwór Było [tamże, s. 56]. Nawet, wydawałoby się, tak oczywista figura jak przod-
kowie, a zwłaszcza rodzice – nie daje gwarancji ustalenia właściwego porządku 
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dziejów, lecz odwołuje się do toposu biblijnego Edenu, wyprowadzając czas oso-
bisty na manowce rachuby, co w pełni uzmysławia sobie autor w wierszu Mama 
i tato [tamże, s. 44]. Najbliżsi stają się tu jedynie postaciami z apokryfów, a roz-
mowa z nimi – „obcowaniem ze świętymi”, jak pisze Szuber już w tytule jednego 
z utworów [EN, s. 30].

7. simultas. śWiaty róWnOległe, czyli zestaWienie

Ostatnią z wyodrębnionych tu strategii poetyckich kreujących różne poziomy 
a/anty/chronologiczne w świecie przedstawionym Janusza Szubera będzie budo-
wanie w obrębie jednego utworu dwóch planów czasowych, przy czym za każdym 
razem odbywa się to na zasadach ich absolutnej równoległości i równorzędności8.

Najczęstszym pretekstem do tworzenia tych konstrukcji będą – już po raz ko-
lejny w przypadku sanockiego twórcy – wspomnienia, tym razem jednak nakła-
dane bezpośrednio na refleksje współczesnego podmiotu. Dojrzały poeta Szuber 
„mija się” z samym sobą, nastolatkiem Januszem, dokonując przy tym gorzkiego 
podsumowania:

Który z nas prawdziwszy? Kto komu ma wybaczyć?
Chyba ty mnie, bo zawiodłem jednak twoje oczekiwania.
Więc kiedy mnie wyminiesz, zajęty obręczą,
Nawet nie będę próbował cię zatrzymać w biegu.

W Przedwiośniu 1935 [RY, s. 14] punktem „stycznym” pomiędzy dwoma 
światami jest konkretny rekwizyt: złoty sygnet wuja z monogramem „BD”, odzie-
dziczony kilkadziesiąt lat wcześniej. Podobna sytuacja występuje w Niebieskim 
grzebyku [WN, s. 60], ale, co istotniejsze, w tym z kolei tekście – w dużej mierze 
autotematycznym – autor już wprost odnosi się do kwestii równoczesności wyda-
rzeń odległych i teraźniejszych. Oto jako nastolatek był

8 O nakładaniu się różnych poziomów czasowych pisał Bachelard w przywoływanym 
już opracowaniu o dialektyce trwania; temu tematowi poświęcił osobny rozdział 
zatytułowany Les superpositions temporelles [Bachelard 1963, s. 92–111]. Warto 
też ponownie przypomnieć dzieło Bergsona, gdzie analizowana jest między innymi 
czasowa struktura simultaneité, czyli „równoczesności”, „jednoczesności” albo 
„synchroniczności” [Bergson 2006, s. 11 i nast.].
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[…] nieświadomy (to przyszło
z latami), że istnieją dwa równoległe
Czasy, ten bieżący, nijaki i mętny, i ten inny,
Niezniszczalne t e r a z […]
I w tym wszystkim nie ma słowa b y ł o –
Tylko jedno, niepodzielne j e s t.

Równoległe zestawienie dawnego i obecnego bywa doświadczeniem nie tylko 
samego poety; w Świętych obcowaniu [EN, s. 30] jego rolę przejmuje postać dzie-
więćdziesięcioletniej babki Marii kontemplującej portret swojej zmarłej młodo 
matki, co prowadzi staruszkę do paradoksalnej konkluzji: „(…) ona z wyglądu, 
wieku i temperamentu / Powinna być moją wnuczką”.

Poza przeprowadzaniem wiwisekcji na dziejach osobistych i rodzinnych, 
Szuber doprowadza czasem do konfrontacji swoich losów prywatnych z wielkimi 
wydarzeniami. Epickie – już nawet w tytule – Narracje [PK, s. 105] przenoszą po-
stacie historyczne związane niegdyś z dziejami tej części Europy wprost do wnę-
trza pokoju poety, który „pisze rzekę San i las bukowy” czy „góry i dębowo-ziem-
ne wały, / Majdan” i któremu współcześnie już mieszają się „synowie i bracia” oraz 
„córki i siostry”:

Moje „było” wraca znowu w „jest”
Z nimi, ze mną, który o nich opowiadam.

W wierszu Xawery [LW, s. 57] z wielkiej Historii czyni poeta łącznik pomiędzy 
biegnącymi dwoma torami opowieściami o sobie-obecnym i sobie-dwudziesto- 
parolatku:

Czy to możliwe, że tamten on
Był mną a ja nim? Mój Boże!

Tym razem rekwizytem-łącznikiem wplecionym w te dwa wcielenia jest ob-
serwowana przez autora kapliczka na placu przylegającym do jego mieszkania:

[…] Nie, to niemożliwe,
Że patrzę teraz przez okno mojego pokoju
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Na kapliczkę świętego Jana Nepomucena,
który z groźnej topieli Xawerego Hrabiego
W 1809 i od oblegających go Austriaków uratował […]

Bywa jednak i odwrotnie: w wierszu Próbuję być, niekiedy to się nawet udaje 
[TR, s. 24] to właśnie los osobisty poety zostanie włożony jako spoina pomiędzy 
dwa plany czasowe związane z historią pewnego miejsca. Oto podczas remontu 
placu miejskiego zostają odkryte liczne kości z dawnych pochówków, a poeta, do-
pełniając tytułową sentencję, skomentuje ironicznie swój żywot: „Czysty, nieczysty 
przypadek”.

8. pOdsumOWanie

Można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że przedstawiona klasy-
fikacja strategii pisarskich Janusza Szubera nie odzwierciedla formalnych zamy-
słów samego autora. Jednak, nawet jeśli dające się wyodrębnić przez uważnego 
i wiernego czytelnika różne poziomy czy plany czasu nie odpowiadają metodolo-
gii twórczej sanockiego poety, nie sposób zignorować ich istnienie. Skupianie się 
odbiorcy przede wszystkim na tematyce utworów i kunszcie stylu może odciągnąć 
uwagę od misternych konstrukcji czasowych, których mnogość i naprzemienność 
zadziwia podczas lektury każdego kolejnego tomiku wierszy. Tak, to prawda, 
że wszystkie one odsyłają do jednego z najważniejszych zagadnień w twórczo-
ści Szubera – pamięci i tożsamości – ale też nie można nie zauważyć, jak wielka 
jest w przypadku tego artysty świadomość formy, już nawet na poziomie czystej  
gramatyki.

Wydaje się zatem, że ponowne odczytanie całego dorobku poprzez kryterium 
autorskiego doboru różnorodnych planów czasowych nie będzie interpretacyj-
nym zubożeniem. Skoro u Janusza Szubera postać bywa sprowadzana do roli 
zaimka osobowego, czemu by i opowiadane zdarzenia nie mogły być kojarzone 
z konkretnymi konstrukcjami czasu? Tu świat przedstawiony i sam sposób jego 
przedstawienia, a nawet sam akt pisania – bywają tożsame, czego niech dowiedzie 
choćby i to zakończenie wiersza zatytułowanego, nomen omen, Jaki nadać temu 
tytuł? [PK, s. 134]:
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Fakty. Daty. Osoby. Szkopuł tkwił w tym,
że brakowało im sankcji wyraźnej i ostatecznej.
Tryby historii. Tryb warunkowy. Skrzypienie liter.
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summary

Borderlands of time. De arte temporis in Janusz Szuber’s poetry
Writing about cultural and geographical borderland theme in Janusz Szuber’s 

poetry is nowadays obvious and well-explored. Therefore, the author of the article 
focuses on the category of borderline understood as crossing the boundaries of 
time in the poetic works of the artist from Sanok.

He extracts here six basic temporal orders or levels. In addition to the chrono-
logical epic “story” of his personal fate, it turns out that Szuber uses several tech-
niques to “destroy” the time in his literary world. The poet “hangs” events, focuses 
on individual episodes, builds parallel levels, introduces a mythical character or, 
finally, gets caught announcement of future events in the past, giving fate dimen-
sion of almost ancient tragedy.

All these strategies and constructions of time refer to one of the most import-
ant issues in the Szubers’s work Szuber: memory and identity.





1. WprOWadzenie

Dla Romana Reinfussa, urodzonego w 1910 roku w Przeworsku, zmarłego 
w 1998 roku w Krzywaczce, wybitnego etnografa, wyśmienitego znawcy polskiej 
kultury ludowej, zwłaszcza kultury Karpat, fotografowanie stanowiło nie tylko in-
tegralny element kilkudziesięcioletniej działalności naukowej, ale również swoisty 
modus bycia w świecie. Córka uczonego, Krystyna Reinfuss-Janusz, wspominała 
o tym, że jej ojciec właściwie nie rozstawał się z aparatem fotograficznym, nawet 
podczas przechadzek po Krakowie. Anna Niedźwiedź w swoim artykule Wizual-
ność etnograficzna na podstawie materiałów z archiwum domowego profesora Ro-
mana Reinfussa zauważa: „Dlaczego fotografował aż tyle? Dlaczego kolekcjono-
wał otrzymywane pocztówki, zbierał na pozór banalne materiały ikonograficzne, 
które wpadły mu w ręce? Dodatkowo prowadził zeszyty z notatkami, w których 
opisywał i katalogował fotografie. Przeglądając stosy materiałów tego szczególne-
go Archiwum, można odnieść wrażenie, że dokumentuje ono jakieś szaleństwo 
fotografowania, niemal obsesyjną potrzebę zatrzymania rzeczywistości w utrwa-
lonych obrazach” [Niedźwiedź 2012, s. 2.] Dalej Anna Niedźwiedź podkreśla, że 
intensywność przeżywania świata u Reinfussa wiązała się z uwagą i namysłem, 
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które przekładały się na fotografie. Aparat w ręku Reinfussa umożliwiał stworze-
nie niezbędnego dystansu, swego rodzaju „obcości”, która pozwala zobaczyć wię-
cej, nawet w zwyczajnych wydawałoby się, codziennych sytuacjach. 

Reinfussowska fotografia zdaje się także realizować ideę przyświecającą an-
tropologii od jej początków – ustanowienia swego rodzaju porządku w miejsce 
chaosu kultury, sporządzenia inwentarza „oswojonego” świata. Oczywiście ta idea 
jest jedynie iluzją – tragiczną, daremną próbą inwentaryzacji, z góry skazaną na 
niepowodzenie, ponieważ każde usiłowanie stworzenia dokumentu jest w gruncie 
rzeczy kreacją. 

2. Od iluzji dO kreacji

François Soulages w Estetyce fotografii pisze, że „Ściśle rzecz ujmując, nigdy 
nie fotografujemy przedmiotów, lecz zawsze tylko słowa, ponieważ każdy ba-
dany obiekt jest postrzegany przez człowieka, który mówi i interpretuje. Nasze 
spojrzenie nigdy nie jest niewinne. Każdy akt widzenia stanowi w tym samym 
czasie wypowiedź, nawet jeśli pozostaje ona nieuświadomiona. Widzi się tyleż 
przy pomocy umysłu i nieświadomości, ile za pośrednictwem zmysłu wzroku na-
wet w trakcie fotografowania” [Soulages 2012, s. 60.] Zatem fotograf nigdy nie 
przedstawia przedmiotu-rzeczywistości (termin Soulagesa), a jedynie mierzy się 
z przedmiotem-problemem (termin Soulagesa). Francuski uczony i znawca foto-
grafii, przywołując Rolanda Barthes’a, powtarza, że fotografia – nawet reportażo-
wa czy dokumentalna – nie dokonuje restytucji świata, ale zajmuje się kreacją, po-
legającą na wytwarzaniu obrazów, niejednokrotnie wbrew intencjom tego, który 
stoi za obiektywem. Do przedmiotu-problemu możemy się jedynie zbliżyć, nigdy 
go nie chwytając. Konieczna jest tu postawa czujnego świadka, tak jak w przypad-
ku etnograficznej pracy Romana Reinfussa w terenie, bo jak pisze Cartier-Bres-
son, tylko wykroczenie poza własne ego, daje szansę na dotknięcie Tajemnicy; to 
właśnie wtedy pojawia się szczelina, ów szczególny Bressonowski moment. Oczy-
wiście tym łowom zawsze towarzyszy przypadek, który może być na tyle łaskawy, 
że nieco uchyli zasłonę bytu i zacznie on prześwitywać poprzez obraz. Nawiasem 
mówiąc, społeczeństwo dopiero dorasta do tego, by pojmować język obrazu jako 
impuls do refleksji, a nie jako pretekst do hipnotycznego transu. Jest to proces 
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niełatwy, ponieważ w „społeczeństwie spektaklu” decydenci dbają o to, byśmy się 
nie uwolnili z platońskiej jaskini-symulakru [por. Debord 1998].

3. relacje z przedmiOtem-prOBlemem

Sądzę, że w tym miejscu warto omówić to, co pisze Soulages o zbiorze foto-
grafii reportażowej Dridiego, wyróżniając kilka możliwych relacji z przedmio-
tem-problemem, ponieważ ta kategoryzacja wyśmienicie daje się zastosować do 
zbioru fotografii etnograficznej Romana Reinfussa. Pierwsza relacja z przedmio-
tem-problemem wiąże się z tym, że „W stosunku do przeszłości otwiera się on 
[zbiór] na pamiątkę” [tamże, s. 53]. Niejako staje się poświadczeniem obecności 
fotografa i tego, co było fotografowane, tym bardziej, że ten moment już nie istnie-
je. Zatem pojawia się potrzeba stworzenia lustra dla podmiotu, rodzaju „foto-bio-
grafii”. Druga relacja polega na „reportażowości”, pokazywaniu tego, co jest gdzie 
indziej, otwieraniu nas na inność, różnorodność świata. Oznacza także różnicę 
pomiędzy podmiotem, posiadającym własne „ja”, a tym wszystkim, co jest „nie-ja”. 
Trzecia relacja realizuje się w stosunku do przyszłości. Fotografia staje się doku-
mentem: przetransformowuje teraźniejszość w przeszłość, umożliwi historykowi 
zrozumienie aspektów kultury ludzkiej, do których nie ma już bezpośredniego 
dostępu. I wreszcie czwarta – wiąże się ze stosunkiem do wieczności, otwiera się 
na sztukę. Manifestuje się w obrębie znaczeń i formy, oscylacji pomiędzy wspo-
mnieniem, dokumentem a kreacją. Cechą dystynktywną fotografii w porówna-
niu z inną sztuką jest: „podwójna zależność: od przedmiotu do sfotografowania 
(pierwszego, utraconego odniesienia) i od wytworzonego przedmiotu fotograficz-
nego [tamże, s. 54].

4. medytacje

Jakie znaczenia, walory estetyczne może nieść fotografia Reinfussowska w su-
biektywnym, indywidualnym odbiorze? Zbigniew Libera i Hubert Ossadnik we 
wstępie do albumu fotografii Romana Reinfussa Karpacki świat Bojków i Łemków 
piszą o fotografii nie zamieszczonej w tym wydawnictwie, związanej z samym po-
czątkiem (około 1930 roku) przygody profesora z fotografią i Łemkowszczyzną: 
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„Podczas pieszej wycieczki na Magurę Małastowską poznał starego Łemka – pa-
stucha, który opowiadał, »jak się dawniej pasło owce na Łemkowszczyźnie. Wy-
słuchałem, pofotografowałem« (…) Tego Łemka wspominał Roman Reinfuss za-
wsze z ożywieniem, szacunkiem i sentymentem: »Tak więc ten pasterz z Magury 
Małastowskiej zwichnął mi karierę, co trzeba stwierdzić absolutnie z dwoma wy-
krzyknikami«” [Libera, Ossadnik 2015, s. 8]. 

Oto owa fotografia, wklejona 
w jednym z albumów Domowego 
archiwum Romana Reinfussa, ze 
zbiorów Muzeum Etnograficzne-
go im. Seweryna Udzieli w Kra-
kowie. Widzimy na niej starego 
Łemka spotkanego w Gorlicach. 
Siedzi na kamienistym brzegu 
jakiejś rzeki, być może Ropy, być 
może Sękówki – w tle dostrze-
gamy lustro wody i nadbrzeżną 
łozinę. Przycupnął ze spracowa-
nymi, pomarszczonymi dłońmi 
splecionymi na podołku. Spicza-
sty kapelusz z zatkniętymi za ja-
kąś plątaniną wstążek i tasiemek 
piórami rzuca cień, skrywający 
jego oczy; dostrzegamy jedynie 
uśmiech, odsłaniający niekom-
pletne uzębienie. Jest ubrany 
w coś na kształt szynela albo sza-

mańskiej peleryny; w zgięciu łokcia 
kolejna jasna wstążka, odcinająca się wyraźnie na tle ciemniej tkaniny. Na pierw-
szym planie – stopy obute w skórzane łapcie i obok – magiczna laska, zapewne 
wycięta gdzieś po drodze z leszczyny. Wypisz, wymaluj Gandalf zwiastujący swoją 
obecnością jakąś odmienną, niepojętą rzeczywistość. Budzi we mnie wyraźną tę-
sknotę za niekreśloną tajemnicą, przeczucie naturalnej mądrości, która przenika 
porządek świata. Z jego postaci emanują spokój i skromność, a zarazem poczucie 
godności wynikające z afirmacji bytu, z powiedzenia „tak” swojemu miejscu na 

Zdj. 1. Źródło: Niedźwiedź 2012, s. 3
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ziemi. Choć mam świadomość teatralności fotografii, co wyśmienicie ujął Bar-
thes, stwierdzając: „gdy tylko czuję się oglądany przez obiektyw, wszystko ulega 
zmianie: przybieram pozę, stwarzam sobie inne ciało, z góry przekształcam się 
w obraz” [Barthes 1996, s. 56], patrząc na to zdjęcie mam wrażenie obcowania 
z Jungowskim archetypem Starego Mędrca, będącego uosobieniem mistrza, prze-
wodnika, nauczyciela. Daryl Sharp charakteryzuje omawiany archetyp następują-
co: „Postać Starego Mędrca pojawia się zarówno w snach, jak i w (…) aktywnych 
wyobrażeniach tak plastycznie, że przejmuje rolę guru. Stary Mędrzec pojawia się 
w snach jako mag, lekarz, kapłan, nauczyciel, profesor, dziadek lub dowolna osoba 
obdarzona autorytetem [Sharp 1998, s. 154].

 I rzeczywiście, jak wynika z przywołanych wypowiedzi Romana Reinfussa, 
ów stary Łemko umożliwił młodemu adeptowi prawa odnalezienie prawdziwego 
powołania, jakim stał się trud niebiańskiego archiwariusza, ocalającego od zapo-
mnienia świat pierwotnej kultury ludowej, będący w sposób najbardziej natural-
ny korzeniami każdego z nas. Każdego z żyjących w cywilizacji XXI wieku, która 
swoim zawrotnym tempem rozwoju sprawia, że tracimy kontakt z tym, co w nas 
proste i autentyczne. 

Zdj. 2. Źródło: Reinfuss 2015, s. 188
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Pastuszka na koniu, Hutar, powiat Stryj, lata trzydzieste XX stulecia. W lewym 
górnym rogu kadru dziewczynka na siwym koniu, jedzie na oklep stępa – sądząc 
po niedużych rozbryzgach wody – wzdłuż nurtu płytkiej rzeki. Na głowie ma 
zawiązaną chustkę, ubrana jest w rodzaj poncza wtapiającego się kolorystycznie 
w umaszczenie wierzchowca. Pod brzuchem konia widać nagą łydkę i bosą sto-
pę. W tle można zaobserwować, z lewej strony, fragmenty płotu, długie żerdzie 
ułożone wzdłuż brzegu, rachityczne, pochylone drzewko, a z prawej dwa nieduże 
drzewa (być może przybrzeżne olchy). 

To zdjęcie zrobiono zapewne dla udokumentowania kultury tamtejszych Łem-
ków. Jednak dla mnie niesie ono zupełnie inne znaczenia; co więcej, siła wyrazu tej 
fotografii wyrasta w dużej mierze z rozdźwięku pomiędzy zamierzeniem fotografa 
o etnograficznym zacięciu a efektem, czyli przejmującym obrazem wanitatywne-
go charakteru conditio humana. Mam wrażenie, jakby pastuszka z ponadludzkim 
wysiłkiem szła do mnie pod prąd heraklitejskiej rzeki czasu. Owe uczucie potęgu-
ją rozmazane w wyniku ruchu postać zwierzęcia i człowieka. Rzeka według Kopa-
lińskiego symbolizuje przeszkodę, barierę, nieubłagany upływ czasu [Kopaliński 
1990, s. 365–366]. Zdaniem przywołanego uczonego koń także posiada konotacje 
związane z przemijaniem czasu oraz z żywiołem wody [tamże, s. 157–161]. Ta-

fla wody jest usiana rozbłyskami światła, 
które w kontraście z zacienionym brze-
giem podkreślają metafizyczny wymiar 
podróży. Najwięcej czułości budzi kru-
chość, bezbronność bosej stopy, której 
przecież już nie ma, która, być może 
odcisnęła swój ślad jedynie na fotografii 
Reinfussa.

Gazda w huni, Serednie Wielkie, 
powiat Lesko, wrzesień 1935 roku. Sło-
miany kapelusz, cień ronda skrywa oczy. 
Wsparty na kosturze stoi pośrodku po-
krytej białym pyłem drogi – wrzesień 
owego roku musiał być upalny. W tle nie-
wyraźne wzgórza, zabudowania wioski 
i pasące się owce. Znakomicie ustawiona 
ostrość, niskie światło chylącego się ku Zdj. 3. Źródło: Reinfuss 2015, s. 143
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zachodowi słońca sprawiają, że sylwetka mężczyzny na tle rozmytego krajobrazu 
jest niezwykle wyrazista, i co za tym idzie – także wszystkie elementy tradycyjnego 
ubioru. Moją uwagę przykuwa coś innego – długie cienie rzucane przez fotogra-
fowany obiekt i fotografującego zajmujące całą szerokość widocznego na zdjęciu 
fragmentu drogi. Jakby coś z innego planu poprzez biały miałki pył drogi, źdźbła 
słomy (kapelusz), zachód słońca, cienie – podpowiadało, wtedy, w tym momen-
cie, kiedy na oka mgnienie opadała migawka – patrz, doświadczaj, przeżywaj, bo 
jesteśmy jak jętki jednodniowi albo, mówiąc słowami Janusza Szubera: 

Cyrk wędrowny zwijając, zostawimy po sobie
Krąg trawy wydeptanej i ubitą ziemię,
Na chwilę wysoka wieża powietrza,
Dymiąca resztką głosów po zachodzie słońca
[Szuber 2000, s. 46].

Zdj. 4. Źródło: Reinfuss 2015, s. 184
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Cień według Kopalińskiego symbolizuje nieproszonego towarzysza, to, co 
ukryte, śmierć, znikomość wiedzy ludzkiej [tamże, s. 46]. Zatem fotografia, wbrew 
intencjom wykonującego zdjęcie, stanowi swoiste memento mori, które paradok-
salnie skłania do doceniania wartości każdej ulotnej chwili życia.

Kopy zboża z okolic Kalnego, powiat Stryj, lata trzydzieste XX stulecia. Po-
środku kadru cztery kopy zboża na tle rozległego krajobrazu. Na pierwszym planie 
ściernisko, na drugim – z lewej strony – pagórki z rzadka porośnięte smreczyną, 
z prawej – bieleją pniaki wykarczowanych drzew. Na ostatnim planie – najmniej 
wyraźny, zamglony – majaczy pokryty lasem masyw górski. Dwie kopy z lewej 
strony są w dużej mierze rozrzucone, zapewne przez porywisty wiatr, a czarne za-
ostrzone żerdzie zadziornie odcinają się na tle mlecznego nieba. Wyglądają jak to-
temy strzegące dostępu do jakiejś mitycznej, surowej, groźnej krainy. Ta fotografia 
budzi we mnie jakąś tęsknotę za przestrzenią autentycznego przeżywania, wolno-
ści, konfrontacji z żywiołami natury. I nie wyobrażam jej sobie w kolorze, choć hi-
storia kolorowej fotografii zaczyna się już w 1861 roku – wtedy miała miejsce pro-
jekcja zdjęcia zrobionego według metody Jamesa Clerka Maxwella [Nowicki 2010, 
s. 91]. Ziarno oraz czerń i biel sprawiają, że to, co mogło być jedynie dokumentem 
lub kolorowym landszaftem, nabiera głębszego, metafizycznego charakteru. Car-
tier-Bresson sądził, że w fotografii nie należy używać koloru, ponieważ kierując 
nas w stronę natury, zarazem oddala nas od struktury; czerń i biel sprzyjają abs-
trakcji, przeciwdziałają złudzeniu, że można uchwycić przedmiot-rzeczywistość, 
dają możność obcowania z przedmiotem-istotą. Oczywiście owo obcowanie, bio-
rąc pod uwagę heraklitejski charakter świata, jest jedynie nieustanną próbą, dra-
matyczną w swej istocie, bo z góry skazaną na niepowodzenie. Również Roland 
Barthes zaznaczał w Świetle obrazu: „Być może dlatego, że jestem uradowany (lub 
zmartwiony) faktem, iż rzecz należąca do przeszłości poprzez swoje bezpośrednie 
promieniowanie (lśnienie) rzeczywiście dotknęła powierzchni, której teraz doty-
ka mój wzrok — nie lubię Koloru. Anonimowy dagerotyp z 1843 roku pokazuje 
w owalu mężczyznę i kobietę wykolorowanych po zrobieniu zdjęcia przez minia-
turzystę zatrudnionego w atelier fotograficznym. I zawsze zdaje mi się (niezależnie 
od tego, jak jest naprawdę), że podobnie dzieje się z każdą fotografią: że kolor jest 
nałożony później na prawdziwy oryginał Czarno-Biały. Kolor jest dla mnie czymś 
sztucznym, szminką (jak ta, którą maluje się zwłoki). Nie zależy mi bowiem na 
»życiu« zdjęcia (pojęcie czysto ideologiczne), chodzi o pewność, że sfotografowa-
ne ciało dotyka mnie własnymi promieniami, a nie jakimś dodanym światłem” 
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[Barthes 2008, s. 145]. Tak i świat czar-
no-białej fotografii Romana Reinfussa 
przemawia do mnie szczególnie inten-
sywnie, kierując moją uwagę w stronę 
prześwitów, które choć na moment 
pozwalają obcować z Tajemnicą, uru-
chamiając wyobraźnię odbiorcy jego 
dzieła.

Wędrowny szklarz, Leszczyny, 
powiat Gorlice, rok 1932, oraz kobie-
ta piorąca w potoku, Solinka, powiat 
Lesko, lata trzydzieste XX stulecia. Na 
pierwszym zdjęciu widzimy sędziwego, 
wędrownego szklarza, który ze swoim 
warsztatem pracy na plecach wędruje 
wiejską drogą. Kapelusz, okrągłe oku-
lary i siwe wąsy. Wspiera się na kiju. 
Jest w tej fotografii coś niemalże pro-
fetycznego: oto pojedynczy, niepowta-
rzalny człowiek przemierza swoją drogę życia, w sposób naturalny zbliżając się 
do jej końca, niezmiennie zajmując się szkleniem okien. Jeszcze nie przeczuwa, 
że on i jego szklane szybki wkrótce zostaną zmiecione przez konwulsyjne podry-
gi Historii spuszczonej z łańcucha. Połączenie Arkadii i apokalipsy, zupełnie jak 
w jednym z najbardziej znanych wierszy Józefa Czechowicza Na wsi:

Siano pachnie snem
siano pachniało w dawnych snach
popołudnia wiejskie grzeją żytem
słońce dzwoni w rzekę z rozbłyskanych blach
życie – pola – złotolite 
 
Wieczorem przez niebo pomost
wieczór i nieszpór
mleczne krowy wracają do domostw
przeżuwać nad korytem pełnym zmierzchu

      Zdj. 5. Źródło: Reinfuss 2015, s. 67
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 Nocami spod ramion krzyżów na rozdrogach
sypie się gwiazd błękitne próchno
chmurki siedzą przed progiem w murawie
to kule białego puchu
dmuchawiec
 
Księżyc idzie srebrne chusty prać
świerszczyki świergocą w stogach
czegóż się bać

Przecież siano pachnie snem
a ukryta w nim melodia kantyczki
tuli do mnie dziecięce policzki
chroni przed złem
[Czechowicz 1985, s. 9–10],

Zdj. 6. Źródło: Reinfuss 2015, s. 131
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Druga fotografia. Oto bosa starowinka, twarz spalona słońcem, piorąca w po-
toku na kawałku starej deski za pomocą kijanki. Na kamienistym brzegu bieleje 
już uprana koszula. W tej scenie uderza niezwykła intymność. Zostaje uchwycony 
niepowtarzalny świat tej, a nie innej osoby. Daje o sobie znać czułość osoby stoją-
cej za obiektywem, tak jakby Roman Reinfuss realizował postulat wysunięty przez 
nestora polskiej fotografii Jana Bułhaka – „fotografowania sercem”. Obraz tym 
cenniejszy, że – podobnie jak w przypadku poprzedniego zdjęcia – pokazujący 
świat wydany na pastwę bezdusznej Historii.

5. zakOńczenie

Krajoznawcza fotografia Romana Reinfussa posiada niezwykłe walory este-
tyczne, uruchamia wyobraźnię i empatię odbiorcy. Otwiera nas na różnorodność 
świata, a dzięki temu umożliwia rozwój naszej osobowości. Stanowi świadectwo 
kruchości ludzkiej natury i kultury. Omawiane zdjęcia są rodzajem śladu zarów-
no fotografowanego przedmiotu, jak i fotografującego podmiotu, który nigdy do 
końca nie zostanie rozpoznany. Nie udzielają odpowiedzi, ale budują Tajemnicę 
świata, śmierci, tożsamości, istnienia, otwierają przed nami „porządek wyobraź-
ni”, czynią nas kreatywnymi, każą wątpić, myśleć, mnożyć pytania. Fotografia Ro-
mana Reinfusa wpisuje się w estetykę poetyckości, estetykę zdziwienia; o jej sile 
wyrazu decyduje wieloznaczność, która potrafi nami wstrząsnąć, wyrzucić nas 
z utartych kolein myślenia i zachęcić do medytacji.
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summary

Heavenly archivist. On aesthetical values of enthnographical photography 
by Roman Reinfuss

The sole purpose of the article is to identify aesthetical values of enthnographi-
cal photography by Roman Reinfuss, an excellent cultural anthropologist specia-
lising in Polish folk culture. His photography always seemed to fulfill the idea be-
hind anthropology – conviction that culture’s chaos needs to be replaced with the 
state of order. The author of the essay referencing, among others, to philosophical 
conceptions of Francois Soulages, works of Roland Barthes, or Henri Cartier-
-Bresson, validates the statement that such conviction is of an illusive nature. Each 
and every type of a photo, including photojournalism and documentary photo-
graphy is not a restitution but rather sort of establishing of the world; act of its 
creation. The script emphasizes an extraordinary value of Reinfuss’ photography. 
Interpretation based on some of his work stimulates imagination and empathy, 
which opens receiver’s mind up to the diversity of the world an enables one to 
develop his/her personality. Roman Reinfuss’ photography corresponds with the 
order of amazement aesthetics – it is not giving out the answer, but rather con-
structing The Secret of the world; death, identity and existence. It is enabling us to 
experience “the order of imagination” and creativity through the means of doubt, 
thinking and questioning. 



III.
mediA





Jednym z coraz częściej wykorzystywanych w ostatnich latach źródeł do po-
znania dziejów społeczno-gospodarczych ziem polskich jest reklama1. Ta, zwana 
także niekiedy propagandą w dzisiejszym rozumieniu (definicji) tego słowa, po-
jawia się wraz z rozwojem gospodarki kapitalistycznej, kiedy wzrasta gwałtownie 
produkcja towarów i usług, a konkurujące podmioty gospodarcze zaczynają wal-
kę o rynek. W rywalizacji tej niemałą rolę zaczyna odgrywać reklama. Rozwijające 
się w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku możliwości techniczne w dziedzinie 
drukarstwa szybko zostają wykorzystane w reklamie drukowanej. Pojawiają się 
różne rodzaje ogłoszeń, jak listy kupieckie, katalogi, cenniki, broszury, plakaty, 
rozrzutki uliczne, a wraz z wydawnictwami periodycznymi także inseraty za-
mieszczane w dziennikach i czasopismach. Gazety, również te lokalne, były peł-
ne doniesień o wydarzeniach z kraju i ze świata, informacji gospodarczych m.in. 
o cenach na rynkach, notowaniach giełdowych (kursy akcji), ogłoszeń handlo-
wych. Obserwowany szybki postęp cywilizacyjny końca XIX wieku miał niewąt-
pliwy wpływ na dokonujące się przeobrażenia społeczno-gospodarcze wielu miast 

1 Informacje bibliograficzne z tego zakresu podają: Janiak-Jasińska 2011, s. 839–841; 
Łuczak 2012, s. 10–13, 213–216. Zob. także: Pazdur 1980; Karolczak 1991; Janiak- 
-Jasińska 1998; Macierzyński 2004; Garlicki 2000. 
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galicyjskich, w tym również Sanoka. Niemała rola w tych przemianach przypada 
reklamie, zwłaszcza tej zamieszczanej na łamach prasy. Z czasem, w toku walki 
konkurencyjnej, walki o klienta, coraz więcej drobnych i wielkich kupców oraz 
wytwórców różnorakich dóbr zaczyna doceniać rolę reklamy, która służąc zwięk-
szeniu obrotów, przyczyniała się do pomnażania zysku, ale była także źródłem 
wiedzy o nowych osiągnięciach naukowych i wynalazkach.

Zadaniem badawczym zatem stała się kwestia wykorzystania reklamy handlo-
wej jako źródła do badań nad gospodarką i społeczeństwem Sanoka w początkach 
XX wieku. Analiza treści reklam pozwala uchwycić bogactwo wizualnych i wer-
balnych jej form, jak wybór strony, rozmiar ogłoszeń, obramowanie, elementy 
ikonograficzne, nagłówek czy treść anonsu. Treść reklamy informuje nas o asorty-
mencie produkcji i usług, o marce towaru i kraju pochodzenia towaru (produktu), 
o organizacji produkcji i zbytu, nieraz także o cenach. Reklama dostarcza infor-
macji o kręgu stałych ogłoszeniodawców (przedsiębiorców, kupców, rzemieślni-
ków), o podziale branżowym – wszystko to ma duże znaczenie dla wykorzystania 
reklamy jako źródła do historii gospodarczej2.

Kwerendą źródłową objęto grupę pism ukazującą się w Sanoku w początku 
XX wieku Wśród badanych tytułów znalazły się: „Gazeta Sanocka”, „Tygodnik 
Ziemi Sanockiej” i „Tygodnik Ludowy polityczno-społeczny”. „Gazeta Sanocka” 
ukazywała się z małymi przerwami w latach 1894–1908, będąc tym samym naj-
dłużej wydawanym tygodnikiem w Sanoku. Pierwszym wydawcą i redaktorem 
„Gazety Sanockiej” był Władysław Błyskal, ale już od roku 1895 głównym reda-
gującym i wydającym pismo jest Michał Pollak. Od roku 1904 nowym wydawcą 
gazety został Wojciech Ślączka, a głównym redaktorem Aleksander Piech, który 
od roku 1908, jak to często wówczas bywało, był również jej wydawcą. „Gazetę 
Sanocką” drukowano w Drukarni Karola Pollaka w Sanoku. Nie znamy nakładu 
gazety, jej objętość wynosiła cztery–sześć stron o formacie 22 × 36 cm. Tygodnik 
wychodził w każdą niedzielę o godzinie ósmej rano. W związku z coraz mocniej 
odczuwaną potrzebą informacji, gazeta oprócz doniesień z regionu zaczyna pu-
blikować bardziej regularnie informacje z kraju, a także ze świata. Informacje te 
ujmowane są w formie stałych rubryk, a wśród nich duże znaczenie mają relacje 
z posiedzeń Rady Miejskiej Sanoka; dużą wagę redaktorzy pisma przywiązują do 
publikacji literackich i historycznych. Ostatnią stronę czasopisma zajmował dział 

2 Na wagę reklamy jako źródła do historii gospodarczej zwrócił uwagę już ponad pół 
wieku temu Witold Kula [Kula 1983, s. 151–152]. 
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reklamy. Pismo to, mające jak na lokalne warunki niezły poziom, posiada dużą 
wartość dla badań nad historią Sanoka [Zaleska 1963, s. 358; Boczar 2006, s. 142].

Drugim czasopismem objętym kwerendą był „Tygodnik Ziemi Sanockiej” 
wydawany w latach 1910–1914 przez Spółkę Wydawniczą w Sanoku. Pierwszym 
redaktorem pisma był Ludwik Glatman, a od 1912 roku został nim Michał Pollak, 
wcześniej redaktor i wydawca „Gazety Sanockiej”. Tygodnik ukazywał się w każ-
dą sobotę wieczorem, początkowo drukowany był w drukarni Karola Pollaka, 
a od 1911 roku w drukarni Franciszka Patały, objętością podobny był do „Gaze-
ty Sanockiej”, cztery–sześć stron o formacie 22 × 37 cm. Ostatnia strona gazety 
zawierała dział reklamy. W artykule programowym zawarto m.in. deklarację, że 
tygodnik będzie postępowym organem ludności polskiej dawnej ziemi sanockiej, 
jego zadaniem będzie pielęgnowanie ideałów narodowych i religijnych na gruncie 
katolickim, a także popieranie interesów ekonomicznych i kulturalnych ludności 
polskiej [Boczar 2006, s. 143–144]. 

Ciekawym pismem, chociażby ze względu na zamieszczany dział reklam, był 
„Tygodnik Ludowy polityczno-społeczny” wydawany w latach 1911–1912 i po 
wojnie w latach 1918–1919. Wychodził jako organ lewicowego odłamu PSL, po-
czątkowo w każdy czwartek, a od roku 1912 w niedzielę o godzinie ósmej rano 
[tamże, s. 144].

Na rozwój nowoczesnej reklamy handlowej w drugiej połowie XIX i na po-
czątku XX wieku w Sanoku miało wpływ wiele doniosłych zmian, które obser-
wowano w tym czasie w Galicji. Konstytucja austriacka zatwierdzona przez cesa-
rza w grudniu 1867 roku dawała krajom koronnym cesarstwa dość szeroką pod 
względem głównie organizacji życia społeczno-narodowego, choć politycznie 
ograniczoną autonomię. Autonomia Galicji, nawet w jej ograniczonej formie, była 
wydarzeniem korzystnym dla społeczeństwa polskiego. Po reformie administracji 
i likwidacji cyrkułów w 1868 roku powołano na ich miejsce powiaty, wśród nich 
też powiat sanocki. Wkrótce nastąpił szybki proces spolonizowania systemu ad-
ministracji, szkolnictwa i sądownictwa, w ich jednostkach organizacyjnych język 
polski stał się językiem urzędowym, wypierając powszechnie dotąd używany ję-
zyk niemiecki. Uzyskana przez Galicję autonomia dawała impuls do mobilizacji 
społeczności lokalnych, tworząc podstawy dla szerokiej działalności społecznej, 
gospodarczej i kulturalnej. W całej Galicji zaczęły powstawać i prężnie się rozwijać 
różne rodzaje towarzystw gospodarczych, społecznych, naukowych. Obserwuje-
my te zjawiska także na przykładzie Sanoka, w którym pod koniec XIX wieku, 
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w mieście o zróżnicowanym składzie narodowościowym ludności, działały róż-
ne towarzystwa polskie, żydowskie i ruskie. Do najbardziej prężnie działających 
należały: Towarzystwo Czytelnia Mieszczańska, Towarzystwo Znicz i Ogniwo, 
Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka czy Polskie Towarzystwo Gimnastycz-
ne Sokół. Wśród mieszkańców wsi dużymi sukcesami pochwalić się mogło To-
warzystwo Szkoły Ludowej, które zakładało szkoły, biblioteki i czytelnie [Zielecki 
1995, 452–463]. W mieście oprócz działających towarzystw i szkół były siedziby 
urzędów miejskich i powiatowych. Po nowym podziale administracyjnym pod 
koniec lat sześćdziesiątych XIX wieku Sanok jako stolica powiatu stał się siedzi-
bą starostwa. Niektóre działające w mieście instytucje zasięgiem swego działania 
obejmowały kilka powiatów, jak np. Szpital Obwodowy (1857), Okręgowa Dyrek-
cja Skarbu (1867), Sąd Obwodowy (1887), a także działające od 1880 roku Gim-
nazjum Męskie. Oprócz nich funkcjonował w mieście Urząd Pocztowo-Telegra-
ficzny, Urząd Cechowniczy, posterunek żandarmerii, garnizon wojskowy, poczta 
dyliżansowa [tamże, s. 353–367]. 

Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało uruchomienie połączeń kolejowych 
przez Zagórz, oddalony od Sanoka 7 km, do Przemyśla i Budapesztu (1872) i bez-
pośredniego połączenia kolejowego z Zagórzem oraz Krosnem i Jasłem (1884). 
Istnienie tych instytucji miało zatem ważny charakter miastotwórczy. Obserwo-
wano ożywienie w sektorze budownictwa mieszkaniowego, na co wpływ miało 
m.in. przebywanie w Sanoku licznego garnizonu wojskowego. Poza tym wraz 
z eksploatacją pobliskich złóż ropy naftowej do miasta zaczęło przybywać wielu 
przedsiębiorców naftowych i robotników kopalń. Taka sytuacja przyczyniała się 
do rozbudowy sektora usług i handlu w mieście – nie tylko detalicznego, ale też 
hurtowego. Obok powstających licznych sklepów, duży udział w sieci placówek 
handlowych miały lokale gastronomiczne, których przed wybuchem pierwszej 
wojny światowej było ponad 50. W produkcji towarowej dominowały małe ro-
dzinne warsztaty rzemieślnicze, ale pojawiały się też większe przedsiębiorstwa 
przemysłowe, jak cegielnie Leiba Branda i Mechela Steina, Fabryka Wyrobów Be-
tonowych, Fabryka Wierzchów do Obuwia, Podkarpacka Fabryka Masarska czy 
największy zakład produkcyjny w mieście Fabryka Wagonów Kazimierz Lipiński, 
zatrudniający ok. tysiąca pracowników [Zając 2004, s. 144–151]. 

Życie intelektualne rozwijało się dzięki polskiemu szkolnictwu, towarzystwom 
kulturalnym, ale także wydawnictwom książkowym i prasowym, które działały 
w Sanoku. Niebagatelną rolę odegrała tu drukarnia i księgarnia Karola Pollaka 
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działająca w Sanoku już od 1848 roku. To właśnie tu podjęto decyzję o powołaniu 
wydawnictwa pod nazwą „Biblioteka Polska”. W latach 1855–1856 w jej ramach 
wydano w ponad 300 zeszytów od trzech do pięciu arkuszowy z dziełami polskich 
klasyków [Zaleska 1963, s. 351–361]. Sanok pełnił też funkcję kulturalno-rozryw-
kową. Miasto odwiedzały objazdowe teatry Lwowa, Bochni, a nawet warszawski. 
Dużym powodzeniem wśród sanoczan cieszyły się objazdowe teatry Artura Za-
wadzkiego, w którym występowała znana aktorka i śpiewaczka Adolfina Zimajer. 
Licznie odwiedzane były także występy cyrkowców. Dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców Sanoka cieszyły się seanse filmowe wyświetlane w sali So-
koła. O tych wydarzeniach pisała prasa lokalna, poświęcając im recenzje. Mniej 
wymagającym mieszkańcom Sanoka oferowano inne atrakcje. W czasie wolnym 
licznie odwiedzane były kawiarnie, restauracje i karczmy. Latem można było także 
potańczyć koło miejskiego kąpieliska nad Sanem [Zielecki 1995, s. 464–465]. Od 
lat dziewięćdziesiątych XIX wieku sanoczanie mogli korzystać z parku Miejskiego, 
a także z terenów zieleni nad Sanem i lesistych obszarów przyległych do miasta. 
Przed wybuchem pierwszej wojny światowej Sanok uznać można już za ośrodek 
wielofunkcyjny z rozwiniętą sferą administracji, przemysłu, handlu i usług. Jed-
nocześnie, w miarę zwiększania się liczby podmiotów gospodarujących w mieście 
i ich walki o rynek, coraz częściej zaczęto sięgać po reklamę. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że inseraty zamieszczane w sanockich 
gazetach rzadko przekraczały 25% zadrukowanej powierzchni. W przypadku 
omawianych tygodników była to najczęściej jedna strona zadrukowanego tekstu. 
Ważną kwestią każdego planu emisji reklamowej był nie tylko odpowiedni do-
bór tytułu, ale także miejsce, by zamieszczony komunikat był zauważony. Wedle 
ówczesnego teoretyka reklamy S. Batki najatrakcyjniejszą stroną pisma były stro-
ny tytułowa i ostatnia „(…) więcej są spostrzegane, aniżeli na stronicach środko-
wych, na górnej połowie stronicy więcej niż na dolnej, wreszcie po prawej stronie 
w górnej połowie dziennika dwa razy więcej niż umieszczone po lewej stronie 
w dolnej połowie” [Batko 1916, s. 70]. Zatem w sanockiej prasie najczęściej inse-
raty zamieszczano na ostatniej lub przedostatniej stronie bezpośrednio za działem 
redakcyjnym. Jedynie w „Tygodniku Ziemi Sanockiej” i „Tygodniku Ludowym” 
zdarzały się przypadki zamieszczania anonsów na stronie tytułowej u dołu strony. 
Tak było np. w kilkutygodniowej kampanii reklamowej Magazynu Mody Maksa 
Konreicha w Sanoku czy sklepu M. Stefańskiego z Sanoka polecającego kapelusze 
męskie, bieliznę białą i kolorową [TZS 1912, nr 35 (1 IX); TZS 1910, nr 1 (1 V)]. 
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„Gazeta Sanocka” lokowała ogłoszenia reklamowe przeważnie na ostatniej stro-
nie, co było zgodnie z praktyką często stosowaną w wielu redakcjach. O skutecz-
ności zamieszczonego anonsu, nawet wtedy, gdy znajdował się w niekorzystnym 
miejscu pisma, mogły zadecydować jeszcze: rozmiary ogłoszeń, wielkość i krój 
czcionki drukarskiej, kierunek zamieszczanego tekstu na stronie (układ pionowy 
– poziomy), obramowanie, elementy ikonograficzne (sztychy, później także foto-
grafie) [Aljas 1907, s. 10–12].

Największą grupą wśród reklam w gazetach sanockich były ogłoszenia o roz-
miarach niewielkich, choć zdarzały się nieco większe od przeciętnych, zajmują-
ce jedną czwartą i jedną trzecią wielkości całej strony. Rozmiary tych ogłoszeń 
były dalekie od zaleceń ówczesnej literatury przedmiotu, bowiem jak twierdził 
S. Batko „(…) najłatwiejszym do zapamiętania jest ogłoszenie całostronicowe, 
trudniejszym półstronicowe, następnie ćwierćstronicowe itd.” [Batko 1916, s. 66]. 
Zamieszczając mały inserat, należało także wystrzegać się umieszczania go obok 
dużych anonsów, gdyż takie ściągały całą uwagę czytelnika [tamże, s. 66]. O tym 
jednak nie pamiętały redakcje omawianych gazet, zamieszczając często na rekla-
mowej stronie ogłoszenia o różnych rozmiarach. Na przykład ogłoszenia o więk-
szej powierzchni zamieszczały firmy z branży poligraficznej – Drukarnia Karola 
Pollaka, „Kurier Lwowski”, z branży transportowej – firma Esperanto, spożywczej 
– hurtownia Jakuba Tiegera, maszynowej – Sanocka Fabryka Wagonów [GS 1906, 
nr 145 (7 X); TZS 1913, nr 1 (1I); TZS 1913, nr 5 (26 I)]. W wielu przypadkach 
kampanie reklamowe były przemyślane, zwracano uwagę na częste powtarzanie 
anonsów i na zmianę rodzaju reklamy (wielkość, krój czcionki), czyli tak jak za-
lecała literatura fachowa. Rzadko stosowano ogłoszenia jednorazowe. Niektóre 
firmy przypominały o sobie w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanoc-
nych, stosownie do charakteru swej działalności, albo przy innych szczególnych 
okazjach, jak np. w okresie karnawału polecała swoje usługi firma Zenona Gąt-
kowskiego oferująca kwietne bukiety i bukieciki [TZS 1912, nr 1 (7 I)]. Innym 
sposobem zwrócenia uwagi czytelnika na tekst anonsu było niezgodne z obowią-
zującym kierunkiem tekstu umieszczenie go na reklamowej stronie. Np. „Chrze-
ścijański Magazyn Nowości Postęp” w Sanoku informował klientów o możliwości 
zaopatrzenia się w bieliznę męską, rękawiczki, krawaty, kalosze rosyjskie, perfu-
merie francuską, drukując tekst swojego ogłoszenia w orientacji pionowej [GS 
1906, nr 130 (24 VI)]. W ten sam sposób reklamuje swoją drogerię Jan Hydzik 
w Sanoku [TZS 1911, nr 54 (31 XII)]. Pewną modyfikacją niestandardowego za-
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mieszczania tekstu na reklamowych stronach było drukowanie ogłoszeń „do góry 
nogami”. Ten rodzaj reklamy często stosowała Apteka pod Opatrznością Boską 
Piotra Wąsowicza w Sanoku [GS 1906, nr 131 (1 VII)]. Nie wiemy jednak, czy te 
sposoby prezentacji tekstu ogłoszenia uzyskały ogólną akceptację odbiorców.

Dla wyróżnienia zamieszczonych w prasie ogłoszeń często tekst reklamowy 
umieszczano w obwódce. Stosowano różne formy: proste linie o różnych grubo-
ściach, np. z białymi brzegami dookoła tekstu, zestawienia figur geometrycznych. 
Tam gdzie z nich rezygnowano, teksty anonsów na reklamowej stronie były roz-
dzielane jeden od drugiego pionową bądź poziomą linią. Duży wpływ na two-
rzenie reklam w tym czasie odegrała secesja3. Wraz z pojawieniem się u schyłku 
XIX wieku tego nowego kierunku w sztuce, z typowym dla niego zainteresowa-
niem sztuką użytkową, stworzone zostały sprzyjające warunki dla rozwoju re-
klamy w duchu nowego stylu. Zaczęła pojawiać się w obramowaniach reklam – 
ale nie tylko – bogata ornamentyka, głównie roślinna, stylizowane liście pąków  

3 Pisała o tym m.in. Janiak-Jasińska 1998, s. 34.

Ryc. 1–3. Jednym ze sposobów zwrócenia uwagi czytelnika na tekst anonsu było nie-
zgodne z obowiązującym kierunkiem tekstu umieszczenie go na reklamowej stronie
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i kwiatów, takich jak bratki i tulipany, a także ornamentyka abstrakcyjna, giętkie 
linie, asymetria.

Innym jeszcze sposobem zwrócenia uwagi czytelnika na zamieszczane ogło-
szenia prasowe było ich wyróżnienie np. poprzez zastosowanie wytłuszczonego 
druku, używanie czcionek różnych wielkości, kroju i koloru, podkreślanie itd. Al-
jas zwracał także uwagę na tło reklamy, wskazując, że na czarnym tle biały druk 
jest bardziej czytelny niż druk czarny na tle białym [Aljas 1907, s. 9]. Dla przykła-
du, w ogłoszeniu drukarni K. Pollaka większą i wytłuszczoną czcionką podano 
nazwę właściciela [GS 1906, nr 145 (7 X)]. Wzrok miały zatrzymać także duże 
drukowane litery, jakimi zapisane były nazwy lub rodzaj oferowanych towarów. 
W innej reklamie, firmy Afrana z Jasła oferującej maszyny do szycia, gramofony, 
rowery, pralnie, dużymi wytłuszczonymi literami podano nazwę firmy oraz nazwę 
jednego z reklamowanych towarów, w tym wypadku była to maszyna do szycia 
[TL 1912, nr 2 (14 I)].

Materiał reklamowy spotykany w gazetach sanockich z początku XX wieku 
zaopatrzony był czasem w rysunki, które nie tylko miały dostarczyć wrażeń este-
tycznych, ale także związane były ściśle z warstwą werbalną ogłoszenia. Tak było 
w przypadku promocji „Biura Podróży Z. Kieszkowski”, gdzie zamieszczono ry-
sunek statku parowego [GS 1913, nr 15 (16 IV)]. Z kolei w reklamie firmy ogrod-
niczej W. Pazurkiewicza, ogrodnika miejskiego w Sanoku, oferującej rozsady 
kwiatów i warzyw na przemian załączano do tekstu opisowego rysunki warzyw, 
np. główki kapusty, i bukiety kwiatów4. Niektóre reklamy próbowano zdynamizo-
wać, np. ogłoszenie reklamujące proszek do prania marki Neubozon z wytwórni 
z Wiednia. Zamieszczono dowcipnie skomponowany rysunek uśmiechniętej ko-
biety, która obserwuje, jak samo pierze się pranie, z napisem: „Pierze sam przez 
się”5. Nie spotykamy w ogłoszeniach reklamowych z tego czasu fotografii, chociaż 
znana była już od ponad pięćdziesięciu lat. Najliczniejszą grupę anonsów tworzyły 
jednak ogłoszenia, w których nie występowała ilustracja. 

4 Zob. GS 1907, nr 145 (6 X). Innym jeszcze przykładem reklamy, w których warstwę 
werbalną łączono z wizualną, była „Pracownia obuwia Michała Piecucha” w Sanoku 
z dołączonym rysunkiem bucików [TZS 1910, nr 5 (29 V)].

5 TZS 1911, nr 51 (10 XII). Na skuteczność reklamy z humorem zwrócił uwagę w swojej 
książce o reklamie Aljas, pisząc, że „Nic bowiem tak nie popłaca w wszelkiej reklamie, 
jak zręcznie zastosowany humor i dowcip” [Aljas 1907, s. 13].
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Ważną rolę w ogłoszeniu odgrywał jego nagłówek, zwykle wyróżniony wy-
szukanym, ozdobnym liternictwem. W nagłówku przeważnie określano adresata 
ogłoszenia, żeby podnieść jego rangę niekiedy korzystano ze zwrotów grzeczno-
ściowych, cechujących się względem potencjalnych klientów dużą uniżonością, 
np. typu: „Poleca Szanownemu P.T. Publiczności”; „Poleca się łaskawym wzglę-
dom wielce Szanownej P.T. Publiczności”; „Niniejszym mam zaszczyt donieść 
Szanownej P.T. Publiczności”. Czasem nagłówek wyznaczał konkretny krąg  

Ryc. 4–5. Istotną częścią ogłoszeń reklamowych zamieszczanych w prasie były rysunki 
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odbiorców, jak np.: „Mam zaszczyt zawiadomić Szanowne P.T. Panie”; „Panie i Pa-
nowie spieszcie się !” [TZS 1912, nr 35 (1 IX)]; „Ważne dla Pań” [GS 1906, nr 132 
(8 VII)]. Z kolei innym razem nagłówek adresowany był do grupy osób, które 
łączył jakiś wspólny problem: „Jeśli nie macie apetytu, czujecie się niezdrowymi, 
przyniosą wam ulgę karmelki Kaisera” [TZS 1913, nr 40 (1 IX)]; albo „Cierpicie 
bóle? – reumatyczne, podagryczne, bóle głowy, zębów… spróbujcie fluidu Fellera 
marki Eisafluid” z dopiskiem: „Jest bardzo dobry, to nie jest reklama” [TZS 1912, 
nr 29 (21 VII)]; albo „Kaszle Pan to niech Pan używa alpejskich cukierków Picea” 
[TZS 1912, nr 9 (3 III)]. 

Uwzględniając charakter nagłówków, można zauważyć, iż najliczniejszą gru-
pę wśród nich tworzyły te, które zwracały uwagę na zalety oferowanych towarów 
i usług: „Najlepszym i najtańszym środkiem na nagniotki są patentowane pier-
ścienie firmy Cooka i Johnsona!” albo przekonywał właściciel, że posiada „Przed-
siębiorstwo przewozowe Pierwszorzędne w powiecie Sanockim »Esperanto«” 
[TZS 1913, nr 35 (24 VIII); TZS 1910, nr 31 (27 XI)]. Jednak przed nadużywaniem 
określeń typu „najlepsze”, „niedoścignione” przestrzegali teoretycy reklamy. Na 
przykład S. Batko uważał, że wyglądają „zanadto jarmarcznie i niczego nie dowo-
dzą” [Batko 1916, s. 67]. Ogłoszenia reklamowe czasem wskazywały na przyczynę 
wprowadzenia wyjątkowej oferty. Na przykład „Magazyn galanteryjno-modny 
Maksa Konreicha sprzedaje swoje najnowsze towary karnawałowe z powodu od-
zyskania opustu od fabrykantów 20%, kapelusze damskie z opustem 50%” [TL 
1912, nr 1 (14 I)]. Jakub Laufer, właściciel Bazaru Wiedeńskiego, tłumaczy, że 
„ceny są znacznie obniżone z powodu konkurencji” [GS 1904, nr 2 (10 I)]. Wska-
zać też można grupę nagłówków o charakterze impresywnym. Tryb rozkazują-
cy użyty w tytule takiego ogłoszenia, przeważnie w drugiej osobie, miał stwarzać 
wrażenie, że jest bezpośrednim zwrotem kierowanym do potencjalnego kupca. 
Taki nagłówek nie jest już zwykłą informacją. W tym wypadku intencją nadaw-
cy jest, aby czytelnik sam ustosunkował się do przesyłanego komunikatu i sam 
ostatecznie podjął decyzję. Użycie w nagłówku trybu rozkazującego zakończone-
go wykrzyknikiem mogło wywierać presję np. do przeczytania całości ogłoszenia 
[Sadowska 2007, s. 409]. „Nie czytać – tylko, lecz spróbować należy od dawna 
doświadczonego leczniczego mydła liliowego!” [GS 1906, nr 146 (14 X)]; „Panie 
i Panowie spieszcie się!”; „Nie kupujcie nic innego na kaszel… tylko Kaizera kar-
melki piersiowe! [TZS 1911, nr 8 (19 II)]. Pojawiają się w sanockich gazetach także 
ogłoszenia o charakterze sezonowym. Znany magazyn M. Konreicha zawiadamia 
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o „Wielkiej okazyjnej sprzedaży na gwiazdkę”; „Panie i Panowie spieszcie się. Już 
nadszedł na jesień olbrzymi transport: kapeluszy, krawatów itp.”. Podobnie działa 
Seinwel Tieger z Sanoka, który poleca na gwiazdkę w swym składzie galanteryj-
nym wszelkie towary o 25% taniej [TL 1911, nr 11 (14 XII)]. 

Przegląd i analiza tekstów ogłoszeniowych prowadzi do wniosku, że najwięk-
szą oryginalnością wyróżniały się ogłoszenia z branży konfekcji i lekarstw, czyli to-
warów najczęściej używanych na co dzień przez sanoczan. Wśród przedstawicieli 
tych branż obserwujemy także najwięcej firm ze sobą konkurujących. 

Skuteczność ogłoszenia prasowego zależała, zdaniem ówczesnych teoretyków 
reklamy, od umiejętnego ułożenia jego treści. S. Batko, podobnie jak Aljas, prze-
strzegali przed zbyt obszernym wypełnianiem treścią inseratów, a regułą ich pi-
sania miało być wskazanie „krótko, jasno a przekonywająco” [Batko 1916, s. 67]. 
Wśród spotykanych ogłoszeń najczęściej komunikat reklamowy przybierał formę 
krótkich informacji, takich jak: nazwa firmy i jej adres, oferowany asortyment to-
warów i usług, nieraz informacje o cenach. Inną formą były ogłoszenia nieco dłuż-
sze, zaopatrzone w szczegółowe opisy i zawierające punktowe wyliczenie informa-
cji o reklamowanym towarze lub usłudze. Do najdłuższych inseratów należały te 
z Fabryki wagonów i maszyn Kazimierz Lipiński [TZS 1913, nr 5 (26 I)] i „Kuriera 
Lwowskiego” [GS 1905, nr 54 (8 I)]. Z kolei nie znajdujemy ogłoszeń pisanych na 
wzór naukowych wykładów, a także takich, które swą formą przypominały arty-
kuły prasowe6. Dopuszczano w nowoczesnej reklamie powoływanie się – jak pisze 
S. Batko – „(…) na znakomite osobistości czy instytucje jako swych odbiorców, 
należy kilka z nich wymienić a nie podawać ogólnikowo, aby nie ściągnąć na sie-
bie zarzutu mydlenia publiczności oczu” [Batko 1916, s. 67]. Spotykaną praktyką 
dla uwiarygodnienia swojej oferty stało się powoływanie na badania naukowe czy 
opinie autorytetów, np. lekarzy najczęściej anonimowych i liczących nawet kilka 
tysięcy osób, jak na przykład w reklamie karmelków na kaszel firmy Keisera, gdzie 
o skutecznym ich działaniu „złożyło uwierzytelnione oświadczenia 5900 lekarzy” 
[TZS 1913, nr 40 (1 IX)]. Były też reklamy, które w intencji ogłaszających miały 
walczyć z nieuczciwą konkurencją. Tak było w przypadku pracowni krawieckiej 
Leona Ołpińskiego, który poleca swą pracownię krawiecką na sezon jesienny i zi-
mowy, obiecując, że „Mojem staraniem będzie zadowolić Szan. P.T. Publiczność, 
aby się Szan. Publ. dała nakłonić do popierania nas, tutejszych krawców katolików, 

6 Zob. Janiak-Jasińska 1998, s. 56–57.
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a nie obcych natrętnych agentów, którzy każą sobie za ubranie podwójnie płacić 
a robota nie jest lepsza od naszej” [GS 1905, nr 90 (17 IX)]. Pewna liczba ofert 
wzmacniana była dodatkowymi informacjami przez powołanie się na autoryte-
ty (religijne, narodowościowe, społeczne). Mowa o francuskim stylu, Francuzach 
– zwłaszcza w reklamach odzieży, kosmetyków, bawarskim piwie, węgierskich 
winach czy „o kroju prawdziwie wiedeńskim ulepszonym”. Niekiedy w ogłosze-
niach odwoływano się do pewnych animozji narodowościowo-religijnych, które 
w wielonarodowościowym Sanoku występowały w sposób oczywisty i poniekąd 
zrozumiały; reklamy w tej sytuacji „grały” na emocjach danych grup społecznych 
(czy choćby jednostek); zatem na przykład reklama informowała o „jedynej chrze-
ścijańskiej restauracji”, „jedynym katolickim zakładzie fryzjerskim” [GS 1904, nr 
1 (1 I)]. Poważnym argumentem dla potencjalnych klientów były zamieszczane 
w anonsach informacje o nagrodach dla firm lub konkretnego produktu zdoby-
wanych na wystawach towarowych. Medalami i wyróżnieniami szczyciła się Pra-
cownia Paramentów Kościelnych i Cerkiewnych Aleksandra Piecha w Sanoku 
[GS 1904, nr 18 (1 V)]. Złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Spożyw-
czej w Paryżu nagrodzona została Sanocka pracownia wyrobów masarskich Jana 
Słuszkiewicza [TZS 1910, nr 30 (20 XI)]. Jak widać, ogłoszeniodawcy, zamiesz-
czając swoje inseraty, odwołują się do różnych środków perswazji o charakterze 
emocjonalnym, prestiżowym, ponadlokalnym. 

Ryc. 6. W ogłoszeniach prasowych uwagę zwracają jeszcze informacje o medalach 
przyznawanych na wystawach krajowych i zagranicznych
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Ilościowe bogactwo zachowanych reklam prasowych pozwala nie tylko na 
porównanie reklam firm konkurujących i stosowanych przez nie metod walki 
o klienta, ale także pozwala poznać asortyment produkcji i usług z podziałem 
na branże, dowiedzieć się o charakterze produkcji i organizacji zbytu, a niekiedy 
ustalić przynależność danej firmy do sektora małych, średnich czy dużych przed-
siębiorstw. 

Wśród reklamujących się w sanockich gazetach znalazły się niemal wszyst-
kie branże przemysłowe i ich wyroby, począwszy od wyrobów spożywczych po-
przez odzież, kosmetyki aż do różnych maszyn i narzędzi rolniczych. W grupie 
produktów żywnościowych reklamy odnosiły się głównie do wyrobów piekarni-
czych, cukierniczych, produktów masarskich, używek (kawa, piwo, wino, wódki) 
itp. Głównym działem lokalnego przemysłu spożywczego były piekarnie; wypiek 
chleba jako artykułu pierwszej potrzeby zaspokajał najbardziej podstawowe wy-
mogi powszechnej konsumpcji ludności. W 1906 roku w Sanoku było 12 piekarń 
i tylko dwie z nich były własnością chrześcijan. Moc produkcyjna sanockich 
piekarń wynosiła ok. 3800 kg chleba wypiekanego na dobę, a największe z nich 
mogły wypiec nawet 600 kg chleba w ciągu doby [Zając 2004, 148]. Wśród re-
klamujących się producentów w prasie sanockiej znalazły się piekarnie: Sanocka 
Bolesława Ostrowskiego przy ulicy Cerkiewnej, gdzie oprócz białego i ciemnego 
pieczywa specjalnością były sucharki luksusowe podobne do tych wypiekanych 
w Karlsbadzie [TZS 1910, nr 30 (20 XI)], piekarnia Ludwika Święcha [GS 1904, 
nr 21 (22 V)] i piekarnia Stanisława Boczarskiego wyrabiająca chleby na zakwasie, 
a nie na drożdżach [TZS 1910, nr 6 (5 VI)]. Jak więc widać, nie wszystkie piekarnie 
działające w Sanoku reklamowały się. Z reklam prasowych korzystały przeważnie 
piekarnie nowo otwarte. Z branży cukierniczej reklamowały się nie tylko cukier-
nie sanockie, jak Zygmunta Peszkowskiego, polecająca wszystkie wyroby w zakres 
cukiernictwa wchodzące [TZS 1910, nr 2 (8 V)], cukiernia Konstantego Bieleckie-
go, ale także cukiernia i restauracja Mariana Tietzego z Brzozowa, która polecała 
codziennie świeże ciasta i cukry deserowe, mikołaje i pierniki własnego wyrobu 
[TZS 1912, nr 48 (1 XII)]. 

Silną grupę rzemieślników tworzyli w Sanoku rzeźnicy i masarze, wśród któ-
rych było 11 osób pochodzenia żydowskiego i 10 polskiego, ale dość rzadko poja-
wiały się w ogłoszeniach ich produkty. Wyjątkiem była tu rodzina Słuszkiewiczów, 
która w tym czasie należała do potentatów na miejscowym rynku mięsnym. Po-
twierdzeniem wysokiej jakości produkowanych przez zakład Jana Słuszkiewicza 
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towarów było otrzymanie Złotego Medalu na Międzynarodowej Wystawie Spo-
żywczej w Paryżu. Mała liczba reklam z tej branży przemysłu spożywczego wska-
zywałaby, że handel mięsem i wędlinami odbywał się często na placach targowych, 
w małych straganach, w jatkach czy prosto z chłopskiego wozu. W Sanoku handel 
ten skupiał się przy Dużym Rynku, na placu św. Michała i w przyległych uliczkach. 

Wiele artykułów spożywczych sprowadzano często z zagranicy. Należały do 
nich m.in. alkohole: piwa, wina i wódki. Jakub Tieger w swoim składzie na Posa-
dzie Olchowskiej posiadał skład spirytusu, rozolisów, rumu, a także piwa beczko-
wego i butelkowego z browarów w Żywcu, Krasiczynie i piwa bawarskiego Spa-
tenbräu [TZS 1910, nr 34 (18 XII)]. Duży wybór win posiadał Russki Torgowy 
Dom, oferując wina austriackie, węgierskie, hiszpańskie, reńskie, francuskie, jak 
też koniaki francuskie i owoce południowe [TZS 1911, nr 16 (16 IV)]. W sprze-
daży francuskich koniaków leczniczych, win, rumów i likierów specjalizowało się 
także Towarzystwo Handlowe w Sanoku [GS 1905, nr 89 (10 IX)]. Dla miłośników 
krajowych win owocowych bogatą ofertę w „Gazecie Sanockiej” złożył Franciszek 
Wójcikiewicz z Krosna, proponując zakup jabłeczników, porzeczniaków, borow-
czaków i agrestników [GS 1904, nr 6 (7 II)]. Sprzedażą detaliczną i hurtową luksu-
sowych produktów spożywczych zajmowało się w Sanoku kilku przedsiębiorców, 
posiadających swe sklepy przy ul. 3 Maja, Jagiellońskiej i przy Rynku. Niektórzy 
mieli okazałe hurtownie, jak np. Jakub Tieger. Ch. Epstein prowadził sklep delika-
tesowy w Rynku i polecał duży wybór bombonierek, cukrów, czekolad, ciast, her-
batników, pomadek, a także znaną kawę firmy J. Meinla, herbaty i kakao najlep-
szych marek [TZS 1910, nr 34 (18 XII)]. Towary kolonialne i świeżo paloną kawę 
z własnej palarni, można było kupić w Powiatowej Składnicy Towarowej Kółek 
Rolniczych i Sklepie Kółka Rolniczego w Sanoku przy ul. Jagiellońskiej i Kościusz-
ki [TZS 113, nr 1 (1 I)]. Dużą ofertę produktów spożywczych oferowało Towarzy-
stwo Handlowe w Sanoku, które oprócz alkoholi handlowało cukrami i czekolad-
kami, wyborną mąką, drożdżami, rodzynkami, daktylami, orzechami, ryżem itd. 
[GS 1905, nr 103 (17 XII)]. Swoje produkty sprzedawały także renomowane firmy 
spożywcze: Knorra i Maggi.

Dumą Sanoka w branży metalowej była Fabryka Wagonów i Maszyn w Sano-
ku, która zatrudniała tysiąc robotników i należała do sześciu największych zakła-
dów metalowych w Galicji. Oferowała swe wyroby w dwóch działach. Pierwszy, 
wagonowy, obejmował szeroki asortyment – wagony osobowe (normalno- i wą-
skotorowe), wagony do przewozu mięsa, piwa, cysterny do przewozu spirytusu, 
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nafty, kwasu itp.; tu wytwarzano też wozy dla tramwajów elektrycznych i konnych, 
wózki do kolejek polowych, leśnych, górniczych itp. W drugim dziale, maszyno-
wym, wytwarzano narzędzia wiertnicze, świdry, maszyny parowe, pompy, kom-
pletne urządzenia do gorzelni i browarów, urządzenia przeciwpożarowe, zbiorniki 
na ropę spirytus, benzynę; mostowe konstrukcje żelazne i o innym przeznaczeniu, 
walce drogowe, żurawie, rury żelazne, gazowe, wodociągowe itp. [TZS 1913, nr 5 
(26 I)]. W branży metalowej ogłaszały się także: firma Galicja (spółka handlowa) 
przy ul. Zamkowej sprzedająca maszyny rolnicze, maszyny do szycia, gramofony; 
Towarzystwo Akcyjne Maszyn do Szycia Singera (ul. Jagiellońska); firma Herma-
na Sobla (maszyny do szycia Singera, gramofony, automaty dla szynkarzy); Polska 
spółka handlowa J. Kukulski i W. Lorenc z Jasła oferująca maszyny do szycia marki 
Afrana, gramofony, rowery, magle, pralnie [TL 1912, nr 2 (14 I), TZS 1911, nr 21 
(21 V)]. Aktywną kampanię reklamową w prasie sanockiej prowadziła wspomnia-
na wyżej Pracownia Paramentów Kościelnych i Cerkiewnych Aleksandra Piecha 
przy ul. Kościuszki w Sanoku. Zakład ten wyposażony był w najnowsze i najlep-
sze przyrządy [GS 1907, nr 175 (5 V)]. Na łamach „Gazety Sanockiej” oferowała 
także swoje produkty słynna Fabryka Fortepianów F. Woronieckiego z Przemy-
śla. Jak więc widać, oprócz rodzimego rzemiosła i przemysłu, reklamowały się 
też placówki oferujące sprzedaż wyrobów firm zagranicznych (Singer, Afrana, 
fortepiany wiedeńskie, brzytwy Gillette). Tak zwaną galanterię metalową (szeroki 
asortyment drobnych wyrobów) produkowały małe zakłady stanowiące z reguły 
własność indywidualną, objęte potoczną zbiorczą nazwą „rzemiosło”. Artykuły ju-
bilerskie, usługi zegarmistrzowskie reklamowano przeważnie w anonsach małych 
formatów. Część ogłoszeniodawców wprost informowała o swojej przynależności 
do rzemiosła, określając charakter (rodzaj) swego zawodu: jubiler – Eckstein, ze-
garmistrz – Samuel Hass, brązownik – A. Piech, tapicer i dekorator – Natan Dorf 
[GS 1905, nr 72 (14 V)].

Pokaźną grupę ogłoszeń prasowych stanowiły anonse z branży odzieżowej, 
co pośrednio może świadczyć o dobrej koniunkturze i szybkim tempie rozwoju 
tej gałęzi przemysłu. Wśród ogłaszających się sprzedawców były nie tylko małe 
pracownie rzemieślnicze, ale także duże tzw. magazyny ubiorów. W tym rodza-
ju handlu dominowała ludność żydowska, polskich sklepów było zaledwie kilka. 
W początkach XX wieku znajdowały się w Sanoku 92 placówki handlowe, których 
liczba do wybuchu wojny wzrosła do 112 [Zając 2004, s. 150]. Hurtownie odzieży 
posiadali głównie Żydzi. Tak na przykład Weinerowie posiadali hurtownię ubrań 
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męskich i damskich od najtańszych po najdroższe. Dorobili się pokaźnego ma-
jątku, wybudowali najokazalszą kamienicę w Sanoku przy ul. 3 Maja, w której 
znalazły pomieszczenie nie tylko hurtownie, ale i okazałe sklepy, mające amfilady 
wyłożone czarnym marmurem. Obok Weinerów obiekt handlowy wzniósł Sein-
wel Tieger, który w swym Magazynie Galanteryjnym polecał szeroki wybór koro-
nek, wstążek, krepy, gazy, wachlarzy, gorsetów najnowszych fasonów, rękawiczek 
Zachariasa i angielskich, także wszelkie dodatki krawieckie, cylindry i klaki, obu-
wie karlsbadzkie, krawatki, bieliznę [GS 1904, nr 2 (10 I)]. Do odwiedzin sklepów 
z podobnym asortymentem zapraszał Jakub Laufer, który prowadził swój Bazar 
Wiedeński, oferując koronki, wstążki, jedwabie, wachlarze, gorsety najnowszych 
fasonów, rękawiczki praskie i angielskie, pończochy saskie, obuwie karlsbadzkie, 
bieliznę męską znanej marki Lew; zwracał uwagę na krawatki, perfumerię angiel-
ską i francuską [GS 1904, nr 1 (1 I)]. Towarami bławatnymi, wełnianymi na suknie 
damskie i ubrania męskie, produkcji krajowej i zagranicznej z Czech i Wiednia, 
handlował Leon Hasenlauf [GS 1904, nr 9 (28 II)]. Podobny towar oferował w ho-
telu Mozołowskiego Józef Krepeński [GS 1906, nr 118 (1 IV)]. Do systematycznie 
ogłaszających się w prasie sanockiej należeli sprzedawcy kapeluszy. M. Stefański 
polecał kapelusze męskie P.C. Habiga (wiedeńskie), Wilhelma Plessa (pruskie) 
oraz Halban i Damask (wiedeńskie), a także bieliznę męską białą i kolorową [TZS 
1910, nr 1 (1 V); Maks Kornreich reklamował kapelusze damskie modelowe [TZS 
1911, nr 40 (24 XI)]; R. Reissówna – kapelusze damskie paryskie i wiedeńskie 
w domu Weniga (hotel Pod Trzema Różami [TL 1912, nr 2 (14 I)]; B. Einhorn: 
kapelusze i czapki damskie w domu Ramera naprzeciw hotelu Imperial [tamże]. 
Reklamowały się w prasie sklepy obuwnicze: Stanisława Krajewskiego, Michała 
Piecucha Seinwela Tiegera [GS 1904, nr 2 (10 I); TZS 1910, nr 21 (18 IX)]. Duży 
udział w reklamie posiadali sprzedawcy konfekcji damskiej i męskiej. S. Schwarz 
w swoim sklepie przy ul. Jagiellońskiej oferował suknie francuskie, żakiety i płasz-
cze futrzane [TL 1912, nr 2 (14 I)]. Najmodniejsze garnitury futrzane, jak: lisy bia-
łe, niebieskie, popielice, torebki 500 wzorów itp., oferował Maks Kornreich [TZS 
1911, nr 39 (17 IX)]. Skład futer męskich, damskich, skór i magazyn konfekcji 
damskiej, męskiej i dziecięcej posiadał Süsskind i Trau [TL 1912, nr 2 (14 I)]. 

Przedmiotem reklamy prasowej na początku XX wieku była jeszcze branża 
chemiczna. Jej wyroby (chemikalia i farmaceutyki) sprzedawane były w aptekach: 
Piotra Wąsowicza, Mariana Kawskiego, Dawida Tobiasa i Jana Górnego [GS 1906, 
nr 131 (1 I); GS 1906, nr 146 (14 X). Bardzo intensywną kampanię reklamową 
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przez cały badany okres prowadziła także drogeria Jana Hydzika. Z promocji na 
łamach gazet korzystała także często sfera usług: biura podróży, zakłady fotogra-
ficzne i fryzjerskie, szkoły prywatne, usługi medyczne i prawnicze, a także lokale 
gastronomiczne. 

Ryc. 7–10. Duży udział w rynku reklam stanowiły artykuły konfekcyjne
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W 1910 roku w Sanoku były 53 szynki, z których 46 należało do właścicieli 
żydowskiego pochodzenia. Najczęściej z reklamy korzystały hotele i restauracje. 
Restauracja Piotra Czopkowskiego (jedyna chrześcijańska), Mariana Tietzego 
w Brzozowie, Wilhelma Herziga w hotelu Warszawskim, hotel Mozołowskiego, 
restauracja i kawiarnia w hotelu Imperial przy ul. Jagiellońskiej. 

Stwierdzić więc można, że w wielu wypadkach poziom przeprowadzanych 
kampanii reklamowych na łamach sanockiej prasy w początkach XX wieku nie 
odbiegał od zaleceń ówczesnych teoretyków reklamy. Sanok wraz z rozwijającą 
się sferą administracji, przemysłu, handlu i usług stawał się miejscem, gdzie coraz 
częściej konkurujące firmy w walce o klienta sięgały właśnie po reklamę, stosując 
różne jej formy. 
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summary

Commercial advertising in newspapers in Sanok at the beginning of 20th 
century 

This article discusses the use of commercial advertising as research material 
in a study on the economy and society of Sanok at the beginning of 20th century. 
The examined sources included a group of papers publisher in Sanok at the begin-
ning of 20th century: „Gazeta Sanocka” („Sanok Newspaper”), „Tygodnik Ziemi 
Sanockiej” („Sanok Land Weekly Magazine”) and „Tygodnik Ludowy polityczno-
-społeczny” („Social and Political Folk Magazine”). As a rule, the back pages of 
these newspapers were devoted to advertising sections. A large number of pre-
served adverts do not only allow us to compare competing companies and their 
ways of fighting for customers, but also let us learn about the range of products 
and services divided into different lines of business, types of production and sales 
organization, and, sometimes, to determine to which sector – small, medium-si-
zed or large businesses – a given company belonged to. The companies advertising 
themselves in Sanok’s newspapers and magazines included nearly all lines of busi-
ness and products from groceries, clothing and cosmetics to different agricultural 
machinery and tools. Therefore, we can state that the level of advertising cam-
paigns in Sanok’s press at the beginning of 20th century did not differ from the 
recommendations of advertising theorists of that time. Sanok, with its developing 
administration, industry, commerce and services, was becoming a place where 
businesses, competing in their fight for customers, more and more often employ-
ed advertising and its various types. 





The information space in Ukraine has been actively spoken about at the state level 
since it became clear that control over it is lost. The situation is particularly esca-
lated after the start of the Russian–Ukrainian war on February 22, 2014 and the 
emergence of front line areas and areas bordering the annexed region of the Au-
tonomous Republic of Crimea. In the geopolitical context the information space 
of Ukraine as a component of a single global information space was considered an 
important element of national security, along with economic, political and mili-
tary one as the existence of state information space is a sign of the national identity. 

On the website of the Ministry of the Armed Forces of the Russian Federa-
tion, the modernized “Doctrine of Information Security of the Russian Federa-
tion”, approved by the President of the Russian Federation on September 9, 2000 
[Доктрина информационной…] it is recorded: “Along with land, sea, air and 
outer space, information space is widely used for a variety of military tasks of the 
armies of the most developed countries. Due to the fact that information and com-
munication systems are vulnerable to radio electronic, software, and hardware ef-
fects the information weapon has trans bordering consequences”. And below it is 
acknowledged that “The Russian Armed Forces have developed a sound system 
designed for an effective deterrence, prevention and resolution of the armed con-
flicts in the information space”. 
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The study aims to characterize the information space of “New Temporary 
Border Areas” of Ukraine. The information space should be discussed at the 
conceptual, legal and institutional levels as an integral part of the post-industrial  
information society.

Conceptually the information space of border areas is considered through the 
relationship of periphery and center [Rokkan 1970] and dominance of the latter 
over the periphery or consideration of political and ideological of bordering regions 
with their inherent multicultural diversity through the “methodological national-
ism” [Smith 1983, p. 19–38]. Analyzing the diversity of border regions of Ukraine we 
will stick to the second approach, taking into consideration discourses of the official 
power as for the importance of the regional identity, which gives priority to cultural 
wealth, increasing its role in the political and social life and revealing the influence 
of external factors on relations in Border areas and forming the information space.

The qualitative and quantitative characteristics of informational processes in 
any sphere of life are measured by two components: information-psychological 
and information-communicative.

Joanna Kurczewska singles out “samples of being on the border”: 1) collectiv-
istic “focus on the border” – the division of space into own and foreign, negative 
attitude to strangers; 2)  individualistic “focus on the border areas” – openness, 
harmony, cooperation, or at least tolerance to strangers, which is eventually trans-
formed into social capital [Kurczewska 2005] – can be applied to the analysis of 
the information space of the Border areas. The new “foreigner” is not an enemy 
but a subject of educational efforts.

Legal level. Besides, functioning of the national information space is gov-
erned by the following legislative acts of Ukraine and the European Union: the 
Constitution of Ukraine of 28.06.1996 [Конституція України 1996], the Law 
of Ukraine “On information” of 02.10.1992 [Закон України від 02.10.1992], 
the Law of Ukraine “On Concept of the National Informatization” of 04.02.1998 
[Закон України від 04.02.1998], the Law of Ukraine “On the fundamentals 
of information society development in Ukraine for 2007–2015” of 09.01.2007 
[Закон України від 09.01.2007], Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine 
“On recommendations of parliamentary hearings on the topic: “The Reforms of 
the informational and communicational technologies and development of infor-
mational space of Ukraine” of 31.03.2016 [Постанова Верховної Ради України 
від 31.03.2016], the Order of Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval 
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of the Strategy of informational society development in Ukraine” of 15.05.2013 
[Розпорядження кабінету міністрів України від 15.05.2013], Okinawa Charter 
on Global Information Society of 22.07.2000 [Окінавська хартія глобального… 
2000].

Institutional level. There are many definitions of informational space, which 
lists its specifications, philosophical aspects, social, cognitive, semantical etc. The 
most modern studies interpret the informational space very schematically – as 
a part of the cultural space that surrounds us and which is given a personal inter-
pretation and, at the same time as a special branch of the physical space, distin-
guished by the given characteristics (e.g., information carriers).

However, the informational space is impossible without an interaction with 
a person by determining his needs and cognitive content as it is noted by American 
programmer Gregory B. Newby, explaining the information space in conjunction 
with cognitive space and understands information space as a component of an in-
formation system, which is a set of some concepts and relationships between them, 
made by a set of known procedures, and changing through the deliberate manip-
ulation with its contents. It interacts with the cognitive space – a set of concepts 
and relationships between them, carried out by people or groups. The cognitive and 
information spaces are constantly changing as a result of internal processes and in-
teraction with the environment [Newby]. Max H. Boisot states that the information 
space is a conceptual framework or tool for examining how knowledge and infor-
mation are codified, reserved and scattered/spread via social system [Boisot 1995].

The definition of the information space has a particular importance for 
Ukraine; it is defined in the modernized “Doctrine of Information Security of the 
Russian Federation”, approved by the President of the Russian Federation [Russian 
Federation…].

Information warfare is confrontation between two or more states in the infor-
mation space to damage the information systems, processes and resources (both 
critically important) and other structures, undermining political, economic and 
social systems; a mass psychological manipulation of people to destabilize the state 
and society, as well as forcing the state to decide in favor of the opposing force.

We should immediately note that so far the informational warfare with Russia 
has been lost by Ukraine, despite the creation of the Ministry of Information Pol-
icy and attempt to create information forces: in February 2015, the online project 
with the same name (“Information Forces of Ukraine”) has been launched.
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Information space is a set of activities related to formation, creation, conver-
sion, transmission, usage and storage of information that affects the individual 
and public awareness, information infrastructure1 and information 2 itself.

The structure of information space:
– information fields3;
– information flows4;
– objects that interact inside the system;
– territory;
Media information space is a combination of all of the information produced 

by the media and reflects functioning of the society. We will focus our attention on 
main of these components.

1) The territory of Ukraine has several varieties of border areas. First of all, it 
is the Border areas [Зарицький 2011] bordering the states that bordered the for-
mer Soviet Union (Poland, Hungary, Czechoslovakia, Romania) – the territory of 
Volyn, Lviv, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk, Chernivtsi regions.

The territory of “New post – Soviet Border Areas” [Журженко 2006] on the 
border with newly created states after the collapse of the Soviet Union (Belarus, 
the Russian Federation, Moldova [the unrecognized Transnistrian Moldovan Au-
tonomous Republic as its part]) – the territory of Volyn, Rivne, Zhytomyr, Kyiv, 
Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Vinnytsia, Odesa regions.

1 Information infrastructure of the society
– a scope of information and telecommunication systems and networks;
– an industry of means of information, telecommunications and communications;
– the systems of formation and preservation of information resources;
– the systems of access to information and telecommunication systems, communication 

networks and information resources;
– an industry of information and information services market;
– the systems of staff training, conducting of scientific research;
– the algorithms and software for the operation of hardware and software platforms and 

more.
2 Information is knowledge that the user (the subject) gets as a result of the perception 

and processing of specific information.
3 Information field is a combination of all information concentrated in the area, regardless 

of its form and condition that is apart from both an object of reflection and the subject 
of perception.

4 Information flow is a set of information that moves in the information space through 
communication channels.
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The realities of political life of Ukraine indicate an existence of “New Tempo-
rary Border Areas” – new territories with the status that is not officially recognized, 
but in fact “bordering”: the territories of Kherson, Donetsk and Luhansk regions 
where it is impossible to apply mechanism of political, economic and cultural 
cross – border cooperation gained earlier.

The objects of Information Space of “New Temporary Border Areas”. “New Tem-
porary Border Areas” with the ARC (actually “border areas” with the Russian 
Federation), the Donetsk People’s Republic and Luhansk People’s Republic face an 
urgent problem of everyday dialogue of the residents of border areas in different 
spheres, but above all, informaional one. It is possible to fill this need with such an 
element of the ideological foundation of the state as an information space where 
the most important element is the information telecommunication systems that 
operate on general principles and provide information interaction between organ-
izations and citizens, and meet their information needs (information resources, 
means of information exchange; information infrastructure) and serve as national 
identification (Ukraine state legitimacy for its citizens and the international com-
munity with simultaneous distribution of related groups living on both sides of the 
“border” with the ARC and the DPR and LPR).

The political orientation of the population of the regions of “New Temporary 
Border Areas” is described as extremely heterogeneous. They are inhabited by the 
groups with different political identities: pro – Ukrainian community, pro – Rus-
sian community, neutral (or the one which does not care what is the power, the 
most important for them is peace and stable prices, they are always on the side of 
the stronger side), brand new and heterogeneous group: the military which be-
come part of the actual communities in many frontline towns and villages and 
seriously affect their lives [Дуцик].

Aiming at restoring the Soviet empire, for decades the population of Ukraine 
in general, and the “New Temporary Border Areas” in particular, sought dena-
tionalization, deukrainization through its russification and despiritualization, 
which led to loss of information sovereignty, national security threats to Ukraine 
and its very existence. 

Some sectors (print media, publishing, libraries, archives and cinema com-
plexes) of the national information space does not meet the standards of devel-
oped countries, suffer further cuts and even destruction; others (Internet, mobile 
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communications) – although showing a steady upward trend, but have not yet 
reached the level of advanced countries.

Only war made a break in the perception of the Russian media in Ukraine, al-
though there is a lack of confidence in a national media. This is confirmed by the 
study conducted by the sociological service of Razumkov Centre from March 6 to 
March 12, 2015 in all regions of Ukraine, except Crimea and the occupied territories 
of Donetsk and Luhansk regions. There were the following answers to the question 
“To what extent do you trust the media?” (in%) [Засоби масової інформації]:

The Ukrainian Media The Russian Media

No trust at all 17 56,7

I’d rather trust 26,6 26,5

I’d rather not trust 44,5 6,4

I entirely trust 5,7 1,3

It’s difficult to say 6,2 9,1

If respondents confidently decided in their negative perception of information in 
the Russian media, then 43.6% of respondents are also skeptical to the Ukrainian me-
dia, which is not much less than 44.5% who still trust them, though not so convinced. 
In the occupied territories it is difficult to talk about confidence in the Ukrainian me-
dia because there are no channels with analytical materials and objective news there.

The level of confidence in local, national and Russian TV all over Ukraine and 
separately for the eastern regions can be seen in the table below:

Confidence in television channels [ibid.]

Region Local 
television

National 
television

Russian 
television

All selection (12 regions) 51% 61% 4%

Zaporizhzhia Region 41% 51% 5%

Dnipropetrovsk Region 79% 81% 9%

Donetsk Region 31% 36% 9%

Luhansk Region 14% 27% 10%

Kharkiv Region 24% 38% 2%
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Although according to the survey of Internews in 2014 and 2015, consump-
tion of the Russian TV channels in the Donetsk region has been reduced from 
71% to 14%, and trust rate reduced from 57% to 9%. However, the results of the 
survey “Peculiarities of consciousness and identity of the inhabitants of the con-
trolled and uncontrolled territories of Ukraine in Donetsk Region” conducted by 
the analytical center “Factory of thought “Donbas” in July 2016 indicate that due 
to the conflict between the residents of the controlled and uncontrolled territo-
ries of Donetsk region significant differences appeared. In the uncontrolled region 
there was formed a community of people who feel “DPR citizens” (18%). In addi-
tion, 28% of the inhabitants of the uncontrolled part of Donetsk region are afraid 
of returning territory of their residence under the control of Ukraine. Further in-
formation isolation of the occupied Donbas will lead to irreversible consequences 
in several years (3–5): Ukraine may eventually “lose” the people living in the tem-
porarily occupied territory of Donetsk region [Інформаційна ізольованість… 
2016]. However, despite the impact of propaganda on the residents of the uncon-
trolled territory of the region and their isolation from the Ukrainian information 
space, they still make up a single socio – cultural community with the residents of 
the controlled territory of the region.

The reasons are as follows. “Firstly, the people of the uncontrolled territory of 
Donetsk region are in the closed media space, where there is propaganda against 
the Ukrainian state. Secondly, because of strict pass control they break ties with 
the Ukrainian state institutions. And finally, the residents of the uncontrolled area 
do not know what may happen to them after returning to Ukraine, they will not 
see the Ukrainian state readiness to accept them” [ibid].

So far, the Ukrainian information space makes it impossible to create a kind of 
cross – border, interactive and mobile communications environment, where there 
is an efficient exchange of information that would provide adequate representa-
tion to Ukrainians about the world and their identity, without the threat of disso-
lution in it or its disappearance. It is fragmented horizontally (regionalization of 
the information space and the lack of solidarity among local media) and vertically 
(heterogeneity at the level of the air saturation). Perhaps, that is why Ukrainians 
acquire Internet space at ultra-fast pace. As of September 2016 62% Ukrainians 
aged over 15 use the Internet – this is according to the study conducted by the 
Internet Association of Ukraine by Factum Group Ukraine on the whole territory 
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of Ukraine without the Crimea. Among them 32% have access to the network 
through mobile devices [Мінченко].

As a result of prolonged information warfare the media space of “New Tem-
porary Border Areas” is Russian or pro-Russian or separatist due to the technical 
problems: weakness or loss of signal, cable or satellite television distribution. Thus, 
according to the Ministry of Information Policy there are 15 Russian and sepa-
ratist channels (4 separatist channels out of them) and 17 radio stations – both 
Russian and separatist and Ukrainian (separatists do not turn off entertainment 
and music radio stations) [Зараз я називатиму…] in the occupied Donetsk. This 
means that they are also available for the residents of areas already controlled by 
the Ukrainian authorities. 16 Russian and separatist channels (including 1 sepa-
ratist “Luhansk 24”) and approximately six separatist stations are available in Lu-
hansk. There is no Ukrainian broadcasting except entertainment channels (Novyi, 
TET, M1) [Закусило].

Media expert from Donetsk gave such figures. Over the past two years the 
circulation of newspapers of the so-called “DPR” increased threefold, while the 
Ukrainian government has failed to create and pass at least one regular periodical 
to the occupied territory. In the Donetsk radio space there is only one Ukrainian 
radio station – “Russkoie Radio – Ukraine” among 21 radio stations [ibid].

According to GfK Ukraine, the most popular type of media among the resi-
dents of Donetsk region is television, 88% of respondents (77% of them – every 
day or almost every day) have regular contact with it. The second place belongs 
to the Internet: 53% (including 45% daily). The third place is for the radio, which 
32% of respondents regularly listen to. The Russian television is consumed by 
only 16% of respondents! The consumers of Ukrainian TV channels, according to 
GfK Ukraine, are 86% of respondents. 60% of respondents regularly watch a local 
television. The most popular local channels are Chervonoarmiisk “Orbita” Mari-
upol “Sigma TV”, Kramatorskyi C + (CKET), Mariupol MTV and Mariupol TV7 
[Analysis of Media].

“Yandex” and the site 0629.com.ua are among the leading online resources. 
“Pro-European” respondents are much more active Internet users, including 65% 
of regular Internet users, while among the “pro-Russian” they make up 44%. The 
group of “pro-Russian” users is different from all others as they appear in the top 5 
of online resources of the site Lifenews.ru [ibid].
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The Committee of Freedom of Speech and Information Policy notes that pub-
lic administration of the information sector in the area of ATO in controlled and 
uncontrolled territories of Luhansk and Donetsk regions is not satisfactory, so that 
it does not meet the challenges of information warfare and does not provide ade-
quate counter action to large-scale information raid, which propaganda machine 
of the Kremlin powerfully conducts in Donbas [Про стан інформаційної… 
2016].

Only in summer 2015 broadcasting channels were resumed in Ukrainian 
Kherson region [Радіо Крим]. Only radio is available in the Crimea border area 
with Ukraine [Україна планує нарощувати… 2016]. According to the Kher-
son Regional State Administration, in Crimea the Ukrainian UR-1 radio station 
broadcasts on a frequency of 101.4 FM, and its wave is signed on receivers as “Glo-
ry to Ukraine!”. So far it is well available in the Crimean cities Krasnoperekopsk 
and Dzhankoi [Analysis of Media].

Local media, which would cover the renewal of life in the liberated areas are 
owned by the opposition to the current government, and therefore hold back pos-
itive information. Social media are rare or absent. There is a lack of reliable sources 
of information about both the current realities of the country and the historical 
events of the recent past, even in Kherson region, “New Temporary Border Are-
as” of Crimea. There is a need for filling the information space with truthful pa-
triotic information and protection from manipulation of citizens’ consciousness  
[В Херсонській ОДА…] which recognized by the state and local authorities.

This is a consequence of imbalanced, uncoordinated actions of the Ministry 
of Information Policy, the Ministry of Finance of Ukraine, the State Committee 
for Television and Radio Broadcasting of Ukraine, State Service for Special Com-
munications and Informatization of Ukraine, the National Council of Ukraine on 
Television and Radio, Donetsk and Luhansk civil – military state administrations.

The Committee considers unacceptable that for a long time (almost two years) 
there cannot be solved by the immediate problems of reconstruction and devel-
opment of the technical infrastructure for distribution of the analog and digital 
signal of the Ukrainian broadcasters in the controlled and uncontrolled territories 
of Luhansk and Donetsk regions. In particular, the Donetsk regional military and 
civil administration failed to order the construction project of the new 180 meter 
tower in Pokrovske (Chervonoarmiisk). 
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Nothing is being done to restore incapacitated tower in Popasna located near 
the collision line, and where there is a point of General Headquarters of the Armed 
Forces of Ukraine; an effective system of neutralization of the Russian TV compa-
nies signal that broadcast on the transmitters of the Ukrainian TRC, captured by 
terrorists in the cities of Donetsk and Luhansk and Ukrainian broadcasters’ radio 
frequency has not been created yet.

The TV service providers on the Internet ignore the requirements of Ukraini-
an legislation to prohibit dissemination of TV programs of the country-aggressor 
in Ukraine and offer consumers programs packages with the Russian Federation 
propaganda channels. Internet service providers do not block access to the terror-
ist sites, online propaganda resources of the country-aggressor.

In the cities of Donetsk and Luhansk regions there exists a thriving business 
of the piracy offices, which equip households with the devices of free reception of 
satellite TV at dumped prices and adjust receivers to receive the Russian satellite 
channels.

A substantial rise in the cost of “Ukrposhta” services for the delivery of peri-
odicals devastated miserable budgets of local newspapers that have meager cir-
culation and became inaccessible to the general reader. In addition, a high level 
of monopolization of media market by media holding company controlled by 
Akhmetov is a major problem in Donetsk region.

Taking into account the above, the Committee decided to make the recom-
mendations on the results of the trip to the Donetsk and Luhansk regions:

For the Council of National Security and Defense of Ukraine – to immediately 
consider strengthening of the information security in Donetsk and Luhansk re-
gions, in the border areas with the Russian Federation in Kharkiv, Sumy, Cherni-
hiv regions, in some areas of Zaporizhzhia, Kherson, Odesa, Chernivtsi regions, to 
establish a single center of coordination of information support of the population 
in the above regions and adequate counter action to propaganda warfare waged by 
the Russian Federation in Donbas;

The Russian propaganda is spread not only through the Russian media, but 
also through the Ukrainian ones.

The population dependence on the long-term habit of consuming low quality, 
TV production designed for basic instincts can be overcome only by means of 
the civilized information space formed on three main pillars: objective informa-
tion; quality national information product, in the center of which there will be not  
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a falsified man, but a living one, his real problems, cultural and spiritual life; cul-
ture of diversity which admits neither thinking unifying, nor the market monopo-
lizing for the benefit of the information cartels (initiative group of “December the 
First”) [Ініціативна група].

We guess that the following measure should be taken to settle the aforemen-
tioned problems:

 –  political settlement of the status of the occupied territories;
 –  introduction of a unified concept of state propaganda based on Ukrainian 

centrism;
 –  making rigid policy of domination in the information space of Ukraine;
 –  to legalize the concept of temporary broadcasting in the territories with 

a special regime of broadcasting;
 –  implement technical functioning of electronic media in the border areas 

with the Russian Federation;
 –  creation of new pro-Ukrainian objective independent media for local 

communities in the territory of “New Temporary Border Areas”;
 –  development of independent public broadcasting as an alternative to de-

pendent media not trusted by the population and “a means of socializa-
tion, education of the individual, placement of life priorities and values” 
(Myroslav Marynovych), transformation of information into internal  
beliefs.

Only if these conditions can be satisfied it is possible to ensure the informa-
tion space performing its functions: integration – integrating different economic 
activities into a single space – communicative and socio – cultural environment; 
communication – creating a special environment for cross – border, interactive 
and mobile communication of different actors of economic activity, in which they 
carry out information exchange; realization – realizing the different economic ac-
tors in the information space interests through the implementation of information 
policy; geopolitical – forming their own resources significance of traditional re-
sources changes, creating a new environment of geopolitical relations and com-
petition; social – transforming society and changing the nature and content of 
socio – economic relations in all areas: politics, culture, science, religion and so on.
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streszczenie

Przestrzeń informacyjna „Nowego Pogranicza Tymczasowego” na Ukrainie
Terytorium „Nowego Pogranicza Tymczasowego” to terytorium na granicy 

z Autonomiczną Republiką Krymu (de facto „region przygraniczny” z Rosją), 
a także Doniecką i Ługańską Republikami Ludowymi, do których nie da się sto-
sować wypracowanego wcześniej mechanizmu transgranicznej współpracy poli-
tycznej, ekonomicznej, kulturowej. To tereny obwodów ługańskiego, donieckiego, 
chersońskiego.

Przestrzeń informacyjna rozpatrywana jest na poziomie koncepcyjnym, 
normatywno-prawnym oraz instytucjonalnym jako niezbędny element społe- 
czeństwa postprzemysłowego, informacyjnego. W wyniku długotrwałej wojny 
informacyjnej przestrzeń medialna „Nowego Pogranicza Tymczasowego” jest 
rosyjska, prorosyjska lub separatystyczna w wyniku problemów technicznych 
(utraty lub osłabienia sygnału, dystrybucji telewizji kablowej bądź satelitarnej) 
lub niewystarczającej państwowej polityki informacyjnej. Wiarygodnych źródeł 
informacji o obecnych realiach Ukrainy jest bardzo mało.



1. WprOWadzenie

Przedmiotem naszych badań stał się chyba najważniejszy dziś problem Ukra-
iny – zbrojny konflikt rosyjsko-ukraiński. Pisano o tym sporo w mediach polskich 
oraz na stronach internetowych [zob. m.in. Słowik 2015; Busz 2016; W drodze do 
Awdiejewki 2016]. 

Konflikt na terenie obwodu donieckiego oraz ługańskiego we wschodniej 
Ukrainie trwa od kwietnia 2014 roku. Wcześniej mieliśmy marcowe wystąpienia 
prorosyjskie i kryzys krymski, które miały miejsce po rewolucji Euromajdanu 
i które przerodziły się następnie w zbrojne wystąpienia separatystów wspieranych 
przez rosyjską armię i siły specjalne. Celem tych wystąpień stało się oderwanie 
terytorium obwodu donieckiego i ługańskiego od Ukrainy. Separatyści proklamo-
wali powstanie samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej oraz Ługańskiej Re-
publiki Ludowej. Po opanowaniu części miast regionu przez uzbrojone oddziały, 
separatyści w maju 2014 roku ogłosili konfederację obu samozwańczych republik 
w Federacyjnej Republice Noworosji. Natomiast Siły Zbrojne Ukrainy uruchomi-
ły tzw. operację antyterrorystyczną (ATO), której celem jest rozbicie ugrupowań 
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zbrojnych separatystów i zlikwidowanie samozwańczych republik ludowych na 
terytorium Ukrainy.

W procesie walki sformowała się linia frontu rozdzielająca terytorium Ukra-
iny od terytorium kontrolowanego przez separatystów działających wspólnie 
z armią rosyjską. Do początku 2015 roku linia frontu ustabilizowała się (rys. 1). 
Obecnie rebelianci i wojsko rosyjskie zajmują blisko jedną trzecią część obwodów 
donieckiego i ługańskiego. Oznacza to, że Ukraińcy ponadto nie kontrolują 400 
kilometrów granicy z Rosją. Właśnie na tej linii toczy się walka pomiędzy strona-
mi konfliktu.

Rys. 1. Terytorium konfliktu. Punkty strategiczne?
Żródło: Wojciech Gwiazdowski/Gazeta.pl [Słowik 2015]

Właśnie w taki sposób na terenach wschodniej Ukrainy powstało pewnego 
rodzaju nowe pogranicze. Pogranicze to w sposób istotny różni się od pograni-
cza w tradycyjnym rozumieniu tego słowa – obszaru lub terytorium, na którym  
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realizuje się określony typ współżycia dwóch lub więcej grup etniczno-kulturo-
wych z całokształtem występującej tam problematyki; przez współżycie rozumie 
się złożone, ukształtowane historycznie i kulturowo formy kontaktów między gru-
pami etniczno-kulturowymi, od skrajnej odrębności i towarzyszącej jej wzajemnej 
separacji do swoistej harmonii współżycia społecznego [por. Sadowski 2016]. 

Zgodnie z A. Gładyszem, obszary pogranicza mogą być traktowane jako „sza-
niec” (obrona przed obcością), „przyczółek” (teren zdobyty jako etap do dalszej 
ekspansji) oraz jako „pomost” (przejście do wzajemnej wymiany wartości ma-
terialnych i duchowych) [por. Gładysz 1989, s. 4]. Nowe pogranicze w Ukrainie 
to pewien fenomen, który uformował się w wyniku wojny i propagandy w ciągu 
bardzo krótkiego czasu, który z obu stron konfliktu może być traktowany przede 
wszystkim jako „szaniec” oraz jako „przyczółek”. Pogranicze to przybiera formę 
szczególnego zróżnicowania – ale nie tyle etniczno-kulturowego, jakie ukształto-
wało się w ciągu długich lat współżycia, ile zróżnicowania polityczno-kulturowe-
go, wniesionego ze strony sąsiedniego państwa – Rosji.

2. WOjna HyBrydOWa a WOjna na ukrainie

Konflikt we wschodniej Ukrainie (wojnę w Donbasie) badacze określają mod-
nym terminem „wojny hybrydowej”. Według jednej z definicji wojna hybrydowa 
to rodzaj działalności asymetrycznej, toczącej się na trzech decydujących polach 
bitewnych: w strefie konfliktu wojennego, w propagandowej przestrzeni własnego 
państwa oraz w przestrzeni międzynarodowej [por. Hoffman 2009].

W skrócie można powiedzieć, że:
wojna hybrydowa = partyzantka + nowoczesne technologie
Musi zostać przy tym spełniony ważny warunek – muszą być użyte jedno-

cześnie środki militarne, niemilitarne oraz propagandowe na poziomie strategicz-
nym, operacyjnym i taktycznym prowadzonego konfliktu [Wojna… 2016].

Działania hybrydowe wcześniej były realizowane z różnych powodów: kon-
flikt o Górski Karabach (starcie wojsk Armenii i Azerbejdżanu),wojna libańsko-
-izraelska, wojna gruzińsko-rosyjska, międzynarodowa interwencja przeciwko 
Państwu Islamskiemu itp.

Mówiąc ogólnie, badacze podają następne właściwości wojny hybrydowej 
[por. Hoffman 2009; 8; Deterring hybrid… 2014; Wojna… 2016]:
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– prowadzenie działań wojennych za pomocą współczesnych technik woj-
skowych i metod mobilizacyjnych, 

– kombinacja elementów wojny nieregularnej, domowej, sztucznie wywoła-
nego powstania oraz terroryzmu, 

– aktywne stosowanie nielegalnych grup zbrojnych, 
– połączenie czterech odmian agresji: tradycyjnej, nieregularnej, terrory-

stycznej i cybernetycznej, 
– prowadzenie wojny bez oficjalnego wypowiedzenia, 
– pozwala agresorowi pozostawać oficjalnie poza konfliktem, pozwala na 

całkowite lub częściowe uniknięcie odpowiedzialności za wojnę, 
– ważną role odgrywają operacje w cyberprzestrzeni oraz działania ekono-

miczne, psychologiczne, kampanie informacyjne (propaganda) itp. 
Agresja militarna Rosji wobec Ukrainy jest przejawem nowego podejścia do 

prowadzenia takich kampanii, w których kluczową rolę odgrywa psychologicz-
na indoktrynacja przeciwnika. Czynnik ten jest na szeroką skalę stosowany przez 
Rosję, ponieważ:

– zaplanowane działania presji psychicznej na miejscową ludność pozwala 
na eliminowanie potrzeby otwartego użycia siły i ograniczanie się do nie-
licznych akcji oraz dobrze przygotowanych jednostek dywersyjnych, 

– kolejne użycie siły dyplomacji na przygotowanej przestrzeni pozwala nie 
tylko na aktywną, ukrytą interwencję na wschodzie Ukrainy – w regio-
nach Doniecka i Ługańska, ale także na zagarnięcie dla siebie odrębnego 
terytorium, m.in. na Krymie, i zmianę w taki sposób równowagę władzy 
w regionie na swoją korzyść. 

Oddziaływanie psychologiczne jest skierowane do trzech grup docelowych: 
– społeczności międzynarodowej,
– wewnętrznej widowni rosyjskiej,
– przedstawicieli terenów, gdzie toczy się agresja militarna (regiony Doniec-

ka i Ługańska).
W oczach europejskich lub amerykańskich adresatów powinien przedsta-

wiać się obraz „legalnych” działań Federacji Rosyjskiej na Ukrainie (na przykład 
– „walka o wolności rosyjskojęzycznej ludności na Ukrainie”). Te same argumenty 
są skierowane do rosyjskiej publiczności, ale ich celem jest także stymulowanie 
opinii publicznej pozostałych grup docelowych pożądanym przez Kreml.
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W kampanii medialnej zastosowano techniki sprawdzone już wcześniej, m.in. 
w czasie wojny rosyjsko-gruzińskiej [Rogoża 2008]:

– jednostronność przekazu – telewizja pokazuje wyłącznie cierpienia ludno-
ści rosyjskojęzycznej i epatuje okrucieństwami wojsk ukraińskich,

– blokada informacyjna – blokowanie dostępu na teren konfliktu dziennika-
rzy niepochodzących z Rosji, 

– dezinformacja i manipulowanie faktami – Rosjanie manipulują opinią pu-
bliczną, pokazując wojnę na Ukrainie za pomocą kłamstw, podmieniają 
zdjęcia i ich przekaz, 

– przemilczanie niewygodnych dla Rosji wydarzeń,
– tendencyjny wybór „świadków historii”,
– wykorzystywanie do wojny informacyjnej Internetu: forów interneto-

wych, umieszczanie w sieci dowcipów na temat Ukraińców itd.
Standardowy schemat działań w trakcie wojny hybrydowej na poziomie ope-

racyjnym i taktycznym wygląda następująco:

3. metOdOlOgiczne pOdstaWy Badań WłasnycH

Celem badań była analiza związku między działaniami wojennymi ze stro-
ny separatystów wspieranych przez rosyjską armię i siły specjalne na wschodzie 
Ukrainy a propagandowymi oddziaływaniami w mediach rosyjskich. 

Etapy badania:
1. analiza aktywności działań wojennych ze strony separatystów,
2. badanie oddziaływania akcji międzynarodowych na aktywność działań 

wojennych ze strony separatystów,
3. refleksje na temat propagandy w rosyjskich mediach i analiza oddziały-

wania propagandy na aktywność działań wojennych na podstawie da-
nych Russia Today (russian.rt.com),
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4. modelowanie zależności między propagandą w wiadomościach Russia 
Today a działaniami wojennymi. 

Dla przeprowadzenia analizy wykorzystano „predykatowy” model danych 
[patrz. Yuskiv 2016, s. 171–191]. Struktura „predykatywnego” modelu w naszym 
wypadku ma następujący wygląd:

Każdy element modelu wystąpił jako oddzielne kryterium doboru danych, 
a konkretne kategorie zostały sformułowane ex post (po zapoznaniu się z treścią 
grupy jednostek materiału badawczego).

W celu realizacji tytułowego zagadnienia zastosowano metodę ilościowej 
analizy treści. Do opracowania materiału statystycznego i otrzymania wniosków 
wykorzystaliśmy metody Data  /  Text  Mining – wizualizacja, analiza składni-
ków głównych, analiza skupień, klasteryzacja, analiza skojarzeniowa/asocjacyjna 
opisanie w Чубуков 2006; Yanchang 2012, oraz modelowanie statystycznej współ-
zależności między czynnikami na podstawie regresji liniowej. Badania przepro-
wadzono w sierpniu .

4. analiza aktyWnOści działań WOjennycH ze strOny 
    separatystóW

Na początku za pomocą wizualizacji przeanalizowano aktywność działań wo-
jennych. Źródłami informacji są tu wyniki projektu pod tytułem „ATO interactive 
chart chronology” ukraińskiego kryzysowego centrum medialnego (http://uacri-
sis.org/ato-interactive-chart-chronology). 

Na podstawie danych aktywności w okresie od kwietnia 2015 roku do lipca 
2016 roku obliczono wartości (codzienne i cotygodniowe) czterech grup wskaźni-
ków, które w naszym badaniu występują jako zmienne zależne:
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– liczba strzałów z broni ręcznej (użycie moździerzy, granatników, broni 
strzeleckiej),

– liczba strzałów z broni ciężkiej (użycie rakietowych systemów ognia zapo-
rowego, przeciwlotniczych karabinów, artylerii, czołgów, bojowych wozów 
piechoty),

– liczba bitw,
– akcji (razem – podsumowanie trzech poprzednich wartości).
Na rys. 2 przedstawiono odpowiednie aktywności separatystów w strefie ATO.

Rys. 2. Aktywność separatystów w strefie ATO od kwietnia 2015 do lipca 2016 roku

Można zauważyć, że aktywność separatystów i wspierających ich wojsk rosyj-
skich w strefie ATO nie jest jednolita – okresy spokoju systematycznie zamieniają 
się w intensywne starcia. Średnia liczba strzałów wynosiła codziennie 46 z wa-
riacją ±5. Nietrudno zauważyć trzy dość trwałe okresy stopniowego wzrastania 
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aktywności oraz jeden dwumiesięczny (wrzesień–październik 2015 roku) okres 
całkowitego pokoju. Wahania sezonowe albo miesięczne (o czym dużo pisano 
w mediach) nie występują, użycie broni ciężkiej i lekkiej nie zawsze wzajemnie 
koreluję się (współczynnik korelacji r = 0.61).

5. aktyWnOść separatystóW a międzynarOdOWe Wsparcie 
ukrainy

Przed dokonaniem analizy wpływu propagandy rosyjskiej na aktywność sepa-
ratystów spróbowaliśmy wyjaśnić, czy mają na nią jakiś wpływ wydarzenia mię-
dzynarodowe, dotyczące uregulowaniu konfliktu Ukraina–Rosja na Wschodzie 
Ukrainy. W pierwszej kolejności prześledziliśmy:

– spotkania czwórki normandzkiej (grupa składająca się z przedstawicieli 
Ukrainy, Francji, Niemiec i Rosji powołana w celu rozstrzygnięcia konflik-
tu we wschodniej Ukrainie), 

– spotkania w Mińsku (regularne spotkania grup kontaktowych Rosja–
Ukraina–OBWE ds. uregulowania sytuacji na Wschodzie Ukrainy),

– posiedzenia Rady NATO i inne formy uczestnictwa NATO,
– pomoc humanitarna separatystom ze strony Federacji Rosyjskiej.

Rys. 3. Aktywność separatystów w strefie ATO a mińskie spotkania (agregacja dzienna)

Nałożenie tych spotkań i wydarzeń na grafiki aktywności separatystów 
(wszystkie akcje) skłania do stwierdzenia, że wydarzenia te nie wpływają na 
liczbę strzałów w strefie ATO ze strony separatystów i wspierających ich wojsk  
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rosyjskich. Można się o tym przekonać w oparciu choćby o jeden przykład – grafi-
ku przedstawiającego relację między dynamiką strzałów a spotkaniami w Mińsku 
(rys. 3). Inne grafiki przedstawiają się podobnie. 

Do analogicznych wniosków dochodzimy w procesie modelowania regresyj-
nego zależności liczby strzałów od odpowiednich wydarzeń międzynarodowych. 
Oto kilka przykładów modelów:

1. Model zależności liczby strzałów z broni ciężkiej od pomocy humanitarnej
Broń ciężka = 21.5 * Hum + 26.4    Pr(>|t|) = 0.04

2. Modele zależności liczby strzałów od posiedzeń Rady NATO 
Broń ręczna = –108.21 * NATO + 284.07   Pr(>|t|) = 0.07
Bron ciężka = –28.85 * NATO + 39.41   Pr(>|t|) = 0.09
Akcje = –138.47 * NATO + 326.18    Pr(>|t|) = 0.06

Tabela 1 pokazuje, że praktycznie żaden z otrzymanych modeli nie jest ade-
kwatny na poziomie ufności p = 0.05.

Tab. 1. Ogólna charakterystyka modeli

Otrzymane wyniki pozwalają zatem na przeprowadzenie analizy zależności 
między aktywnością wojenną a wpływami propagandowymi mediów rosyjskich. 
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6. prOpaganda W mediacH rOsyjskicH a aktyWnOść 
    separatystóW

W mediach rosyjskich wszystko się zmieniło po dojściu Władimira Putina do 
władzy. Media stały się w różnym stopniu własnością państwa albo są przez nie 
kontrolowane. Podobnie jak w czasach istnienia ZSRR, w największym stopniu 
kontroli ze strony władzy poddana jest telewizja. Charakterystyczna jest tenden-
cyjność w przedstawianiu faktów. Jako przykład posłużyć mogą komentarze do 
wydarzeń związanych z protestami społecznymi na Ukrainie. Wiadomości w róż-
nych mediach są identyczne, eksponują te same wydarzenia prezentując je w tym 
samym świetle. Można zatem ograniczyć się w analizie do jednego medium. Nasz 
wybór padł na Russia Today. Russia Today (RT) to ogólnoświatowa wielojęzyczna 
telewizja informacyjna z siedzibą w Moskwie. Została założona w 2005 roku przez 
rząd rosyjski, jest finansowana ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej. Budżet 
RT w 2016 roku wynosi 19 mld rubli ($290 mln dolarów). Według rosyjskiego 
„Forbesa” dotacje państwa dla tego kanału wyniosły 17,5 mld rubli ($270 mln) 
[Гомон 2016]. W 19 biurach RT w 15 krajach pracuje ponad 2 tysiące osób. Tyl-
ko samo studio w Waszyngtonie zatrudnia 70 osób. Redaktorem czelnym RT od 
samego początku jest Margarita Simonian, członkini elitarnego zespołu dzienni-
karzy zajmujących się medialną obsługą prezydenta Władimirowi Putinowi (jest 
to tzw. pool prezydencki). RT często nazywane jest „tubą Kremla”. W 2011 roku 
był to drugi najczęściej oglądany kanał zagranicznych wiadomości w USA, po 
BBC World News [Jonas 2014]. Polski tygodnik „Polityka” w następujący sposób 
charakteryzuje misję stacji: „Rosja jest najważniejsza, Ameryka obłudna, a media 
to wielogłowy potwór. Soczysty język i świetny zmysł obserwacji zabija niestety 
ideologiczna polewa” [Prus-Wojciechowska 2011, s. 33]. 

Jako źródło informacyjne do badania wykorzystaliśmy zatem artykuły na 
stronie internetowej Russia Today w rubryce Wiadomości (https://russian.rt.
com/news). Badaniami objęta została grupa artykułów w okresie od 01.04.2015 
do 30.12.2015 z hashtagiem #Ukraina («#Украина»). Próba badawcza zawiera 
wszystkie jednostki (artykuły) analizowanej grupy (9565 artykułów). W każdym 
artykule analizie poddaliśmy tytuł (nazwę), datę opublikowania i lid.

Na początku, po zapoznaniu się z treścią pewnej grupy jednostek, wytypowa-
na została lista 75 słów kluczowych, które, naszym zdaniem, mogły występować 
jako słowa propagandowe. Przykłady takich słów patrz na rys. 4.
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Rys. 4. Przykłady słów o podejrzewanym znaczeniu propagandowym

Pierwsze wnioski otrzymaliśmy po analizie częstotliwości pojawiania się słów 
kluczowych w artykułach i generowaniu chmur kluczowych słów. Chmura klu-
czowych słów (ang. key cloud) to graficzne przedstawienie kluczowych słów, przy-
padkowo rozrzuconych na grafiku, a wielkość i pogrubienie czcionki tych słów 
uzależnione jest od ich ważności lub częstotliwości. 

Rys. 5. Chmury słów kluczowych w całym badanym okresie 
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Na rys. 5 przedstawiona została chmura słów, która odzwierciedla najbardziej 
znaczące słowa w artykułach z całego okresu. Okazało się, że takimi słowami są 
przede wszystkim „prawo”, „Ukraina” i „naród”, na drugim planie – „USA”, „Rosja”, 
„Poroszenko” i „władza”, a na trzecim – „przeciw”, „polityka”, „negocjacje” i inne. 
Na ostatnich szczeblach plasują się „gaz”, „sankcje”, „normandzka” „Mińsk”, „za-
grożenie”. Oznacza to, że największy akcent postawiony jest na popieranie prawa 
na Ukrainie, dalej – na to, kto ponosi winę (oczywiście to USA i władza ukraiń-
ska z Poroszenką na czele), a o wojnie mówi się gdzieś pod koniec, podobnie jak 
o sankcjach, ofiarach wojny itp. 

Generowanie chmur słów kluczowych tagów na trzy kwartały oddzielnie (rys. 6) 
świadczy o tym, że priorytety propagandy praktycznie się nie zmieniają. A także 
o tym, że mniej mówi się o problemach, które dotyczą Rosji. 

2015 Q2 2015 Q3 2015 Q4

Rys. 6. Chmury słów kluczowych w każdym z kwartałów oddzielnie

Następnym krokiem była analiza skupień (ang. data clustering) kluczowych 
słów i artykułów. Na początku przeprowadzono grupowanie najważniejszych 
słów, co pozwoliło odnaleźć najczęściej używane ich połączenia – grupy (klastry) 
słów. Połączenia słów wyznaczają główne tematyczne dyskursy propagandy na te-
mat wydarzeń w Ukrainie. 

Jak widać z rys. 7, można wyróżnić następujące tematy (klastry) słów (w na-
wiasach wydzielono podgrupy):

1. (władza, Rosja, USA), (Poroszenko, naród, prawo, Ukraina),
2. przeciw, (Jaceniuk, gaz, negocjacje),
3. (narodowy, MFW, zagrożenie), (interes, normandzki), (aktywista, nacjo-

nalista, uchodźcy, ofiary),
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4. euro, (Kijów, Mińsk, sankcje), (akcja, wojna, bojówka),
5. ekstremista, radykalny, sektor,
6. (Europa, propaganda), (życie, prawda), (asocjacja, handel), (cywilny, 

wstążka), (wola, naziści, podbicie, ropa, referendum, rosyjski, historycz-
na, oddział, ludność, faszyści, agresor, dolar, inflacja, banderowcy, georgi-
jewska, separatysta). 

Rys. 7. Grupowanie (klastry) słów kluczowych w całym okresie (na podstawie analizy 
skupień słów)

Interesujące jest to, że najczęściej używane słowa zostały zawarte w pierwszym 
klastrze. Naszym zdaniem, klaster ten stanowi najważniejszą tezę (główne prze-
słanie) propagandy rosyjskiej. Pozostałe dyskursy tematyczne (klastry) to dodatki, 
które towarzyszą owej tezie i które przyciągają uwagę grupy docelowej do dyskur-
su ukraińskiego, przede wszystkim do tej głównej tezy propagandowej.

Na podstawie słów kluczowych analiza skupień również pozwoliła wydzielić 
klastry artykułów i tym samym wyróżnić popularne tematyczne grupy publikacji 
(rys. 8). Są to:

1. radykalna nacjonalistyczna organizacja Prawy Sektor w czasie konfliktu, 
jej powiązanie z amerykańskimi służbami specjalnymi,

2. stosunki między Rosją a USA w warunkach konfliktu na Ukrainie,
3. stosunki między Rosją a Ukrainą w warunkach konfliktu,
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4. naruszenie prawa przez władze ukraińskie, represje wobec rosyjskiej lud-
ności Ukrainy,

5. polityka USA wobec Ukrainy, władza kijowska jako marionetka amery-
kańska,

6. rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy, oskarżenie Ukrainy.

Rys. 8. Grupowanie (klastry) artykułów (na podstawie analizy skupień słów kluczowych)

Następnie skupiliśmy się na skojarzeniach słów (word associations) w artyku-
łach. Ujawnienie skojarzenia słów pozwala lepiej zrozumieć treść wiadomości, 
odnaleźć ukryte w nich szablony albo wzory treści (patterns). W propagandzie, 
szczególnie w propagandzie rosyjskiej, formowanie i wykorzystanie ustalonych 
połączeń słów jest bardzo ważnym elementem technik manipulacji i dezinforma-
cji, mających na celu kreowanie uprzedzeń oraz odwodzenie ludzi od obiektyw-
nego badania dowodów. 

Na rys. 9 przedstawiono skojarzenia oddzielnych słów kluczowych, w których 
współczynnik korelacji r > 0.2. Niczego nieprzewidywanego w tej asocjatywno-
-werbalnej sieci nie ma. Jest rzeczą zrozumiałą, że jeśli Rosja najczęściej oraz po-
zytywnie kojarzy się ze słowem „naród”, to Kijów – z władzą i Poroszenką, a sło-
wo „USA” – to wyjątkowo dla Rosjan negatywne asocjacje ze słowami „bojówka”, 
„przeciw”, „(prawy) sektor”, „Mińsk (negocjacje)”, „Poroszenko”. Podobnie słowo 
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„sankcje” kojarzy się negatywnie ze słowami „przeciw”, „Rosja”, „Poroszenko”, 
„władza”. Natomiast do słowa „ekstremista” najlepiej dopasowywane są słowa 
„(prawy) sektor”, „radykalny” i „hrywna” (działalność ekstremistów ma mieć swo-
je finansowanie z Kijowa!).

Rys. 9. Skojarzenia oddzielnych słów kluczowych w wiadomościach

Ostatnim etapem badania była analiza zależności między aktywnością propa-
gandową a liczbą strzałów w strefie ATO. 

Jak już widzieliśmy, analiza odpowiednich danych statystycznych świadczy 
o ich istotnym znaczeniu. Następna faza badań pozwoliła wybrać jako zależ-
ną zmienną liczbę strzałów w pewnym okresie (średniodobowa liczba strzałów 
na okres), a jako czynniki – słowa kluczowe (wartości, które wyznaczają ile razy 
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pojawi się słowo kluczowe w wiadomościach w tym samym okresie). Warto od 
razu zauważyć, że związek między zmiennymi nie ma charakteru przyczynowo-
-skutkowego. Naszym zdaniem, istnienie tego związku uwarunkowane jest raczej 
działaniami propagandowymi, a działania wojenne są planowane i koordynowane 
z jednego centrum. Jak pokazano wcześniej, propaganda zawsze poprzedza dzia-
łania wojenne, i dlatego też możemy w pewnym sensie mówić o zależności liczby 
strzałów od słów propagandowych. 

Następna analiza pokazała, że optymalnym okresem agregowania danych jest 
tydzień. Strzały korelują się najlepiej z kluczowymi słowami w okresie tego same-
go tygodnia, dlatego na przykład między kluczowymi słowami jednego tygodnia 
i strzałami następnego tygodnia korelacja jest istotnie słabsza. 

Rys. 10. Protokół wyników konstrukcji modelu
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Dla konstruowania modelu skorzystaliśmy z metody regresji krokowej wstecz-
nej. Wyniki modelowania przedstawiono na rys. 10. Skonstruowany model należy 
do kategorii modelu regresji wielorakiej i pozwala wyjaśnić zależność liczby strza-
łów od grupy słów propagandowych, które padły w wiadomościach RT. Z proto-
kołu modelowania wynika, że wszystkie parametry (współczynniki) otrzymanych 
modeli są istotne na poziomie istotności p < 0.05, istotnymi są wartość statystyki 
F oraz współczynnik determinacji (R2 = 0.9971). Wskazuje to na fakt, iż otrzyma-
ne równanie regresji jest bardzo przydatne do przewidywania wartości zależnej 
zmiennej za pomocą wypisanych w protokole słów. Stworzony model wyjaśnia 
99.71% wariacji zależnej zmiennej. 

Bardzo przydatna okazuje się interpretacja modelu. Wyliczone wartości 
współczynników regresji możemy łatwo porównywać ze względu na jednakowe 
jednostki miary i łatwo je interpretować. Zatem zmiana zmiennej niezależnej 
o jedno odchylenie (jeden raz odpowiednie słowo pojawia się w wiadomościach) 
powoduje zmianę wartości zmiennej zależnej (liczby strzałów) o wartość odpo-
wiedniego współczynnika. Na rys. 11 przedstawiono grupę słów, które zgodnie 
z modelem rzeczywiście wpływają na liczbę strzałów. Po lewej stronie mamy sło-
wa i odpowiednie współczynniki, które zmniejszają wartość zależnej zmiennej, po 
stronie prawej – słowa, które ją zwiększają. Podsumowanie odpowiednich słów 
mnożonych przez współczynniki daje nam ocenę średniodobowej liczby strzałów 
w danym okresie. 

Rys. 11. Kluczowe słowa i ich wpływ na wartość zmiennej zależnej
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7. pOdsumOWanie

Przedmiotem badań stał się najważniejszy dziś problem Ukrainy – zbrojny 
konflikt rosyjsko-ukraiński, który badacze nazywają „wojną hybrydową”. Osobli-
wością wojny hybrydowej jest to, że na równi ze środkami militarnymi stosowa-
ne są w niej środki niemilitarne oraz propagandowe. Celem badań była analiza 
związku między działaniami wojennymi ze strony separatystów wspieranych 
przez rosyjską armię i siły specjalne na wschodzie Ukrainy a propagandą stoso-
waną w mediach rosyjskich. Udowodniono, że na aktywność separatystów ma 
znacznie większy wpływ propaganda w rosyjskich mediach niż różne akcje mię-
dzynarodowe, dotyczące uregulowaniu konfliktu Ukraina-Rosja na Wschodzie 
Ukrainy. Zbudowano model regresji wielorakiej, który pozwala wyjaśnić zależ-
ność liczby strzałów od grupy słów propagandowych, który padły w wiadomo-
ściach RT. Otrzymane równanie regresji jest przydatne do przewidywania warto-
ści liczby strzałów za pomocą wypisanych w protokole słów. 
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summary

Ukrainian–Russian conflict on the east of Ukraine and Russian media  
propaganda

The subject of this research is one of the most pressing problems of today’s 
Ukraine – military conflict with Russia, also known as “hybrid war”.Among the 
specific features of this war is the usage of non-military, especially propaganda 
means along with the military ones.The aim of the research was to analyze possi-
ble connections between the Russian backed separatist forces, as well as Russian 
special operation forces on Ukrainian East, and the Russian media propaganda. It 
was proved that separatists’ activities are more influenced by Russian propagan-
da, than by international activities aimed at peaceful resolving of the conflict. As 
a result, the reversed regression model was created, which can prove direct con-
nection between the number of firefights and specific propaganda phrases used by 
Russian “RT” propaganda channel. The model can be used to predict occurrence 
and the number of firefights by analyzing the propaganda content according to 
the key words.





1. Wstęp

Unia Europejska została zapoczątkowana jako strefa wolnego handlu. Naj-
większym bodaj osiągnięciem Europy stała się możliwość swobodnego przepływu 
osób z jednego kraju UE do drugiego. W jednej chwili to się załamało, a likwida-
cja kontroli granicznej przestała wydawać się tak dobrym rozwiązaniem. Europa 
stanęła przed wyzwaniem, co zrobić z tysiącami uchodźców i migrantów, którzy 
starają się przetrwać, uciekając od wojny i głodu w swoim domu do spokojnej 
i bogatej Europy. Nie bardzo wiadomo, co robić z ogromnymi wydatkami oraz 
, odradzającą się ksenofobią oraz problemami związanymi z obecnością obcych 
ludzi na terenach europejskich. Migracja wywołała kryzys w bogatych krajach eu-
ropejskich a także w biednych krajach, z których pochodzą migranci.

W związku z tym pojawia się potrzeba badań nad kryzysem związanym z mi-
gracją i uchodźcami w krajach europejskich w ciągu ostatnich dwóch lat.

2. kryzys i jegO Warunki Wystarczające Oraz kOnieczne

Zacznijmy od zdefiniowania samego pojęcia kryzysu. Najprostszą definicję po-
daję Władysław Kopaliński w Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, 

kryzys migracyjny 
W eurOpie. 
analiza zjaWiska

W mediacH puBlicznycH 

Bohdan Yuskiv
róWieński państWOWy uniWersytet Humanistyczny



Bohdan Yuskiv

194

wychodząc z jego greckiej etymologii: „Kryzys to moment, okres przełomu, prze-
silenie, decydujący zwrot; okres załamania gospodarczego” [Kopaliński]. Podobną 
definicję, która również akcentuje załamanie się pewnej sytuacji, podaje słownik 
na portalu onet.pl: „1. punkt przełomowy, zwrotny. 2. ekon. załamanie wzrostu 
gospodarczego, faza cyklu gospodarczego charakteryzująca się gwałtownym i du-
żym zmniejszeniem produkcji, realnych dochodów społeczeństwa oraz wzrostem 
bezrobocia” [Onet.wiem]. 

W przypadku niniejszych rozważań najbardziej przydatnym jest określenie 
kryzysu, jakie podaje Ryszard Wróblewski: „Kryzys oznacza rozwój wydarzeń we-
wnętrznych lub zewnętrznych, stanowiących bezpośrednie zagrożenie żywotnych 
interesów społeczeństwa (państwa) i następujących tak szybko, że wymuszają one 
na władzach politycznych natychmiastowe podjęcie nadzwyczajnych działań” 
[Wróblewski 1998]. 

Z przytoczonych definicji płyną następujące wnioski: po pierwsze, kryzys to 
przełom ewolucyjnego rozwoju; po drugie, przełom ten może być spowodowany 
tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi wydarzeniami; po trzecie, zagraża on inte-
resom społeczeństwa; po czwarte, wymusza na władzy podjęcie decyzji i przystą-
pienie do nadzwyczajnych działań. 

W warunkach występującego kryzysu konieczne jest zidentyfikowanie cech 
(właściwości) kryzysu, brak/obecność których jest interpretowane jako zagrożenie 
dla stabilności tego systemu. Zagrożenia zazwyczaj wywołają problemy (nowe, istot-
ne lub bardzo istotne), ale same problemy jeszcze nie oznaczają kryzysu. Dopiero 
połączenie zagrożeń, które mogę doprowadzić do upadku systemu lub zasadniczej 
zmiany w jego strukturze albo funkcjonowaniu, może być uznane za kryzys.

Kryzys pojawia się wtedy, gdy wystąpią warunki wystarczające i konieczne 
do jego zaistnienia. Z warunkami koniecznymi i wystarczającymi mamy do czy-
nienia w logice – w implikacjach. Warunek konieczny to wniosek wypływający 
z pewnego wydarzenia (faktu). Wtedy jako warunek wystarczający gwarantuje 
zajście danego wydarzenia (faktu). 

To właśnie obecność (ujawnienie się) zagrożenia, które może być uważane 
za oznakę niestabilności lub napięcia, jest jedynie wystarczającym warunkiem 
kryzysu. Aby niestabilność przerodziła się w kryzys, potrzebujemy dodatkowych 
warunków, które nazywamy koniecznymi. Warunki te odnoszą się do zachowań 
osób, które bezpośrednio podejmują decyzje, a nieskuteczność działań tych osób 
w niestabilnej sytuacji stanowi właśnie warunek konieczny. Kryzys jest zatem  
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zjawiskiem subiektywnym i może być wywołany w sposób sztuczny. Kryzys może 
zostać przezwyciężony poprzez skuteczne działania przywódców politycznych, 
albo też może ulec pogłębieniu, prowadząc w końcu do upadku lub rozpadu sys-
temu [por. Мацієвський 2008, s. 158–159].

3. kryzys systemu migracyjnegO W eurOpie

Rys. 1. Przepływy migracyjne w UE
Źródło: 2. Migrant smugging… 2016
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Migracja nigdy nie była przypadkowa ani też nie stanowiła zwykłej nieprawidło-
wości rozwoju. Migracja była obecna na każdym etapie historii. Fenomen migracji 
polega na tym, że mimo widocznego bezwładu, zawsze adekwatnie reagowała na 
zmiany, które zachodzą w społeczeństwie. Tak się stało i teraz – w latach 2015–2016. 
To naprawdę była reakcja na wydarzenia w krajach wokół Europy. Europa zawsze 
była regionem przyciągającym migrantów z krajów sąsiednich. Tym razem również 
w znacznie większej skali stała się biegunem docelowo przyciągającym uchodźców. 

Nieporównywalnie duża fala uchodźców i migrantów nielegalnych, przyby-
wających do Europy w 2015 roku, jest najpoważniejszym wyzwaniem dla UE od 
czasu globalnego kryzysu ekonomicznego i strefy euro. Sytuacja ta często nazywa-
na jest kryzysem migracyjnym. Kryzys stworzył poważne wyzwanie dla spójności 
UE, stanowiąc zagrożenie dla przetrwania strefy Schengen w obecnym kształcie, 
wywołał podziały i napięcia między państwami członkowskimi oraz w ramach 
społeczeństw europejskich [Kryzys uchodźców… 2016]. 

Sytuację migracyjną w Europie w latach 2015–2016 należy uznać za kryzys 
polityki systemu migracyjnego UE. Jako dowód w tego rodzaju interpretacji moż-
na podać wystarczające i konieczne warunki kryzysu.

Istnieją wystarczające warunki (potwierdzone przez fakty i statystyki [por. 
Kryzys uchodźców… 2016]: 

1. bezprecedensowy wzrost przepływów uchodźców do Europy (rys.  1) 
Według statystyk UNHCR, w 2015 roku milion osób dotarło do Unii Eu-
ropejskiej poprzez Morze Śródziemne – do Grecji i Włoch. W drugiej po-
łowie 2015 roku kluczowym krajem tranzytowym na trasie szlaku migra-
cyjnego do Europy stała się Turcja. Na jej terytorium przecinają się trasy 
uchodźców z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu. W Turcji znajduje się 
największe skupisko uchodźców na świecie. Apogeum napływu uchodź-
ców nastąpiło we wrześniu i październiku, gdy do Europy przybyło ponad 
385 tysięcy osób. Próba dotarcia do UE przez Morze Śródziemne wiąże się 
także z tragediami tysięcy ludzi. W 2015 roku zginęło ponad 3,7 tysiąca 
osób. Połowa osób, które przedostały się przez Morze Śródziemne do Eu-
ropy z Azji i Afryki w 2015 roku, była obywatelami Syrii, 20% Afgańczyka-
mi (2% Pakistańczykami), 7% Irakijczykami, 4% Erytrejczykami. Według 
statystyk Eurostatu, do końca listopada 2015 roku około milion dwieście 
osób złożyło wniosek o przyznanie statusu uchodźcy. W 2015 roku liczba 
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wniosków o azyl w UE była największa w historii [Kryzys uchodźców... 
2016],

2. pojawienie się źródeł niestabilności i napięć społeczno-ekonomicznych 
w społeczeństwach europejskich, związanych z nielegalną imigracją,

3. aktywacja grup terrorystycznych na terenach Europy, które korelują ze 
wzrostem przepływu uchodźców i nielegalnych imigrantów (choć brak 
na to bezpośredniego dowodu). Przykładem są ataki terrorystyczne we 
Francji (styczeń i listopad 2015 roku), Danii (luty 2015), Belgii (listopad 
2015, marzec 2016) oraz próby zamachów terrorystycznych w Wielkiej 
Brytanii (w mediach pisano o siedmiu próbach w 2015 roku). Wszystkie 
te wydarzenia zbiegają się w czasie z napływem uchodźców do Europy 
[Юськів 2016, с.51],

4. zaostrzenie stosunków międzynarodowych i międzyrządowych w regio-
nach sąsiadujących z UE. W latach 2013–2015 nastąpiła eskalacja walk 
w niektórych regionach. W Syrii liczba ofiar konfliktu w 2015 roku wy-
niosła 55 tysięcy, natomiast w północnej Syrii doszło do wyraźnej eskala-
cji walk. Walki toczyły się między reżimem Asada i jego przeciwnikami 
w zachodniej części oraz między tzw. Państwem Islamskim i jego prze-
ciwnikami we wschodniej Syrii. W 2015 roku nastąpiła zdecydowana 
eskalacja konfrontacji sił rządowych z talibami w Afganistanie. Liczba 
ofiar konfliktu wzrosła do ponad 36 tysięcy osób. W Pakistanie w walkach 
w północno-zachodniej części kraju przy granicy z Afganistanem w 2015 
roku zginęło około 3,7 tysiąca osób. W Południowym Sudanie, Sudanie 
i Somalii toczą się wojny domowe. W 2015 roku zginęło w nich blisko 11 
tysięcy osób. W Erytrei represje totalitarnego reżimu uległy zaostrzeniu 
od 2013 roku w odpowiedzi na nieudany zamach stanu. Nigeria toczy 
wojnę z islamistyczną organizacją terrorystyczną Boko Haram. W 2015 
roku walki rozszerzyły się na sąsiednie kraje: Czad, Kamerun i Nigeria 
[Kryzys uchodźców... 2016]. 

Marek Okólski twierdzi, że wszystkie te wydarzenia były całkowicie przewi-
dywalne, ponieważ w Europie istniało dla nich pewne sprzyjające podłoże [por. 
Kryzys i co dalej 2015, s. 4]: 

– Europa jest obszarem bardzo łatwo dostępnym – bliskość geograficzna, 
łatwość dotarcia, 
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– Europa jest postrzegana i de facto jest względnie stabilnym biegunem wy-
sokiego poziomu dobrobytu i wysokiego standardu zabezpieczenia spo-
łecznego,

– Europa jest obszarem gasnącego wzrostu demograficznego, a wokół Eu-
ropy roztacza się rozległy obszar wielkiego, dynamicznego wzrostu demo-
graficznego,

– wokół Europy występują rozległe obszary niestabilności politycznej, a na-
wet – dezintegracji politycznej niektórych państw – Afganistan, Erytrea, 
Irak, Libia i Syria. 

Wszystko to stało się w pewnym sensie detonatorem kryzysu.
Inną grupą warunków kryzysu, jak wspomniano wcześniej, są warunki ko-

nieczne. Przed napływem uchodźców i nielegalnych migrantów w 2015 roku sys-
tem migracyjny Europy nie był zorientowany na takie nieprzewidywalne i nagle 
przepływy migracyjne oraz powiązane z nimi okoliczności. Niezdatność systemu 
migracyjnego UE do stawiania czoła ogromnym i szybko zmieniającym się wy-
zwaniom, do reagowania na nie w odpowiednim czasie oraz zakładania możliwo-
ści unikania podobnych wyzwań w przyszłości stanowią cechy konieczne warun-
ków wystąpienia kryzysu.

Podjęcie samych decyzji nie było w tej sytuacji najbardziej skomplikowaną 
sprawą dla tego systemu. Już w połowie grudnia 2015 roku Komisja Europejska 
ustaliła priorytety na następny rok i przedstawiła cały pakiet propozycji. Komisarz 
europejski D. Avramopoulos lakonicznie scharakteryzował tę propozycję: „Z jed-
nej strony musimy pilnie zrealizować zadania związane z punktami hotspot, re-
lokacją, powrotami, europejską strażą graniczną i normalizacją strefy Schengen. 
Z drugiej jednak strony musimy być odważni i patrzeć w przyszłość. Dlatego też 
Komisja prowadzi intensywne prace nad przeglądem systemu dublińskiego, pro-
gramem stałego przesiedlenia oraz kompleksowym pakietem dotyczącym legal-
nej migracji i integracji. Nie możemy stracić z oczu szerszej perspektywy” [Kryzys 
uchodźczy… 2016]. 

Tymczasem decyzja to tylko jedna strona medalu. Inną sprawą jest wdrażanie 
powziętych zamiarów. Moim zdaniem, nie zdziałała tu jedna z jej najważniejszych 
podstaw samej UE – zasada solidarności. Bez tej zasady wszystkie zamierzenia 
skazane są na porażkę. Takiego zdania jest również szereg badaczy, w tym na-
ukowcy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych: „Pokonanie przez UE 
obecnego kryzysu migracyjnego wymaga jednak czegoś więcej niż szybkiego  
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uruchomienia procedur i środków finansowych, a mianowicie wypracowania 
brakującego do tej pory ogniwa w polityce imigracyjnej UE, czyli wzajemnego 
zaufania i solidarności państw członkowskich. Biorąc pod uwagę zróżnicowane 
interesy oraz ulokowanie geopolityczne poszczególnych krajów, nie wydaje się 
to łatwe do osiągnięcia, ponieważ nie wszystkie kraje poczuwają się do przyjęcia 
ciężaru związanego z prowadzeniem wspólnej polityki imigracyjnej i azylowej” 
[Borońska-Hryniewiecka i in. 2015, s. 21]. 

Przeprowadzone przeze mnie badania własne miały na celu wykazanie bra-
ku tej solidarności w oparciu o analizę wiadomości medialnych w ostatnich kil-
ku latach. W przypadku niepotwierdzenia hipotezy solidarnych działań krajów 
europejskich będziemy mieć jeden z dowodów koniecznych warunków kryzysu 
systemu migracyjnego UE.

4. metOdOlOgiczne pOdstaWy Badań WłasnycH

Celem badania jest analiza odzwierciedlenia w polskich mediach problemu 
kryzysu systemu migracji UE i określenie na tej podstawie, jak Polska traktuje 
powstające na gruncie kryzysu problemy oraz jaka jest polska opinia w tej spra-
wie. Przedmiotem badania są wiadomości Polskiego Radia dla Zagranicy poświę-
cone problemom migracji i przedstawione na odpowiedniej stronie Internetowej 
(www.polradio.pl) w okresie ostatnich lat (od 01.01.2012 do 08.07.2016). Próba 
badawcza zawiera wszystkie jednostki (artykuły) analizowanej grupy (11722 arty-
kułów). Każdy artykuł zawiera następujące elementy: tytuł (nazwę), datę opubli-
kowania, lid, tekst wiadomości, spis kluczowych słów (tagów).

Podobnie jak w poprzednim badaniu [Yuskiv 2016, s. 171–191], w trakcie ana-
lizy wykorzystano dwa modele danych – „predykatowy” i „tagowy”. 

Można wydzielić trzy etapy badania:
1. badanie tematyki i struktury tematycznej publikacji,
2. analizę asocjatywną służącą ujawnieniu ustalonych połączeń słów (ta-

gów), której celom jest odnalezienie ukrytych w publikacjach szablonów 
treści (patterns), 

3. analizę problemów migrantów i uchodźców w krajach europejskich 
przyjmujących migrantów i uchodźców oraz w cełej UE, a także perspek-
tyw rozwiązania tych problemów.
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Na pierwszych dwóch etapach analizowano lidy i tagi, na ostatnim na pod-
stawie modelu predykatowego zbadano rożne aspekty dotyczące związku proble-
mów i perspektyw działania. Model ten przedstawia się następująco:

Opracowanie materiału statystycznego oraz formułowanie wniosków do-
konano na podstawie metod Data/Text Mining – wizualizacji, analizy składni-
ków  głównych, analizy skupień (klasteryzacja), analizy skojarzeniowej/asocja-
tywnej [zob. Чубукова 2006; Yanchang Zhao, 2012]. Badania przeprowadzono 
w sierpniu 2016 roku.

5. analiza tematyki i struktury tematycznej puBlikacji

Z całej zbiorowości generalnej (ogólna liczba artykułów) badaniem objęto 
wyłącznie artykuły, w których występują słowa „migranci”, „migracja”, „uchodź-
cy”, „mniejszości” itp., a więc związane z problematyką migracyjną. Odnaleziono 
11722 takich artykułów. Wśród nich bezpośrednio tematyce migracyjnej poświę-
conych było zaledwie 702 publikacji, a kryzysowi systemu migracyjnego – 262. Na 
podstawie analizy ujawniono siedem tematów, na których skupiali się dziennika-
rze (zgodnie z rankingiem):

1. kryzys, 
2. Polacy z Ukrainy, 
3. granica – wizy, 
4. mniejszości, 
5. Polonia, 
6. migracja zarobkowa, 
7. przestępczość. 
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Rys. 2. Problematyka migracyjna w wiadomościach Polskiego Radia dla Zagranicy 
[2012.01.01–2016.08.07]

Rys. 3. Dynamika liczby publikacji na temat migracji Polskiego Radia dla Zagranicy  
[2012.01.01–2016.08.07]
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Rys. 2 i 3 pokazują, że to właśnie kryzys stymulował publikacje na wszystkie 
wymienione tematy. Do początku kryzysu normą było do dwóch–trzech artyku-
łów na miesiąc na każdy z tych tematów. Chociaż Polskie Radio dla Zagranicy (!!!) 
powinno bardziej skupić się, na przykład, na problemach mniejszości w Polsce 
albo współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Ale i ta tematyka nie zajmowała 
należnego miejsca i uwagi na stronie internetowej. I dopiero z początkiem kryzysu 
wszystkie zaznaczone tematy zaczęły często pojawiać się w wiadomościach Radia 
dla Zagranicy. W pewnych okresach czasu występowały dwie–trzy wiadomości 
o uchodźcach i migrantach codziennie. 

Analizę tematyki kryzysowej przeprowadzono na podstawie obliczeń często-
ści i klasteryzacji tagów. Na początku generowano chmury tagów, które graficznie 
przedstawiają tagi, przypadkowo rozrzucone na grafiku. Wielkość i pogrubienie 
czcionki były uzależnione od częstotliwości występowania terminu. Na rys. 4 
przedstawiono chmurę tagów, odzwierciedlającą najbardziej znaczące tagi z czę-
stotliwością ich użycia w artykułach przez cały badany okres. Okazuje się, że ta-
kimi tagami są przede wszystkim tagi „uchodźcy”, na drugim miejscu – „Polska”, 
a na trzecim – „imigranci”, a dalej – „kryzys” i „migracja” i pozostałe. Generowa-
nie chmur tagów oddzielnie na każdy rok albo miesiąc świadczy o tym, że waż-
ność słów istotnie się zmieniła. Oznacza to, że uchodźcy w ciągu całego okresu 
pozostają największym problemem Polaków i stąd termin ten tak często pojawia 
się w artykułach.

Rys. 4. Chmury tagów publikacji na temat migracji Polskiego Radia dla Zagranicy 
[2012.01.01–2016.08.07] 
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Analiza skupień pozwoliła wydzielić sześć grup tagów, według których skupią 
się wszystkie wiadomości (rys. 5): 

– uchodźcy,
– imigranci,
– Polska,
– kryzys, migracja,
– strefa Schengen, Syria, szczyt, migracja, Turcja, polityka, Afryka, morze 

Śródziemne, Grupa Wyszehradzka, Węgry, granica, przygraniczny, biuro, 
Niemcy, ONZ, Polacy, przyjmowanie, Kopacz, Bałkany, Tusk, Duda, Cze-
chy, podział, Szydło.

Rys. 5. Grupowanie (klastry) tagów [2012.01.01–2016.08.07]

Na podstawie tej klasteryzacji wszystkie artykuły można podzielić na grupy 
(rys. 6):

1. problemy syryjskich uchodźców i krajów Grupy Wyszehradzkiej,
2. pozycja Niemiec wobec uchodźców,
3. problemy Węgrów związane z uchodźcami,
4. migracyjna polityka UE i strefa Schengen,
5. stosunek Turcji do uchodźców,
6. nielegalni migranci afrykańscy i tragiczne wypadki na Morzu  

Śródziemnym.
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Rys. 6. Grupowanie (klastry) artykułów (na podstawie analizy tagów)

6. asOcjatyWna analiza tagóW

Następnym etapem badania była analiza asocjatywna. W celu lepszego i cało-
ściowego zrozumienia treści oraz odnalezienia ukrytych w publikacjach szablo-
nów treści (patterns) bardzo przydatne jest ujawnienie ustalonych połączeń (sko-
jarzeń) słów. Spis takich najbardziej wyraźnych połączeń przedstawiono na rys. 7. 

Odnalezione asocjacje były przewidywalne. Słowo „kryzys” najczęściej poja-
wia się razem ze słowem „migracyjny”, podobnie jak ze słowami „Turcja”, „Tusk” 
i „szczyt (NATO)”. Słowo „azyl” dobrze koreluje się ze słowom „realizacja” 
i „przyjmowanie (uchodźców)”. „NATO” przede wszystkim ściśle powiązane jest 
z pomocą afrykańskim migrantom na morzu i ochroną granic morskich („Egej-
skie”, „przemytnicy”, „statki”, „fregata”, „patrolowanie” itp.). Co ciekawe, zgodnie 
z prognozami słowo „Duda” powinno ściśle korelować się z problemami migra-
cyjnymi. Jednak tak się nie stało. Tak samo słowo „pomoc” jest najczęściej skoja-
rzone ze słowami „wsparcie” i „materialna”, „przesiedleńcy z Ukrainy (polskiego 
pochodzenia)” oraz „konflikt (w Ukrainie)”, a nie z uchodźcami i kryzysem. Jed-
nak największym zaskoczeniem okazała się korelacja między słowami „islamiza-
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cja”, „Polacy” i „badanie (ankietowane wśród Polaków)”. To ostatnie potwierdza 
myśl, że jedną z największych obaw katolickiej Polski jest lęk przed stopniową 
islamizacją – co mogę przynieść ze sobą masowe przesiedlenia uchodźców z Bli-
skiego Wschodu. 

Rys. 7. Lista skojarzeń oddzielnych tagów w wiadomościach
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7. analiza prOBlemóW i perspektyWy icH rOzWiązania 

Z wyników pierwszych dwóch etapów badania można wyciągnąć następujące 
wnioski: sytuacja z uchodźcami i nielegalnymi migrantami rzeczywiście stała się 
wyzwaniem dla całej Europy, w tym Polski; polskie media zaczynają poświęcać tej 
tematyce dużo uwagi; jednak uwaga ta skupia się na kwestiach, które są wyjątkowo 
ważne dla kraju, wówczas w przypadku innych problemów migracyjnych poświę-
ca się im miejsce, gdy przyczyniają się do zagrożenia dla społeczeństwa polskiego.

Następnym krokiem badania była analiza tego, jakie problemy i perspektywy 
ich rozwiązania cieszą się uwagą mediów, w tym przypadku Polskiego Radia dla 
Zagranicy.

Zgodnie z ustalonym modelem predykatowym problemy podzieliliśmy na 
trzy grupy: uchodźców i migrantów, krajów europejskich oraz UE w całości. 

Okazało się, że wiadomości poświęconych problemom migrantów, w ciągu 
całego okresu było zaledwie 15 (rys. 8). Problemem, jaki rozpatrywany był w po-
łowie tych artykułów, było zagrożenia życia podczas nielegalnego przejścia grani-
cy UE. I zaledwie jeden raz zwrócono uwagę na problemy pobytu, zamieszkania, 
medyczne i in. 

Rys. 8. Problemy powiązane z migrantami
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Rys. 9. Liczba artykułów poświęconych krajom i regionom

Rys. 10. Problemy krajów i regionów



Bohdan Yuskiv

208

Najwięcej uwagi poświęcono krajom europejskim i UE w całości (rys. 9). 
Istotnie Polska jest obecna w ponad połowie artykułów, UE – w 60 artykułach. 
Dużą uwagę skupiono na Europie Środkowo-Wschodniej, w tym na Węgrzech, 
a także na Turcji. 

Jeśli chodzi o problemy w krajach europejskich (rys. 10), to praktycznie we 
wszystkich artykułach obecny był problem przyjmowania uchodźców. Na dal-
szym planie zajmowano się problemami kontroli granicznej, nielegalnej migracji, 
przestępczości oraz terroryzmu, ksenofobii i ekstremizmu.

Rys. 11 pokazuje że problematyka rozkładała się między krajami w następują-
cy sposób: Europa Południowa i Turcja najczęściej korelują się z nielegalną migra-
cją, Francja i Węgry – z kontrolą graniczną, Europa Zachodnia, Bałkany i Grecja 
– z ksenofobią i ekstremizmem, Niemcy, Polska, Europa Środkowo-Wschod-
nia, Wielka Brytania – ze wszystkimi pozostałymi problemami (przyjmowanie 
uchodźców, praca, przestępczość i terroryzm, finansowanie, problemy religijne 
i inne). Europa w całości nie jest mocno przywiązana do jakichś konkretnych pro-
blemów, choć najbliżej koreluje się z problemami ksenofobii i ekstremizmu, pracy, 
migracji nielegalnej, przyjmowania uchodźców. 

Rys. 11. Kraje europejskie a problemy migracji i uchodźców
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Szczegółowa analiza problemów Europy (rys. 12) wyjaśnia, że największym 
problemem jest przyjmowanie uchodźców, a dopiero w dalszej kolejności poja-
wiają się problemy strefy Schengen, nielegalnej migracji, kontrabandy, zasad soli-
darności oraz migracji zarobkowej i zagrożenia UE w jej całości. 

Rys. 12. Problemy UE w jej całości

Jeśli przyjrzeć się rekomendacjom i komentarzom obecnym w artykułach, 
wyróżnić można kilka poziomów rekomendacji (rys. 13). Najwięcej rekomenda-
cji pochodzi od rządu i UE, następna, ale znacznie mniejsza liczba koncepcji jest 
autorstwa organizacji społecznych i partii politycznych, społeczności, organizacji 
międzynarodowych, w tym Grupy Wyszehradzkiej, a także prezydentów krajów.
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Rys. 13. Liczba rekomendacji w wiadomościach 

Uogólniając, rekomendacje zgodnie z liczbą cytowań w artykułach można po-
dzielić na cztery grupy (rys. 14):

– przyjmowanie uchodźców,
– kontrola graniczna, krytyka UE, omawianie i ocena działalności bez żad-

nych propozycje,
– pomoc finansowa oraz czynna pomoc, krytyka kraju, działanie solidarne, 

plan działań,
– formowanie programu działalności, oczekiwanie efektywnych decyzji, 

formowanie wspólnej polityki, walka z przestępczością, repatriacja niele-
galnych migrantów, 

– pomoc humanitarna, zakaz swobodnego przekraczania granic, wprowa-
dzenie opłat, walka z nielegalną migracją, formowanie strategii na przy-
szłość, działalność organizacyjna i ustawodawcza, krytyka migrantów. 
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Rys. 14. Treść rekomendacji dotyczących wychodzenia z kryzysu

Analiza tych grup wykazuje, że praktycznie wszyscy są przejęci ową niezwy-
kle pilną sprawą – przyjmowaniem uchodźców. W następnej kolejności występu-
je krytyka, analiza i ocena działalności różnych instytucji i organizacji, których 
działalność związana jest z problemami uchodźców i migrantów. Na dalszych 
miejscach pojawiają się propozycje, co rzeczywiście należy zrobić – najpierw naj-
bardziej pilne, a następnie dotyczące dalszej przyszłości.

Bardzo ciekawe wnioski otrzymujemy na podstawie rys. 15. Najwięcej za-
niepokojeni realną sytuacją i poważnymi problemami są rząd, UE oraz wyspe-
cjalizowane organizacje. W polu widzenia rządu jest przyjmowanie uchodźców, 
pomoc i solidarne działania, kontrola granic i przekraczanie granic, omawianie 
problemów oraz oczekiwanie efektywnych decyzji. Ze swojej strony UE oraz wy-
specjalizowane organizacje zorientowane są na pomoc finansową i humanitarną, 
walkę z przestępczością, formowanie skutecznych strategii oraz perspektywicz-
nych decyzji. Prezydenci oraz organizacje międzynarodowe całkowicie wycofali 
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się z rzeczywistych działań. Jedni ograniczają się do okazjonalnej krytyki, drudzy 
są zbliżają się do oceny oraz finansowo-humanitarnej pomocy migrantom. Orga-
nizacje społeczne, eksperci i politycy są realnie dalecy od wszystkiego.

Rys.15. Rekomendacje i obiekty polityki migracyjnej 

Jeśli chodzi o konkretne rekomendacje, to najciekawiej przedstawiają się te, 
które dotyczą się krajów oraz regionów. Rys. 16 pokazuje, że wszystkie rekomen-
dacje są zorientowane na nieliczną grupę krajów i regionów, takich jak Polska, 
Węgry, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Europa Środkowo-Wschodnia, Turcja, 
oraz UE. Osobną grupę stanowią Grecja i Europa południowa, dla których najczę-
ściej rekomendowano walkę z przestępczością i nielegalną migracją, repatriację.

Więc przedstawione w badaniu wyniki pozwalają stwierdzić, że system mi-
gracyjny UE nie jest zorientowany na efektywne i pilne rozwiązanie powstałych 
problemów. Charakterystycznymi cechami tego systemu jest brak solidarności 
w działaniach poszczególnych państw, ich krótkowzroczność, brak zdolności 
przewidywania możliwych skutków. 
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Rys.16. Rekomendacje dla krajów europejskich

8. pOdsumOWanie

Artykuł porusza kwestie związane z przybyciem do Europy w latach 2015–
2016 nieporównywalnie dużej fali uchodźców oraz nielegalnych migrantów. Zda-
niem autora to najpoważniejsze wyzwanie dla UE, nazywane przez większość ba-
daczy oraz praktyków kryzysem migracyjnym, chociaż poprawniej nazywać go 
należy kryzysem polityki systemu migracyjnego UE. Dowodzi tego występowanie 
wystarczających i koniecznych warunków tego kryzysu. Do wystarczających wa-
runków autor zalicza: bezprecedensowy wzrost przepływów uchodźców do Euro-
py, pojawienie się źródeł niestabilności i napięć społeczno-ekonomicznych w spo-
łeczeństwach europejskich związanych z nielegalną imigracją, aktywizacja grup 
terrorystycznych na terenach Europy, zaostrzenie stosunków międzynarodowych 
i międzyrządowych w regionach, eskalacja walk w latach 2013–2015 w niektó-
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rych sąsiadujących z Europą regionach. Niezdolność systemu migracyjnego UE 
do identyfikowania niezwykle szybko zmieniających się wyzwań oraz reagowa-
nia na nie w odpowiednim czasie, a także brak zakładania możliwości uniknięcia 
podobnych wyzwań w przyszłości są cechami koniecznych warunków kryzysu. 
W przeprowadzonym badaniu autor udowodnia, że system migracyjny UE nie 
jest zorientowany na efektywne i szybkie rozwiązanie powstałych problemów. 
Charakterystycznymi cechami tego systemu są brak solidarności w działaniach 
państw, ich krótkowzroczność oraz niezdolność do przewidywania możliwych 
skutków. 
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summary

Migration crysis in Europe and its media coverage
The article deals with the problem Europe faced in 2015–2016, connected to 

unusually huge wave of illegal migrants. From the author’s pint of view, it’s the 
most important issue for the EU, called by various analysts and researchers the 
migrant crysis, to which the most appropriate name should be the EU migration 
policy crysis. It is proved by the end and sufficient results of the crysis. As for suffi-
cient results, the author accounts them by: growing numbers of tmigrants coming 
to EU, appearing of the instability points, social and economic tensions within 
European societies connected to illegal migration, growing activity of terrorist 
gropus on European continent, growing regional international and intergovern-
mental tensions, conflict escalations in certain European regions in 2013–2015. 
Inability of the EU migaration system to cope with and react to the pressing and 
dynamic challenges, as well as building ability to avoid them in future, all are the 
end results of the crysis. This research proves that EU migration system is not 
aimed at complete and effective dealing with the crysis. Its characteristic features 
are lack of solidarity on the nations’ actions, their short-term character, lack of 
ability to predict future trends.





1. WyBrana prOBlematyka spOłeczeństWa infOrmacyjnegO

Żyjemy w czasach powstawania i rozwoju wielu różnych technologii informa-
cyjnych, które z jednej strony ułatwiają nam życie, pobudzają wzrost gospodarczy, 
podnoszą jakość naszego życia, a z drugiej strony uzależniają nas od siebie i stwa-
rzają rozliczne zagrożenia [Rudnicki, Jabłoński 2011, s. 37].

Nieustannie rozwijające się cywilizacje wygenerowały pojawienie się pojęcia 
społeczeństwa informacyjnego. W literaturze znajdujmy wiele różnych jego defi-
nicji, na przykład: „Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, które nie tylko 
posiada rozwinięte środki przetwarzania informacji i komunikowania, lecz środki 
te są podstawą tworzenia dochodu narodowego i dostarczają źródła utrzymania 
większości społeczeństwa” [Bliźniuk, Nowak, 2005, s. 25], czy też: „Pojęcie spo-
łeczeństwa informacyjnego oznacza formację społeczno-gospodarczą, w której 
produktywne wykorzystanie zasobu jakim jest informacja oraz intensywna pod 
względem wiedzy produkcja odgrywają dominującą rolę” [tamże, s. 25].

Rozwój nowych technologii, Internetu i sieci telekomunikacyjnych dał nam 
możliwość nowego podejścia do komunikacji między obywatelami, a także między 
obywatelem a państwem. Możemy szybko przekazywać informacje, nie bacząc na 
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granice terytorialne. Nowe rozwiązania i usługi odmieniają sposób komunikowa-
nia się, tym samym zmieniają nasze zachowania i sposób myślenia. Technologie te 
mają zastosowanie w wielu sferach, zarówno w celach osobistych, jak i w firmach 
i urzędach. Wpływ i obecność tych technologii zauważamy we wszystkich dziedzi-
nach działalności gospodarczej. Mamy łatwiejszy dostęp do urządzeń komputero-
wych oraz Internetu, co za tym idzie, zdobywamy coraz większą wiedzę. Ogląda-
my filmy na swoich telefonach, zarządzamy swoimi finansami, korzystając z usług 
bankowości mobilnej, dokonujemy zakupów przez Internet. 

Rys. 1. Liczba ludzi, którzy regularnie korzystają z Internetu (dostęp do Internetu  
średnio co najmniej raz w tygodniu), 2015
Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat
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Dla zobrazowania liczby użytkowników Internetu w Europie zaprezentowa-
no poniżej mapkę (rys.1), z której możemy odczytać, w zależności od natężenia 
szarości, jakie państwa i w jakim zakresie umożliwiają obywatelom dostęp do 
Internetu. Następnie na rys. 2 zaprezentowano odsetek gospodarstw domowych 
posiadających dostęp do Internetu, a na rys. 3 liczbę łączy szerokopasmowych na 
100 mieszkańców.

Rys. 2. Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu, 2015
Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat

Informatyzacja przeprowadzona w administracji publicznej zapewnia udo-
godnienia w obsłudze obywateli przy realizacji ich potrzeb. Przykładowo EPUAP 
– Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (projekt Wrota Polski) 
– stanowi program, który ma na celu uzyskanie funkcjonowania elektronicznej 
administracji publicznej w Polsce, m.in. poprzez skrócenie czasu i obniżenie 
kosztów udostępnienia zasobów informacyjnych [Szpringer 2012, s. 10]. Urzędy 
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wprowadzają programy stanowiące edukację senioralną w zakresie znajomości 
obsługi nowych technologii, dając osobom starszym możliwość wykorzystywania 
Internetu w życiu codziennym. Rośnie liczba osób dokonujących zakupów przez 
Internet, biorących udział w aukcjach internetowych, co oczywiście jest powiąza-
ne z dostępem do mobilnej bankowości [Zaorska 2011, s. 12]. 

Rys. 3. Liczba łączy szerokopasmowych na 100 mieszkańców, 2015
Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat

Niestety, tempo naszego życia wciąż musi wzrastać, stajemy się również spo-
łeczeństwem, które na wielu płaszczyznach życia jest kontrolowane [Goban-Klas, 
Sienkiewicz 1999, s. 12]. Żyjemy w epoce, w której trwa bezustanny wyścig z cza-
sem, zaczynamy mieć problemy z pogodzeniem obowiązku rodzinnych i zawodo-
wych. Wzrasta konkurencja producentów i zwykłych ludzi, co wymusza koniecz-
ność ciągłego rozwoju [Ganczar 2009, s. 11]. Korporacje starają się za wszelką 
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cenę pozyskiwać nasze dane, a następnie tworzą dla własnego użytku bazy da-
nych, a nawet nasze profile psychologiczne.

Rys. 4. Liczba osób kupujących towary i usługi przez Internet, 2015
Źródło: Opracowanie na podstawie Eurostat

Reasumując, społeczeństwo informacyjne daje nam możliwość pozyskania 
informacji, poprawia jakość naszego życia, jednak pomimo szybkiego rozwo-
ju informatyki i telekomunikacji zaczynamy również wiedzieć problemy w tym 
usprawnianiu naszego życia, a w szczególności w porozumiewaniu się.
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2. taksOnOmiczna metOda jednakOWegO natężenia

Zainteresowanie stosowaniem metod taksonomicznych w badaniach o proble-
matyce społeczno-ekonomicznej zapoczątkowane zostało m.in. pracami J. Fiericha  
w Krakowie oraz Z. Hellwiga we Wrocławiu. Jedna z najstarszych metod, pocho-
dząca z 1909 roku metoda J. Czekanowskiego, była rozwijana w kolejnych latach 
w Krakowie, natomiast metoda taksonomii wrocławskiej i metoda Hellwiga – we 
Wrocławiu [Pociecha i in. 2010, s. 53]. Metody te wraz z czasem ulegały istotnym 
modyfikacjom, co zapoczątkowało powstanie taksonomii struktur, oryginalnej 
metody zaprezentowanej w pracy A. Sokołowskiego oraz S. Chomątowskiego. 
Taksonomiczna metoda jednakowego natężenia należy do metod bezpośrednich. 
W rozpatrywanej metodzie grupowanie analizowanych obiektów odbywa się dro-
gą weryfikacji hipotezy statystycznej pozwalającej stwierdzić, czy badana cecha 
w porównywanych obiektach wykazuje różnicę istotną statystycznie, czy też nie 
[tamże, s. 90]. Podział zbiorowości na grupy jednorodne statystycznie, uporząd-
kowane według malejącej wartości ilorazowego wskaźnika natężenia wyznaczamy 
za pomocą wzoru:

   

p

z

Y
Y

η =
                   

(1)

gdzie Yp oznacza w badanej próbie ilość obiektów charakteryzujących się określo-
ną własnością, a Yz to liczebność próby.

 
Możemy również ten wskaźnik rozpatrywać w analogiczny sposób w zasto-

sowaniu do całej zbiorowości, wtedy Yz jest liczebnością tej zbiorowości. W ni-
niejszym tekście statystyką testową będzie statystyka χ2. Rozpatrujemy kolejno 
wszystkie możliwe podziały, uwzględniając przy różnych kombinacjach różne 
ilości jednorodnych podzbiorów. Przez ns oznaczono ilość elementów zaliczonych 
do jednorodnego podzbioru. Wtedy:

   
1

k
i sin n= =∑

  
(2)

przy czym k to liczba podzbiorów w rozpatrywanym podziale (k = 3). 
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Podgrupę uważa się za jednorodną, jeżeli:

  
2 2

αχ χ<  , gdzie  1t sinγ = −                     (3)

Przyjmujemy z góry poziom istotności α = 0,05. W celu uproszczenia obli-
czeń wprowadzimy tak zwany iloraz istotności I, który wyznaczamy zgodnie ze 
wzorem:

     

2

2I
α

χ
χ
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(4)

Iloraz istotności możemy porównywać z jednością w celu podjęcia decyzji 
o jednorodności i-tej podgrupy o nsi elementach. Jeżeli I < 1, wówczas podział jest 
dopuszczalny, ponieważ wśród wyznaczonych grup nie występują grupy niejed-
norodne. Natomiast dla I ≥ 1 podgrupa elementowa jest grupą niejednorodną. 
Krytyczną wartość statystyki χ2

α wyznaczamy dla ns – 1 stopni swobody, w przy-
padku gdy ns ≥  2. W sytuacji, gdy wystąpi grupa jednoelementowa, to dla tej gru-
py wartość ilorazu przyjmujemy I = 0.

3. grupy jednOrOdnegO rOzWOju użytkOWania internetu 
dla WyBranycH państW

W celu przedstawienia analizy porównawczej poziomu użytkowania Interne-
tu w Polsce i w wybranych krajach, zaproponowano zestaw cech diagnostycznych, 
który zawierał zmienne:

Yp  – liczba abonentów stałego szerokopasmowego łącza internetowego na 
1000 osób,

Yz  – liczba osób posiadających urządzenia umożliwiające połączenia interne-
towe.

Zmienne te po weryfikacji merytorycznej i statystycznej stanowiły podstawę 
klasyfikacji państw ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby fizyczne. 
Dane te zebrano dla wybranych 52 państw, korzystając z danych publikowanych 
przez Główny Urząd Statystyczny oraz na stronie Eurostatu – rok 2015 [GUS 
2016]. W tab. 1 dla każdego z państw wyznaczono iloraz , przedstawiając jego 
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wartości w kolumnie 3. oraz ostatniej. W następnym etapie analizy uporządkowa-
no państwa w kolejności malejącej według wskaźnika .

Tab. 1. Wartości ilorazu dla wybranych państw

LP Państwo LP Państwo

1 Argentyna 312 27 Kanada 509

2 Australia 516 28 Korea Południowa 530

3 Austria 524 29 Litwa 457

4 Belgia 530 30 Luksemburg 489
5 Białoruś 309 31 Łotwa 455

6 Brazylia 320 32 Malta 467

7 Bułgaria 332 33 Meksyk 313

8 Chile 313 34 Niemcy 488

9 Chiny 343 35 Nigeria 316

10 Chorwacja 471 36 Norwegia 489

11 Cypr 459 37 Nowa Zelandia 517

12 Czechy 477 38 P o l s k a 462

13 Dania 527 39 Portugalia 459

14 Egipt 307 40 Rep. Pd. Afryki 321
15 Estonia 308 41 Rosja 461

16 Finlandia 521 42 Rumunia 341

17 Słowacja 483 43 Francja 499

18 Grecja 455 44 Słowenia 458

19 Hiszpania 452 45 Stany Zjednoczone 532

20 Holandia 519 46 Szwajcaria 528

21 Indie 303 47 Szwecja 501

22 Indonezja 309 48 Turcja 336

23 Irlandia 476 49 Ukraina 339

24 Islandia 481 50 Węgry 458
25 Izrael 450 51 Wielka Brytania 520
26 Japonia 528 52 Włochy 455

Źródło: Opracowanie własne
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Duża wartość wskaźnika oznacza państwa o wysokim poziomie użytkowania 
Internetu, a niskie wartości – o niskim poziomie użytkowania. Uporządkowane 
wartości wskaźnika ilorazowego poddajemy obserwacji. Wartość wskaźnika moż-
na pogrupować uwzględniając trzy zakresy liczbowe. Pierwszy zakres stanowią 
państwa o wskaźniku: 534–495, druga grupa to państwa odpowiadające wartości 
wskaźnika: 450–490, a trzecia z otrzymanych grup to zakres 300–350. Dla każdej 
z otrzymanych grup wyznaczamy iloraz:
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G

z

y
y

η
∗

∗
=

,    
(4)

gdzie

   1p i pi
nsiy Y∗
== ∑

,   (5) 

   1z i zi
nsiy Y∗
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W powyższych wzorach wprowadzono oznaczenia:
 to liczba państw zaliczonych do rozpatrywanej grupy, 
– p dotyczy samej próby,
– z dotyczy populacji.

Dla każdej z grup wyznaczamy iloraz istotności:
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xI
xα
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(6)

Przyjmujemy poziom istotności α = 0,05 i liczbę stopni swobody nsi – 1. Wy-
znaczone wartości ilorazu dla grup powinny przyjmować wartości z przedziału 
<0,1>, wówczas grupa jest jednorodna i w toku dalszej analizy właśnie takie grupy 
otrzymujemy.
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Tab. 2. Podział zbioru państw na jednorodne podzbiory. Grupa 1

Numer Państwa  I  ηG

 Australia   

 Austria   

 Belgia   

 Dania   

 Finlandia   

 Holandia   

1 Japonia 0,324 528,16 ϵ <495,532>

 Kanada   

 Korea Południowa   

 Luksemburg   

 Norwegia   

 Nowa Zelandia   

 Francja   

 Stany Zjednoczone   

 Szwajcaria   

 Szwecja   

 Wielka Brytania   

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 3. Podział zbioru państw na jednorodne podzbiory. Grupa 2

Numer Państwa I  ηG

 Chorwacja   

 Cypr   

 Czechy   

 Słowacja   

 Grecja   

 Hiszpania   

 Irlandia   

2 Islandia 0,536  471,16ϵ <450,490>
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 Izrael   

 Łotwa   

 Malta   

 Niemcy   

 P o l s k a   

 Portugalia   

 Rosja   

 Węgry   

 Włochy   

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 4. Podział zbioru państw na jednorodne podzbiory. Grupa 3

Numer Państwa I  ηG

 Argentyna   

 Białoruś   

 Brazylia   

 Bułgaria   

 Chile   

 Chiny   

3 Egipt  0,729  301,32ϵ <300,350>

 Estonia   

 Indie   

 Indonezja   

 Meksyk   

 Nigeria   

 Rep. Pd. Afryki   

 Rumunia   

 Turcja   

 Ukraina   

Źródło: Opracowanie własne
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Wartość dla pierwszej grupy jest jedną z wartości większych tego prze-
działu, dla grupy drugiej jest wartością środkową, a dla grupy trzeciej war-
tość ta niewiele się różni od pozostałych. Oznacza to, że w grupie pierw-
szej ujęte zostały kraje, w których jest najwyższy poziom użytkowania 
i dostępności Internetu. W grupie tej znajdują się użytkownicy danych państw  
w liczbie przekraczającej przeciętny poziom, w drugiej grupie podobnie, nato-
miast w trzeciej z wyznaczonych grup poziom jest znacznie niższy od przecięt-
nego poziomu. 

Wyznaczone skupienia charakteryzują się małą wariancją wewnątrzgrupową 
i dużą wariancją międzygrupową. Wartości statystyki F wykazują istotną staty-
stycznie klasyfikację, ponieważ w każdym przypadku wartość p jest mniejsza od 
0,005. 

4. grupy jednOrOdnegO rOzWOju użytkOWania internetu 
dla pOlski

Drugi etap badania obejmował zastosowanie omówionej w rozdziale dwie 
metody taksonomicznej tym razem dla Polski z podziałem na województwa. Ana-
liza obejmowała rok 2015. W pierwszej kolejności zebrano dane w celu analizy ko-
rzystania z Internetu w kontaktach z administracją publiczną przez osoby w wieku 
16–74 lat w roku 2015. 

Podobnie jak w poprzednim rozdziale przeprowadzono wszystkie zaprezen-
towane etapy obliczeń otrzymując w ostatnim kroku cztery grupy (tab. 5). W ko-
lejnym etapie zaprezentowano wyniki analizy przeprowadzonej w celach porów-
nawczych z rokiem 2012, otrzymując cztery grupy województw, jednak skład grup 
różnił się województwami (tab. 6). Grupa pierwsza pozostała niezmieniona, na-
tomiast grupa druga obejmowała jedynie dwa województwa, które również były 
zakwalifikowane do tej grupy w roku 2015. Grupa czwarta obejmuje dodatkowo 
województwa: lubelskie, lubuskie, opolskie, podlaskie. 



analiza taksOnOmiczna pOziOmu spOłeczeństWa infOrmacyjnegO

229

Tab. 5. Elementy wyznaczonych grup prezentujących poziom korzystania z Internetu 
w kontaktach z administracją publiczną przez osoby w wieku 16–74 lat w roku 2015

G1 G2 G3 G4

mazowieckie dolnośląskie lubuskie warmińsko-mazurskie 

śląskie kujawsko-pomorskie opolskie zachodnio-pomorskie 

 lubelskie podlaskie  

 łódzkie świętokrzyskie  

 małopolskie  

 podkarpackie  

 pomorskie  

 wielkopolskie   

Źródło: Opracowanie własne

Tab. 6. Elementy wyznaczonych grup prezentujących poziom korzystania z Internetu 
w kontaktach z administracją publiczną przez osoby w wieku 16–74 lat w roku 2012

G1 G2 G3 G4

mazowieckie małopolskie dolnośląskie lubelskie 

śląskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie lubuskie 

  łódzkie opolskie 

  podkarpackie podlaskie 

  pomorskie świętokrzyskie 

  warmińsko-mazurskie 

   zachodniopomorskie 

Źródło: Opracowanie własne

Następnie analizie poddano problematykę korzystanie z usług przetwarza-
nia w chmurze. Końcowy etap badania wyznaczył ponownie cztery grupy woje-
wództw (tab. 7). Na podstawie uzyskanych wyników możemy stwierdzić, że grupa 
G1 obejmie województwa o najwyższym poziomie zastosowaniu usług przetwa-
rzania w chmurze i są to województwa: mazowieckie i śląskie. Najniższy poziom 
prezentuje grupa G4 i są to województwa: warmińsko-mazurskie i zachodnio- 



Anna Janiga-Ćmiel

230

-pomorskie. Widzimy, że w przypadku administracji oraz zastosowania usług 
przetwarzania w chmurze grupy G1 oraz G4 charakteryzują się tym samym skła-
dem grup.

Tab. 7. Elementy wyznaczonych grup prezentujących poziom korzystania korzystanie 
z usług przetwarzania w chmurze w roku 2015 

G1 G2 G3 G4

mazowieckie dolnośląskie lubuskie warmińsko-mazurskie 

śląskie kujawsko-pomor-
skie opolskie zachodnio-pomorskie 

 lubelskie podlaskie  

 łódzkie świętokrzyskie  

 małopolskie  

 podkarpackie  

 pomorskie  

 wielkopolskie   

Źródło: Opracowanie własne

Trzeci etap badania obejmował problematykę liczby osób w województwach 
łączących się z Internetem poza domem lub miejscem pracy poprzez urządzenia 
przenośne. Otrzymano cztery grupy jednorodnego rozwoju województw (tab. 8). 
Na podstawie otrzymanych wyników badania możemy stwierdzić, że ponownie 
w województwie mazowieckim i śląskim ma miejsce największego nasilenie zja-
wiska. Natomiast grupę G4 prezentuje pięć województw, w których wykorzystanie 
Internetu poza domem jest najniższe.

Tab. 8. Elementy wyznaczonych grup prezentujących ilości osób w województwach 
łączących się z Internetem poza domem lub miejscem pracy poprzez urządzenia prze-
nośne w roku 2015 

G1 G2 G3 G4

mazowieckie dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubuskie 

śląskie łódzkie lubelskie opolskie 

 małopolskie podkarpackie podlaskie 
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 wielkopolskie pomorskie świętokrzyskie 

  zachodnio-pomorskie warmińsko-mazurskie 

Źródło: Opracowanie własne

Ostatni etap badania obejmował analizę korzystania z komputera przez sześć 
grup wiekowych w latach 2016, 2015, 2014 (tab. 9). W roku 2014 i 2015 otrzyma-
no te same elementy grupy G2 i G3. Metoda potwierdziła, że najniższy poziom 
korzystania z komputera prezentuje grupa wiekowa 65–74. Osoby w wieku 16–24 
zawsze znajdowały się w grupie o najwyższym poziomie G1. Jednak w roku 2015 
i 2014 zakwalifikowane również do tej grupy G1 zostały osoby w wieku odpo-
wiednio: 25–34 oraz 35–44. Natomiast w 2016 w grupie pierwszej zostały ujęte 
osoby w wieku 45–54.

Tab. 9. Elementy wyznaczonych grup prezentujących liczbę osób korzystających z kom-
putera w określonych przedziałach wiekowych w latach 2016, 2015 i 2014.

2015 2014

2016

G1 G2 G3 G1 G2 G3

G1 G2 G3 G4 1 6 –
24

45–
54

65–
74

1 6 –
24

45–
54

65–
74

1 6 –
24 

25–
34

55–
64

65–
74

2 5 –
34

55–
64  2 5 –

34
55–
64  

4 5 –
54

35–
44   3 5 –

44   3 5 –
44   

Źródło: Opracowanie własne

5. WniOski

W niniejszym artykule zastosowano taksonomiczną metodę grupowania dla 
wybranych 52 państw ze względu na użytkowanie Internetu przez osoby w wieku 
od 16–74 lat. Zaproponowano w badaniu metodę jednakowego natężenia. Wraz 
z upływem czasu wrasta poziom użytkowania Internetu na świecie, jednak tem-
po wzrostu nie jest jednakowe dla wszystkich państw, przebieg zjawiska jest nie-
równomierny w analizowanych krajach. Polska w zakresie użytkowania Internetu 
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pozostaje zakwalifikowana do grupy G2 na poziomie zbliżonym m.in. do Czech, 
Chorwacji, Hiszpanii, Izraela, Łotwy, Węgier, Izraela, Portugalii, Włoch – są to 
kraje charakteryzujące się wysokim poziomem użytkowania Internetu, ale nie 
sięgającym poziomu najwyższego, który reprezentuje grupa G1. Wśród krajów 
charakteryzujących się najwyższym poziomem rozwoju zjawiska wyliczyć można 
m.in.: Kanadę, USA, Koreę Południową, Austrię, Australię, Belgię, Danię; kraje te 
tworzą grupę G1. Grupę charakteryzującą się najniższym poziomem reprezentują 
Indie, Meksyk, Chiny, Nigeria, RPA, Rumunia, Argentyna, Brazylia; te kraje sta-
nowią grupę G3o najniższym poziomie rozwoju zjawiska.

Zaproponowaną metodę zastosowano również do analizy mieszkańców po-
szczególnych województw Polski. Badanie objęło trzy problematyczne tematy, to 
znaczy analizę województw pod kątem: wykorzystania Internetu w administracji, 
korzystania z usług przetwarzania w chmurze, liczby osób łączących się z Interne-
tem poza domem lub miejscem pracy poprzez urządzenia przenośne. Okazało się, 
że w każdym z analizowanych przypadków w skład grupy o najwyższym poziomie 
wchodziły województwa: śląskie i mazowieckie. Województwo warmińsko-ma-
zurskie zawsze było kwalifikowane do grupy G4, o najniższym poziomie zjawiska. 
Natomiast województwa: małopolskie i wielkopolskie w każdym z analizowanych 
przypadków były zakwalifikowane do grupy G2. Zastosowana metoda potwier-
dza, że najniższy poziom wykorzystania komputerów stanowi grupa wiekowa 65–
74. Najwyższym poziomem użytkowania komputerów charakteryzuje się grupa 
G1. W skład grupy G1 przez wszystkie analizowane lata wchodziła grupa wiekowa 
16–24, dodatkowo w roku 2016 zakwalifikowana została grupa wiekowa 45–54.
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summary

Taxonomic analysis of level of the Information Society in Poland and  
selected countries

The article presents issues related to the Information Society. The aim of the 
study is to conduct a comparative analysis of the development of the Informa-
tion Society in Poland and selected countries. The tool used for the analysis is the  
taxonomic method for determining groups of objects characterized by the homo-
geneous development of the examined phenomenon.


