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WPROWADZENIE

Na pograniczach. Pamięć – historia – kultura jest drugim tomem serii realizo-
wanej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.
Idea pograniczności odnosi się przede wszystkim do miejsca, czy miejsc, w któ-
rych spotykają się narody i kultury. Przedmiotem zainteresowania autorów za-
równo niniejszego, jak i poprzedniego tomu są konteksty i konsekwencje tak
rozumianej pograniczności. Pierwszy tom prezentował przy tym stricte histo-
ryczną perspektywę ujmowania owych zagadnień. Cechą niniejszej monografii
jest podejście interdyscyplinarne. Pogranicze w tej pracy uzyskuje zatem dodat-
kowy wymiar i jest dialogiem pomiędzy historykami, socjologami, medioznaw-
cami i literaturoznawcami.

Przedmiot owego dialogu opisany jest przez kategorie pamięci, historii i kul-
tury. Nie są to kategorie rozłączne, co więcej, istotny jest charakter dających się
zaobserwować pomiędzy nimi relacji. Jak zauważa Marshall Sahlins, postrze-
ganie pewnych zdarzeń jako „historii” (story) lub „kultury” to dwie perspektywy
narzucane na tę samą rzeczywistość. „Jeśli przeszłość jest krajem obcym, to jest
też inną kulturą. (…) A jeśli jest inną kulturą, to jej odkrywania wymaga do pew-
nego stopnia antropologii, zawsze zaś w jakiejś mierze porównywania kultur”
[Sahlins 2011, s. 8]. Perspektywa historyczna wydobywa z rzeczywistości pe-
wien ciąg zdarzeń, które w ujęciu kulturoznawczym są określoną strukturą
działań, wartości, znaczeń i symboli. Kulturoznawcze badanie przeszłości musi
jednak brać pod uwagę także i to, że „przeszłość jest czymś więcej niż tylko jesz-
cze jednym obcym krajem” [tamże, s. 9]. Pokazuje to złożona relacja historii
i pamięci. Przede wszystkim pamięć nie jest historią, chociaż historia rozumiana
jako sposób opisu wydarzeń z przeszłości może być istotnym czynnikiem okreś-
lającym pamięć jednostki, a przede wszystkim pamięć społeczną. Ta ostatnia jed-
nak (nazywana też zbiorową) to pewne treści dotyczące przeszłości, które są
obecne w świadomości współczesnych, potoczne jej wyobrażenia, pełniące poz-
nawczo i społecznie zupełnie inne funkcje [por. Szpociński, Kwiatkowski 2006,
s. 18–21]. O ile relacja między kulturą a historią orientuje się na opozycję per-
spektywy strukturalnej i zdarzeniowej, to pamięć w stosunku do historii wytwa-
rza opozycję teraźniejszości i przeszłości. Jednocześnie kategoria pamięci
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społecznej osłabia tę opozycję, orientując się na obecność tego, co minione, w te-
raźniejszości.

Dla wszystkich tych kategorii istnieje jednak wyraźny punkt styczny: jest to
przeszłość. Historia bada wydarzenia z przeszłości, kultura ma przeszłość (co
zauważyli już pierwsi badacze analizujący użycie tej kategorii w nauce [Kroeber,
Kluckhohn 1952, s. 89 i nast.], zaś pamięć społeczna aktywizuje przeszłość we
współczesnej kulturze. Autorzy niniejszej monografii badają przeszłość pogra-
nicza i na pograniczu, odwołując się do tytułowych kategorii oraz stosując różno-
rodne perspektywy metodologiczne. Książka składa się z czterech części, które
mają za zadanie podkreślić zarówno odmienność perspektyw stosowanych przez
autorów, jak i tożsamość przedmiotu badań.

Część pierwsza – Pamięć historyczna, tożsamość, pamięć społeczna – po-
dejmuje problem tego, jak historia i jej doświadczenie określa współczesne życie
mieszkańców pogranicza. W poszczególnych rozdziałach przyjmowane są przy
tym różne skale analizy: od kontynentalnej (Ałła Kyrydon, Sergij Trojan) przez
narodową (Ałła Kyrydon) po lokalną (Mateusz Stopa). Ałła Kyrydon i Sergij
Trojan szkicują przy tym rolę pamięci w kształtowaniu tożsamości pogranicza
w szerokim kontekście czynników politycznych, prawnych i społecznych, które
są współcześnie zaangażowane w budowanie powiązań międzynarodowych
w Europie. Rolę przeszłości i historii w stosunkach międzynarodowych starają
się opisać w kategoriach koncepcji pogranicza (frontier) Fredericka Turnera. Ałła
Kyrydon w drugim rozdziale zwraca uwagę na to, że istotnym aspektem
współczesnej obecności historii w świadomości zbiorowej jest jej zaangażowa-
nie w konflikt narodowy. Jednocześnie tylko historia może być w takiej sytuacji
źródłem łagodzenia konfliktu poprzez realizację idei pojednania. Autorka przed-
stawia różne modele pojednania opierające się na odmiennym stosunku do
wspólnej, trudnej historii narodów. Nieco inny charakter ma rozdział Mateusza
Stopy, który bada obecność przeszłości w teraźniejszości na podstawie analizy
jakościowych danych z lokalnych społeczności pogranicza południowego Polski.
Ta „oddolna” perspektywa diagnozuje raczej obszary niepamięci niż pamięci
zbiorowej, pokazując na tym tle szczególnie mocno dziś akcentowane w tych
społecznościach: okres austro-węgierski i izolację terenów pogranicznych w cza-
sach PRL-u.

Część druga tomu zdecydowanie bardziej akcentuje historyczne podejście do
przeszłości i pogranicza. Historia pogranicza – różne perspektywy pokazuje jed-
nak, że także w tym sposobie analizowania przeszłości można znaleźć dialogiczną
wielogłosowość. Rozdział Wandy Musialik jest analizą historiozoficzną losów
Śląska, w której przekształcenia społeczne w tym regionie – ale też jego pogra-
niczny charakter – traktowane są w szerokiej perspektywie czasowej i społecznej.
Rozdział Bartłomieja Czopa stosuje do kategorii pogranicza bardziej klasyczne
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podejście, opisując międzywojenną Chełmszczyznę jako region wielokulturowy.
Małgorzata Łukianow w interesującej formie z pogranicza analizy socjologicznej
i historycznej przedstawia przejściowy charakter regionu Powiśla.

Trzecia część monografii – Materialne ślady wspólnej przeszłości – posiada
bardzo konkretny przedmiot analizy, który należy wyróżnić jako szczególnie is-
totny w badaniach pogranicza: są to cmentarze. Do analiz wielokulturowości
cmentarzy przedstawionych przez Justynę Straczuk [por. Straczuk 2006] na-
wiązuje Paweł Jasnowski, opisując inskrypcje Nowego Cmentarza Żydowskiego
w Krakowie, w których przenikają się języki, alfabety i kultury. Kolejne roz-
działy są przykładami odkrywania minionych kultur pogranicza przez analizę
zabytków funeralnych. W ten sposób Katarzyna Wójcik opisuje pozostałości po
społecznościach ewangelickich na Chełmszczyźnie, a Michał Dalidowicz po lud-
ności niemieckiej na pograniczu zachodnim Polski.

Ostatnia część książki – Kreacje literackie i medialne na pograniczach – trak-
tuje o obecności przeszłości w literaturze i przekazach medialnych i zawiera roz-
działy, których zadaniem jest ujawnianie nowych obszarów pogranicznych.
Tomasz Chomiszczak, analizując twórczość Mariana Pankowskiego, odnajduje
pogranicze nie tylko w treści jego prac: „problematykę pogranicza w twórczości
Mariana Pankowskiego powinno się w dyskusji krytycznoliterackiej oderwać od
traktowanego dosłownie pojęcia geograficznego i przenieść ją w obszary este-
tyczne oraz światopoglądowe”. Anna Kasprzycka przedstawia analizę wpływu
propagandy bolszewickiej na pogranicza w okresie wojny 1919–1920. W ostat-
nim rozdziale Andrzej Sroka przedstawia wpływ mediów państwowych, reali-
zujących tzw. misję, na kształt poczucia tożsamości regionalnej, w tym
przypadku – pogranicznej.

Mamy nadzieję, że dzięki tym różnorodnym poszukiwaniom badawczym au-
torów zawartych w monografii rozdziałów Czytelnik będzie mógł się zapoznać
nie tylko z problemami i cechami wielu obszarów pogranicznych, ale też
z różnymi sposobami analizy pogranicza, jego przeszłości oraz obecności tej
przeszłości we współczesnej kulturze i życiu mieszkańców owych pogranicz.
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I. PAMIĘĆ HISTORYCZNA,
TOŻSAMOŚĆ,
PAMIĘĆ SPOŁECZNA

WSTĘP

Kiedy w roku 1985 zastanawiano się, gdzie można podpisać Układ o znie-
sieniu granic, próbowano wybrać taką miejscowość, która znajdowałaby
się na granicy Niemiec, Francji, Belgii, Holandii i Luksemburga. Ze
względu na to, że ten ostatni właśnie przewodniczył Unii Europejskiej,
wybrano luksemburską miejscowość Schengen. Niedaleko miasteczka
nad rzeką Mozela zakotwiczył statek „Księżna Marie-Astrid”, na pokład-
zie którego zostało podpisane przełomowe porozumienie, które stało się
początkiem „Europy bez granic”. Autorem tego określenia jest były mi-
nister spraw zagranicznych Francji Bernard Kouchner. „Wymyśliłem ter-
min «bez granic»: jest to początek globalizacji, jest to słoneczna strona
globalizacji. A więc podążajmy w tym kierunku” [Кушнер 2012] – po-
wiedział niedawno w wywiadzie dla gazety „Deń”. Rzeczywiście,
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Europa znosi granice w ich znaczeniu politycznym, wojskowym i gos-
podarczym, jednak nie oznacza to, że granice w Europie przestały istnieć.
Wręcz przeciwnie, problem ten pozostaje, przechodząc z dziedziny sto-
sunków politycznych i wojskowych do dziedziny życia społecznego, kul-
turowego i prywatnego.

Na naszych oczach odbywa się zarówno globalizacja światowego sys-
temu politycznego, jak też transformacja wewnętrzna państw narodowych
w zakresie przemyślenia tradycyjnych koncepcji obywatelskości i tożsamo-
ści narodowej. Według obserwacji profesora politologii Uniwersytetu Lon-
dyńskiego, pracownika naukowego Ośrodka Nadzoru Globalnego,
Montserrat Guibernau: „tożsamość narodowa uzyskała nowy wymiar, dzięki
czemu jest bardziej otwarta, może przyciągać obce składniki, nie zmieniając
radykalnie swojego jądra. Innymi słowy, tożsamość narodowa toleruje
wyższy poziom hybrydyzacji i nieostrości granic, niż kiedyś” [Ґібернау
2012, s. 247].

Tendencja ta jest realizowana poprzez zjawisko niwelacji granic mię-
dzy państwami narodowymi, wzrost poziomu mobilności ludzi oraz
wzrost liczebności i znaczenia mniejszości narodowych w różnych kra-
jach. W wyniku wspomnianych procesów granice takich pojęć jak grupa
etniczna, naród czy nacja rozmyły się; stale kwestionuje się prawdziwy
status ontologiczny tych społeczności. Przynależność jednostki do jakiejś
grupy jest określana przede wszystkim poprzez jej stosunek do jednej lub
kilku z nich. Czasami trudno jest określić przynależność jednostki do któ-
rejś społeczności, a tym bardziej trudno ustalić ostre granice wewnętrz-
nej jednorodności danej struktury społecznej. Przede wszystkim chodzi
o to, że współzależność świata współczesnego, zniszczenie tradycyjnych
imperatywów „klasycznej” geopolityki, stopniowe usuwanie granic mię-
dzy państwami, dynamika kultury, aktywacja komunikacji, zmiany struk-
turalne przestrzeni europejskiej i zmiany zasad funkcjonowania społe-
czeństw wymagają przemyślenia procesów politycznych, społecznych
i kulturowych zachodzących we współczesnej Europie. Dotyczy to rów-
nież wzajemnych wpływów tworzących dynamiczne pole nowych gra-
nic, które powstały po zakończeniu „zimnej wojny”, oraz mechanizmów
funkcjonowania pamięci historycznej i kształtowania tożsamości naro-
dowej. Niniejszy artykuł przedstawia jedynie najważniejsze aspekty teo-
retyczne wyżej wspomnianych problemów.
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE GRANIC EUROPEJSKICH

Wymiar nowych granic europejskich po zakończeniu „zimnej wojny”
znacznie się zmienił. Jest to uwarunkowane przede wszystkim transfor-
macjami terytorialnymi i politycznymi oraz kształtowaniem się nowego
podwubiegunowego układu geopolitycznego na przełomie lat osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku [por. Troyan 2011, s. 44].
Spowodowane to było:
– po pierwsze, upadkiem Związku Radzieckiego i powstaniem państw

niepodległych, co stworzyło zupełnie nową sytuację geopolityczną,
zarówno w skali światowej, jak też europejskiej;

– po drugie, transformacją nowych państw niepodległych w niezależne
podmioty polityki światowej, czyli graczy na arenie międzynarodowej;

– po trzecie, rozszerzeniem NATO i Unii Europejskiej drogą wstąpienia
nowych niepodległych państw Europy Środkowo-Wschodniej (Pol-
ska, Czechy, Słowacja, Węgry, Łotwa, Litwa, Estonia, Słowenia,
Bułgaria i Rumunia);

– po czwarte, rozszerzeniem bezwizowej strefy Schengen na znaczną
część Europy;

– po piąte, rozwojem europejskiej współpracy regionalnej i transgra-
nicznej, w tym pomiędzy państwami UE, UE i jej sąsiadami, jak też
innymi państwami europejskimi;

– po szóste, aktywnym rozwojem na terenie Europy procesów migra-
cyjnych, w których uczestniczyli zarówno Europejczycy, jak też
mieszkańcy innych części świata, a zwłaszcza Azji i Afryki.
Właśnie dlatego nowe granice na politycznej mapie Europy mają na-

stępujące wymiary:
– geograficzny lub polityczno-terytorialny: granice pełnią funkcję linii

oddzielającej państwa europejskie. Chodzi tu również o nowe granice,
które pojawiły się pod wpływem zmian geopolitycznych;

– geopolityczny lub wojskowo-polityczny: granice oddzielają europej-
skie państwa członkowskie sojuszu północnoatlantyckiego od tych,
które do niego nie należą. Szczególna jest granica oddzielająca NATO
od państw, które podpisały traktat taszkencki (Rosja, Białoruś i Ka-
zachstan, które w 1992 roku zostały członkami Organizacji Układu
o Bezpieczeństwie Zbiorowym, wschodniego odpowiednika NATO);
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– transgraniczny lub euroregionalny: granica ma charakter ponadnaro-
dowy i ponadpaństwowy, związany z tym, że państwo przekazuje
część swoich uprawnień na rzecz organów samorządu lokalnego (re-
gionalnego), w celu realizacji współpracy przygranicznej oraz
współpracy w ramach funkcjonowania regionów europejskich (np.
„Bug”, „Karpaty”, „Górny Prut”, „Dolny Dunaj” – są to euroregiony,
do których należy Ukraina);

– tożsamościowy lub cywilizacyjny: granice europejskie traktowane są
jako granice warunkowe, oddzielające np.: przestrzeń zachodnioeu-
ropejską od euroazjatyckiej, świat muzułmański od chrześcijańskiego,
prawosławny od katolickiego itd.;

– finansowy: granice są liniami oddzielającymi strefy euro od stref walut
narodowych;

– demokratyczny: granica jest rozumiana jako frontier, oddzielająca
państwa z gospodarką wolnorynkową i wysokim poziomem ochrony
praw i wolności obywateli (zaliczane są do nich przede wszystkim
państwa UE i Europy Zachodniej) od państw o gospodarce planowej
i niskim poziomie gwarancji wolności i praw demokratycznych.
Współczesny etap rozwoju stosunków i współpracy pomiędzy pań-

stwami europejskimi świadczy o zmianie treści merytorycznej polityki
granic, której wyjaśnienie można przedstawić w pięciu punktach:
– pierwszy: polityka granic jako tradycyjny czynnik polityki między-

narodowej nie pozostaje już tylko w dziedzinie zainteresowania za-
wodowych polityków i dyplomatów, bowiem przeniosła się w sferę
zainteresowań opinii publicznej;

– drugi: polityka granic stała się aktualnym i ważnym problemem
społecznym, nie tylko częścią doktryny państwowej; budzi codzienne
zainteresowanie przeciętnego obywatela, zwłaszcza na pograniczu;

– trzeci: dla mieszkańców pogranicza granice stały się częścią infra-
struktury, częścią codziennego życia społecznego;

– czwarty: wysoki poziom otwartości współczesnych granic europej-
skich (zwłaszcza w strefie Schengen) i współpracy transgranicznej
(przygranicznej) w celu realizacji działań humanitarnych;

– piąty: absolutna warunkowość granic politycznych z punktu widzenia
rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego i możliwości
podjęcia działań o charakterze międzynarodowym w przestrzeni

14

Ałła Kyrydon, Sergij Trojan



wirtualnej (w tym: wymiany naukowej, programów edukacyjnych,
sieci społecznościowych itp.).

WSPÓŁCZESNA GRANICA POLSKO-UKRAIŃSKA:
WSPÓŁPRACA I PROBLEMY

Rozwój dwustronnych stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą w nowym
kształcie zaczął się w 1991 roku. Polska była jednym z pierwszych pań-
stw, które uznało niepodległość Ukrainy, 18 maja 1992 roku w Warsza-
wie podpisała też z Ukrainą traktat o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych
stosunkach i współpracy [por. Surmacz 2002]. Częścią systemu między-
państwowych stosunków polsko-ukraińskich jest rozwój relacji dwu-
stronnych na poziomie regionalnym, międzyregionalnym i lokalnym.
Chodzi tu o kształtowanie całego systemu stosunków przygranicznych
wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej, której długość wynosi ponad 500 ki-
lometrów.

Tworzenie międzyregionalnego systemu prawnego oraz współpracy
transgranicznej regionów Ukrainy i Polski rozpoczęto jeszcze w roku
1993, kiedy to 24 maja 1993 roku podpisane zostało „Ukraińsko-polskie
porozumienie międzyrządowe o współpracy międzyregionalnej”. Poro-
zumienie to stworzyło podstawę do międzynarodowej współpracy
Ukrainy z państwami Europy Środkowej i Wschodniej na płaszczyźnie
prawnej. Reguluje ono system stosunków międzyregionalnych i trans-
granicznych. I tak, zgodnie z art. 1 porozumienia, współpracę międzyre-
gionalną określa się jako: „działania terenowe organów administracji
państwowej i organów samorządu terytorialnego zmierzające do umoc-
nienia i rozwoju przyjaznych i dobrosąsiedzkich stosunków między obu
Państwami”. Rządy obu państw, jak zaznaczono w preambule Porozu-
mienia, gotowe są wesprzeć współpracę międzyregionalną i „w ten spo-
sób przyczynić się do postępu gospodarczego i społecznego regionów
obu Państw, szczególnie przygranicznych”.

Terenowe organy administracji państwowej i organy samorządu tery-
torialnego mogą, w ramach swoich kompetencji i zgodnie z prawem we-
wnętrznym każdego z obu państw, zawierać umowy o współpracy (art. 5)
w dziedzinach: budownictwo i gospodarka przestrzenna, transport, gos-
podarka komunalna, przemysł, handel, rolnictwo, ochrona przyrody

15

GRANICE I POGRANICZE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY...



i środowiska, oświata, kultura i sztuka, turystyka i sport i inne dziedziny
wzajemnego zainteresowania (art. 4) [por. Мікула 2004; Балян 2006].

Po pierwsze, warto zauważyć, że podstawowe założenia wspomnia-
nego Porozumienia zostały dostosowane do prawodawstwa europej-
skiego. Przede wszystkim warto wspomnieć o tzw. konwencji madryckiej.
W roku 1980 państwa członkowskie Rady Europy uchwaliły tę Euro-
pejską konwencję ramową o współpracy transgranicznej między wspól-
notami i władzami terytorialnymi. W roku 1995 została ona uzupełniona
przez protokół nr 1, wprowadzający normy tej współpracy, a w roku 1998
został przyjęty protokół nr 2, uzupełniający zasady współpracy między
niesąsiadującymi ze sobą regionami. 14 lipca 1993 roku Ukraina przy-
jęła Europejską konwencję ramową o współpracy transgranicznej mię-
dzy wspólnotami i władzami terytorialnymi, a w roku 2004 – protokoły
do tej konwencji [ETS No 106].

W tym kontekście warto też podkreślić, że w związku z ratyfikacją
konwencji madryckiej (21 maja 1980 roku) przez Radę Najwyższą
Ukrainy w roku 1993, jej przepisy (normy międzynarodowo-prawne do-
tyczące współpracy transgranicznej przewidziane przez Konwencję) stały
się częścią prawodawstwa krajowego Ukrainy i mają pierwszeństwo
przed prawem wewnętrznym na podstawie artykułu 27 Konwencji wie-
deńskiej o prawie traktatów z 1969 roku [por. Кіш 2005, s. 299–307].

Po drugie, rozwój polsko-ukraińskich stosunków międzyregionalnych
odbywa się w różnych dziedzinach, zarówno społeczno-gospodarczych,
jak i kulturowych. Korzystając ze swojego geopolitycznego i gospodar-
czego potencjału zarówno Polska, jak i Ukraina są w stanie stworzyć na
pograniczu skuteczną formę współpracy międzyregionalnej i transgra-
nicznej, a mianowicie ukształtować samowystarczalny z punktu widzenia
gospodarki region o rozbudowanej sieci komunikacji. Ponadto, rozbu-
dowa kontaktów międzyregionalnych sprzyja rozwiązywaniu problemów
etnicznych.

Po trzecie, rozwój współpracy międzyregionalnej pomiędzy regionami
Polski i Ukrainy odbywa się w kontekście realizacji przez strony idei in-
tegracji europejskiej [por. Українсько-Польська Міжурядова Коор-
динаційна Рада з питань міжрегіонального співробітництва 2004;
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. 2005]. W związku z tym ważne
staje się dla Polski i Ukrainy przyjmowanie dobrych praktyk współpracy
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międzyregionalnej. Spośród kierunków priorytetowych integracji euro-
pejskiej to właśnie integracja regionalna i międzyregionalna sprzyja
pogłębieniu bezpośrednich kontaktów między regionami Ukrainy i UE,
w tym przypadku Polski.

Oczywiście, podział regionalny terytorium Polski i Ukrainy ma swoje
cechy charakterystyczne. Polska jest państwem Unii Europejskiej i pod-
lega klasyfikacji regionów UE – Nomenclature of Territorial Units for
Statistical Purposes (NUTS, 1988), która ma 5 poziomów: 3 regionalne
(NUTS І–ІІІ) i 2 lokalne (NUTS ІV–V) jednostki statystyki regionalnej
UE. Nowy podział terytorialny Polski według reformy administracyjno-
-terytorialnej (z 1 stycznia 1999 roku) obejmuje: 16 województw (NUTS
ІІ), 880 miast, 45 subregionów (NUTS ІІІ), 380 powiatów (NUTS ІV),
2489 gmin (NUTS V) i 56 772 wsi.

Ukraina terytorialnie jest podzielona na: 24 obwody, 490 rejonów, 453
miasta, 174 miasta o znaczeniu republikańskim, 887 osiedli typu miej-
skiego, 28 612 wsi i Autonomiczną Republikę Krymu. Obecnie na Ukrai-
nie trwa praca nad przygotowaniem reformy terytorialnej.

Do polsko-ukraińskiego obszaru transgranicznego zalicza się nastę-
pujące terytoria: polska część składa się z 139 miast, z których 13 po-
siada status powiatów (Białystok, Łomża, Ostrołęka, Siedlce, Suwałki,
Biała Podlaska, Chełm, Zamość, Lublin, Krosno, Przemyśl, Rzeszów
i Tarnobrzeg), 582 gmin i 13 154 wsi; część ukraińska – z 49 rejonów,
64 miast, 17 miast o znaczeniu republikańskim, 6 rejonów miejskich
(Obwód Lwowski), 3583 osiedli typu miejskiego i wsi, duże miasta
(Lwów, Łuck, Kowel, Użhorod) [por. Франчук 2008].

Należy zauważyć, że prawdziwymi podmiotami współpracy transgra-
nicznej w Polsce są organy samorządu terytorialnego. Obecny system or-
ganów samorządu terytorialnego RP powstał w wyniku reformy
dokonanej w 1998 roku, której celem było dostosowanie struktury tery-
torialnej Polski do standardów europejskich w przededniu wejścia do UE.
W trakcie reformy został wprowadzony między innymi trzystopniowy
system jednostek terytorialnych (gmina – powiat – województwo), za-
miast dwustopniowego (gmina – województwo). Kolejnym zadaniem re-
formy była decentralizacja władzy i przekazanie znaczącej części
uprawnień na rzecz organów samorządu terytorialnego. Reforma osta-
tecznie weszła w życie 1 stycznia 1999 roku.
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Kwestiom funkcjonowania organów samorządu terytorialnego po-
święcono rozdział szósty Konstytucji RP, który zawiera artykuły 163
(określenie zadań organów samorządu terytorialnego), 164 (gmina jako
podstawowa jednostka samorządu terytorialnego), 165 (organy samo-
rządu terytorialnego jako osoby prawne), 166 (podział kompetencji po-
między organami państwowymi i samorządami terytorialnymi), 167
(dochody jednostek samorządu terytorialnego), 168 (prawo jednostek sa-
morządu terytorialnego do ustalania wysokości podatków i opłat lokal-
nych), 169 (organy wykonawcze samorządów terytorialnych), 170
(referendum lokalne), 171 (organy nadzoru działalności jednostek samo-
rządu terytorialnego), 172 (prawo jednostek samorządu terytorialnego do
zrzeszania się i współpracy międzynarodowej). Głównymi aktami praw-
nymi regulującymi działalność jednostek samorządu terytorialnego są:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz Ustawa z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa [tamże].

Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do organów samorządu te-
rytorialnego określa Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku o ordynacji wy-
borczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Ustawa
z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta. Ostatnie wybory do organów samorządu terytorial-
nego odbyły się w dniach 21 listopada, 5 i 19 grudnia 2010 roku. Działal-
ność organów samorządu terytorialnego pod względem legalności jest
nadzorowana przez wojewodów, których wyznacza Prezes Rady Mini-
strów RP. Działalność wojewodów podlega Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych i Administracji RP. Funkcje administracji państwowej pełnią
urzędy wojewódzkie podlegające wojewodom. W przypadku naruszenia
prawa przez organy samorządu terytorialnego wojewoda ma prawo do
rozwiązania organu samorządu terytorialnego i zorganizowania nowych
wyborów. W takiej sytuacji na terytorium podlegającym takiemu orga-
nowi wojewoda wprowadza tymczasowe rządy komisarza [tamże].

Reasumując, można stwierdzić, że w państwach UE, a zwłaszcza
w Polsce, podstawowym podmiotem współpracy międzyregionalnej są
wspólnoty lub władze terytorialne, pełniące funkcje lokalne lub regio-
nalne, wyznaczone przez prawo wewnętrzne poszczególnych państw.
Międzynarodowe akty prawne wyraźnie określają prawo wspólnot
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i władz terytorialnych do układania w pewnych okolicznościach umów
o współpracy transgranicznej, uznają ważność aktów prawnych i decyzji
podjętych w ramach umów o współpracy transgranicznej oraz zdolność
do czynności prawnych (status osoby prawnej) każdego organu, który po-
wstał na mocy takiej umowy.

Obecnie kończy swoją działalność Program Polska–Białoruś–Ukraina
2007–2013 realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
i Partnerstwa [PL-BY-UA 2007–2013 2013]. Program ten działa w ra-
mach trzech priorytetów:
− wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego drogą moderniza-

cji i rozwoju infrastruktury transgranicznej, na co przydzielono
21 447 930 euro;

− rozwój kapitału ludzkiego oraz współpracy transgranicznej, w tym do-
tyczącej bezpieczeństwa na granicach Unii Europejskiej – 14 068 619
euro;

− pomoc techniczna – 2 272 321 euro.
W ramach realizacji tego programu na zasadzie konkursów przekazy-

wano wsparcie finansowe dla projektów skierowanych na poprawę kon-
kurencyjności regionów przygranicznych, ochronę środowiska, rozwój
współpracy transgranicznej, jak też modernizację infrastruktury przygra-
nicznej i poprawę bezpieczeństwa na granicach UE. W ciągu ostatnich
czterech lat zrealizowano 172 projekty, w tym dla Ukrainy wydzielono
12 milionów euro.

Obecny stan współpracy polsko-ukraińskiej można opisać jako ak-
tywny i pozytywny. Można wymienić wiele pozytywnych aspektów tej
współpracy:
− wprowadzenie nowych technologii podnoszących atrakcyjność inwe-

stycyjną tego obszaru zarówno dla inwestorów krajowych, jak i za-
granicznych;

− poprawa i maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego ob-
szaru pogranicza;

− poprawa jakości i dostępności infrastruktury społecznej i gospodar-
czej, w szczególności w zakresie transportu, energetyki, systemów lo-
gistycznych, jak również bezpieczeństwa transportu i zaopatrzenia
w wodę;

− poprawa ochrony środowiska;
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− zwiększenie efektywności infrastruktury i procedur granicznych oraz
poprawa bezpieczeństwa na granicach;

− integracja społeczna, naukowa, edukacyjna i kulturowa pogranicza.
Współpraca transgraniczna między Ukrainą a Polską jest jednym

z najbardziej obiecujących kierunków współpracy pomiędzy państwami,
ponieważ pozwala na poziomie lokalnym rozwijać stosunki dobrosąsiedz-
kie, wspólnie rozwiązywać problemy i pracować dla dobra państw. Jed-
nakże obok licznych pozytywnych aspektów współpracy obu mających
przed sobą wielką przyszłość krajów istnieje wiele problemów i trud-
ności, które powstały w trakcie współpracy:
− różnica celów współpracy obu państw: głównym celem Ukrainy jest

rozwój stosunków dobrosąsiedzkich, Polski zaś – poszukiwanie no-
wych rynków zbytu;

− różnice pomiędzy bazą prawną obu państw;
− różnice pomiędzy systemami administracyjnymi państw komplikujące

współpracę. Polska przeszła proces decentralizacji władzy i regiony
otrzymały uprawnienia do rozwijania współpracy międzynarodowej.
Ukraina nadal jest państwem scentralizowanym;

− wysokie stawki celne utrudniające dwustronną współpracę;
− brak równowagi w bilansie płatniczym pomiędzy Ukrainą a Polską,

dlatego niezbędne jest stworzenie skutecznego systemu wsparcia in-
stytucjonalnego i informacyjnego dla handlu polsko-ukraińskiego;

− wprowadzenie wiz dla obywateli Ukrainy, które zmniejszyło liczbę
osób przekraczających granicę, co z kolei negatywnie wpływa na sy-
tuację mieszkańców pogranicza (wiele rodzin ma krewnych po drugiej
stronie granicy);

− słaby rozwój współpracy w zakresie produkcji pomiędzy przedsię-
biorcami obu państw, brak konkurencji, obecność szarej strefy gos-
podarki.
Powyższe problemy z pewnością zostaną rozwiązane, ale generalnie

rzecz biorąc, współpraca z Rzecząpospolitą Polską jest bardzo korzystna
dla Ukrainy i jej obywateli mieszkających w obszarze przygranicznym.
Dla Ukrainy Polska jest cennym partnerem gospodarczym i handlowym
oraz jest adwokatem broniącym interesów ukraińskich w strukturach eu-
ropejskich i wspierającym Ukrainę na drodze do UE i NATO. Dla
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zwykłych obywateli najważniejszym pozostaje możliwość zarobku i wy-
miany kulturowej [por. Щерба 2008, s. 165]. Jednocześnie ze względu na
to, jak kształtowało się pogranicze polsko-ukraińskie i zachodzące
zmiany państwowe, etniczne, religijne i mentalne, obszar ten można
określić za pomocą terminu frontier.

GRANICA, FRONTIER I PAMIĘĆ

W dzisiejszych czasach ludzkość stoi w obliczu paradoksu opisanego
przez niemieckiego socjologa Ulricha Becka: „z rozwojem globalizacji
zwiększa się znaczenie granic i uwaga do nich, zwiększa się również kon-
trola granic, choć oczywiście nie pełnią już one tych samych funkcji,
które pełniły kiedyś. Dzisiejsze granice bardziej przypominają ser szwaj-
carski: w sposób systemowy umieszczono w nich «dziury» w postaci
różnego rodzaju wyjątków od reguł. Ich celem jest zapewnienie
przepływu informacji, kapitału, ludzi i usług z jednego miejsca do dru-
giego za pomocą jednego kliknięcia myszy komputerowej” [Бек У.,
2004a]. I dalej: „w XXI wieku nie istnieje już przestrzeń zamknięta, którą
można nazwać «chrześcijańskim zachodem», Europa jest otwartą siecią
o ruchomych granicach, gdzie wszystko, co jest na zewnątrz, już istnieje
w środku” [Бек 2008, s. 246]. Mimo iż kształtowanie „Europy bez gra-
nic”, o czym wspomina polski socjolog Dariusz Wojakowski [por.
Вояковський 2012], znacząco zmieniło postrzeganie granic, w dalszym
ciągu pełnią one funkcję czynników wyznaczających zarówno terytoria
państw, jak też różnice mentalności i tożsamości narodowych wielo-
etnicznego środowiska europejskiego.

W kontekście kształtowania i funkcjonowania współczesnych granic
europejskich pojawia się problem tożsamości, indywidualnego i zbioro-
wego wyboru mentalnego, na który w sposób bezpośredni wpływa pa-
mięć historyczna. Tożsamość, według badacza niemieckiego
I. Neumanna, „jest stosunkiem, który stale się kształtuje i zmienia w gra-
nicach określonego dyskursu” [Neumann 1993, p. 249]. Wyznaczniki
tożsamości są ruchome, uzależnione od wielu czynników. Czynnikami
tymi są: geografia areałów kulturowych, granice historyczne formacji
społeczno-politycznych, marginalizacja lub nacjonalizacja społeczeństwa,

21

GRANICE I POGRANICZE WSPÓŁCZESNEJ EUROPY...



transformacja dowolnego elementu systemu itd. [por. Лісовський 2009,
s. 141]. Właśnie ten skomplikowany i poniekąd wewnętrznie sprzeczny
zestaw czynników wpływa na właściwości pamięci historycznej
współczesnej Europy, zwłaszcza Środkowo-Wschodniej. Jest ona nieco
opóźniona, jeśli chodzi o czas kształtowania, ale również musi stawiać
czoło wezwaniom tzw. frontierów.

Frontier został wprowadzony jako termin naukowy przez F. Turnera
na określenie granic ruchomych pod koniec XIX i na początku XX wieku
[Тернер 2013]. W ciągu stulecia pojęcie wprowadzone przez Turnera na
określenie granicy jako linii oddzielającej „tego, co dzikie” od „tego, co
cywilizowane” lub jako ruch liniowy w kierunku „ziemi pustynnej” pod
wpływem antropologii ewoluowało w stronę koncepcji granicy jako strefy
wzajemnego oddziaływania. Teraz terminu frontier najczęściej używa
się w znaczeniu przejściowej strefy przygranicznej, w której
współdziałają co najmniej dwie struktury kulturowe czy polityczne
[Рибер 2004, s. 214].

Rozróżnia się frontier zewnętrzny (punkt pierwszego spotkania
różnych światów i kultur) i wewnętrzny (kiedy jeden świat czy kultura
wchłania drugą, druga zaś istnieje w postaci zintegrowanej enklawy).

Podstawowym elementem strukturalnym frontier jest stan niestabil-
nej równowagi. Jest to zawsze dynamiczna, zmienna granica, której cechy
przejściowe wpływają na wszystkie aspekty życia i funkcjonowania po-
granicza.

Przykładem frontier może być strefa przygraniczna Ukrainy ze
wszystkimi sąsiadującymi państwami i narodami, w tym polskim. Ozna-
cza to, że po obu stronach granicy ukraińskiej są terytoria z mieszkań-
cami, którzy zachowują pamięć historyczną o tym, że kiedyś byli po
drugiej stronie granicy. Pamięć ta, jak słusznie zauważył historyk rosyj-
ski Aleksiej Miller, pozwala zobaczyć różne „prawdy” różnych podmio-
tów (graczy) i grup [Миллер 2008; Миллер 2009]. Głównym źródłem
informacji dla takiej pamięci historycznej jest raczej wiedza o przeszłości
rekonstruowana na podstawie dostępnych dzisiaj danych niż przekazanie
indywidualnego doświadczenia przeszłości.

W wymiarze frontier pamięć jest:
– pamięcią kulturową i historyczną;
– pamięcią „bilingwizmu kulturowego” i pamięcią wolności;
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– pamięcią jednostkową i zbiorową;
– pamięcią ukrytą (zapomnienie) i otwartą (przypomnienie);
– pamięcią długo- i krótkofalową;
– pamięcią pogranicza obu państw (pamięć kontaktowa);
– pamięcią legendarnych granic politycznych i roszczeń geopolitycz-

nych;
– pamięcią ludu i elit;
– pamięcią narodu tytularnego i poszczególnych narodowości;
– pamięcią dyfuzyjną i monogrupową;
– aktywną wymianą informacji i starannym zachowaniem „tego, co

swoje”;
– pamięcią podziału na „swoich” i „obcych”;
– pamięcią zwycięstw i porażek;
– pamięcią nawarstwiania się i przemijania.
W ramach teorii granicy rozumianej jako frontier rozpatrywany jest

szereg kwestii dotyczących pogranicza, pamięci i tożsamości, równie
ważnych i aktualnych dla pogranicza ukraińskiego.

Po pierwsze, jest to kwestia budowania i poprawy stanu granic pań-
stwowych. Dobrym przykładem może być współczesna granica polsko-
-ukraińska, która ostatecznie powstała w wyniku decyzji koalicji
antyhitlerowskiej i radziecko-polskiego „doprecyzowania” granicy po za-
kończeniu drugiej wojny światowej.

Po drugie, to kwestia dynamicznej granicy ruchomej pozwalająca wy-
dzielić: a) różne etapy historyczne jej powstawania; b) etapy i cechy cha-
rakterystyczne różnych rodzajów tożsamości: narodowej, terytorialnej
czy lokalnej; c) trudności i sprzeczności genezy, pola i mechanizmów
funkcjonowania pamięci historycznej.

Po trzecie, to kwestia wielonarodowości pogranicza i wpływów kul-
turowych, mentalnych i cywilizacyjnych. Faktycznie, jest to cecha cha-
rakterystyczna dla całego pogranicza ukraińskiego, co, jak świetnie
pokazuje przytoczony przykład, prowadzi do podwójnej tożsamości, ukie-
runkowania na przeciwległe wektory zewnętrzno-polityczne, podziału
pamięci historycznej itd. W związku z tym warto pamiętać, że niejedno-
rodność regionów czyni państwo unikalnym, ale może również być czyn-
nikiem spowalniającym konsolidację społeczeństwa.
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Po czwarte, to kwestia pamięci o przeszłości historycznej wpływającej
na pojawienie się cech charakterystycznych tego regionu. Pogranicze jest
przestrzenią stworzoną przez nosicieli różnych kultur, ma swój sposób
ekspresji, zarówno fizyczny, jak i mentalny, jest zantropologizowane.
Cechą charakterystyczną przestrzeni jest traktowanie jej jako miejsca,
które jest zajęte przez osobę lub przedmiot, tzn. przestrzeń jest miejscem,
gdzie się znajdują ciała, przedmioty, elementy przyrody. Właśnie dlatego
przestrzenne elementy pogranicza – budynek, okno, próg, ganek, po-
dwórko, płot, ulica, droga, rzeka, jezioro, pole, łąka, las, pagórki, wieś,
miasto itd. – rozpatrywane są jako symbole łączące świat człowieka ze
środowiskiem. Powołując się na U. Eco, polski badacz S. Uliasz zauważa,
że pogranicze kultur jest traktowane jako szczególny rodzaj wspólnoty,
która wykorzystuje odpowiednie kody i symbole [1997, s. 9]. A zatem
można stwierdzić, że obraz, wizja czy sposób rozumienia pogranicza
zmieniał się i rozwijał wraz ze świadomością i światopoglądem ludności
lokalnej.

Po piąte, to kwestia kształtowania własnej pozytywnej tożsamości jed-
nostkowej, grupowej, terytorialnej, regionalnej i narodowej, które po-
winno stać się czynnikiem pomagającym zrozumieć siebie i „innych”,
zbudować relacje na płaszczyźnie „swój–obcy”, „my–oni” oraz odejść
od niebezpiecznej negatywnej dychotomii istniejącej na tym poziomie.

PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ

Oczywistym jest, że tożsamości terytorialne są często tożsamościami po-
dwójnymi lub sytuacyjnymi i niełatwe jest określenie wartości prioryte-
towych takich społeczności. Jednak nie wszystkie ze wspomnianych
okoliczności wpływają na poziom tożsamości przestrzennej i terytorial-
nej [por. Korzeniowska 2000, s. 193].

Tożsamość terytorialna będąc wyrazem tożsamości zbiorowej, składa
się z trzech elementów: poznawczego, uczuciowo-afektywnego i instru-
mentalnego [por. Бусыгина 2006, s. 162]. Element poznawczy jest ze-
stawem cech obiektywnych i stałych, z którymi dana osoba i społeczność
się utożsamia, jest procesem i skutkiem kategoryzacji rozumienia przez
człowieka samego siebie drogą porównania siebie z określoną grupą
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społeczną. To wymaga pewnej wiedzy na temat zarówno własnej społecz-
ności terytorialnej, jak i sąsiadujących, co pozwoliłoby oddzielić swoją
społeczność od „innych”. Innymi słowy, mamy do czynienia z pewnym
segmentem pamięci historycznej. A zatem element poznawczy tożsamo-
ści często jest określany za pomocą logiki binarnej „my–oni” i opiera się
na opozycji społeczności swojej do „innych”, w tym też na różnicy w spo-
sobie zapisania pewnych wydarzeń historycznych w pamięci społecz-
ności.

Element drugi, uczuciowo-afektywny, jest subiektywnym sposobem
postrzegania i uzasadnienia elementu poznawczego. Tu mamy do czy-
nienia z pewnym zestawem emocji w stosunku do swojej społeczności
terytorialnej. Emocje te pojawiają się podczas kształtowania się odpo-
wiadającego potrzebom i warunkom społeczności modelu pamięci histo-
rycznej, co też uzasadnia pojawienie się wspomnianych emocji. Pojęcie
„pamięć historyczna” jest semantycznie związane z kategoriami „doś-
wiadczenie historyczne” i „tradycja historyczna”. Warto podkreślić, że
w tym kontekście możemy mówić o użyciu swego rodzaju nieskończo-
ności przestrzeni doświadczenia historycznego, ponieważ „nieskończoną”
jest sama historia. Zanotowana przez pamięć historyczną w granicach jej
horyzontu przestrzeń doświadczenia historycznego staje się tradycją his-
toryczną, która z kolei jest duchowym światopoglądowym zapleczem
społeczności próbującej siebie zrozumieć i określić.

Trzecim elementem jest element instrumentalny (regulujący zacho-
wanie), będący podstawą mobilizacji społeczno-politycznej ludności
i działalności zbiorowej. Obejmuje zarówno gotowość do uczestnictwa
w przyjętych przez społeczność praktykach, jak również zobowiązania
do działania w oparciu o wartości wywodzące się z odpowiednich stan-
dardów pamięci tej społeczności. Właśnie instrumentalny element tożsa-
mości kształtuje kulturę polityczną i kulturę pamięci historycznej
określonego społeczeństwa terytorialnego.

Przykładem takiej pamięci może być pamięć pogranicza ukraińskiego.
Oznacza to, że po obu stronach granicy ukraińskiej są obszary zamiesz-
kałe przez ludzi, którzy zachowują pamięć historyczną o czasach, w któ-
rych mieszkali po drugiej stronie granicy. W tego typu strefach
przygranicznych, gdzie odbywa się zmieszanie kultur i narodów, pamięć
historyczna i procesy polityczne toczą się inaczej niż w centrum
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państwa. Warto o tym pamiętać, kiedy mówimy o wpływach pogranicza
i specyficznej pamięci frontier na współczesny stan rozwoju społeczeń-
stwa i państwa. Na przykład, dla współczesnego społeczeństwa i państwa
ukraińskiego społeczna pamięć zbiorowa pogranicza zachodnio-ukraiń-
skiego jest podstawą do kształtowania europejskiego doświadczenia
społecznego, wschodnie pogranicze zaś – do kształtowania euroazjatyc-
kiego doświadczenia społecznego. Wpływa to na kształtowanie i dyna-
mikę stosunków Ukrainy z jej sąsiadami.

Jak podkreśla brytyjski socjolog i jeden z inicjatorów badań nad na-
cjonalizmem A.D. Smith, cechy charakterystyczne kultury europejskiej,
a mianowicie: dziedzictwo prawa rzymskiego, etyka judeochrześcijań-
ska, humanizm i indywidualizm renesansowy, racjonalizm i nauka oś-
wieceniowa, sztuka klasycyzmu i romantyzmu oraz tradycje praw
obywatelskich i demokracji, które powstały w różnych okresach i częś-
ciach kontynentu, stworzyły wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe
i unikalną przestrzeń kulturową [i przestrzeń pamięci – A.K., S.T.], prze-
kraczającą granice narodowe i łączącą różne kultury narodowe poprzez
wspólne wątki i tradycje. W ten sposób, mimo podziałów i porażek, po-
woli kształtowała się rodzina kultur mających wiele wspólnych elemen-
tów. „Nie to jest zaplanowana «jedność w różnorodności», która tak się
podoba oficjalnym zwolennikom europejskości, lecz odwieczny mélange,
mieszanina zasad, form i tradycji kulturowych, dziedzictwo kulturowe
wywołujące poczucie bliskości narodów Europy” [Сміт 1994, s. 181]
– dochodzi do wniosku badacz.

Z drugiej zaś strony proces oddziaływania kultur pozwala na wyraźne
określenie czynników wpływających na dyfuzję kulturową. Po pierwsze,
jest to poziom intensywności kontaktów. Po drugie, są to warunki kon-
taktu. Mogą odbywać się w sposób naturalny lub przymusowy. Niemiecki
filozof B. Wandelfels podkreśla, że „jeśli coś jest «obce», to zawsze bę-
dzie się ono przejawiać w ten lub inny sposób i prowokować określone
reakcje” [2004, s. 6]. A więc każde przymusowe narzucenie kultury nie-
uchronnie powoduje odrzucenie i nadmierne akcentowanie własnej tożsa-
mości, pamięci historycznej bądź języka. W takich okolicznościach
kultura etniczna ma zdolność do reagowania na dyskomfort spowodo-
wany przez pojawienie się nowych elementów za pomocą wewnętrznej
transformacji.
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Kultura etniczna, za pomocą norm, wartości i ideałów, kształtuje
określone społeczeństwo, określony sposób komunikacji społecznej i kul-
turowej oraz określone zasady moralne i etyczne życia społecznego,
w tym też specyficzny sposób myślenia, system wartości, opierający się
na światopoglądzie charakterystycznym dla danego narodu. Jednak nie
oznacza to, że niemożliwy jest dialog między różnymi kulturami, który ze
względu na procesy akulturacji społecznej sprzyja ich rozwojowi [por.
Гулай 2009, s. 133].

Dialog (pojmowany jako oddziaływanie kulturowe) stopniowo
kształtuje wspólne podstawowe wartości. J. Ortega y Gasset zauważa, że
dialog w tym kontekście ma wielopoziomowy charakter ogólnoludzki. Dia-
log kultur opierający się na tolerancji i wzajemnym zrozumieniu pozwala
na zachowanie charakterystycznych cech narodowych każdej z kultur.

Ciekawy wydaje się fakt, że dialog kultur opiera się jednocześnie na
dwóch imperatywach: „obce” i „swoje”. Świat przeszłości rozpatrywany
jest przez pryzmat zewnętrznego systemu norm i prawidłowości będących
próbą zrozumienia bycia historycznego i wprowadzających w świat we-
wnętrzny postaci historycznych z konkretnych epok, które stają się
uczestnikami dialogu z nowoczesnością. G. Knabe podkreślał, że „żywa
natura kultury i bycia społecznego przejawiają się raczej w wyjątkowej
interakcji pomiędzy «osobowością» a «jednostką», która odpowiada
każdej konkretnej sytuacji historycznej i kulturowej” [Кнабе 1990,
s. 10–12]. Generalnie rzecz biorąc, przeżycie stanu „innego” może spra-
wić, że ktoś będzie uzyskiwał takie cnoty etyczne, jak: współczucie, em-
patię i wzajemne zrozumienie.

PODSUMOWANIE

Upowszechnianie wiedzy o sobie, otwartość kulturowa i dialog, zwłasz-
cza pomiędzy intelektualistami a politykami wszystkich szczebli, jest je-
dynym sposobem na zwalczenie potencjalnego odrodzenia negatywnych
stereotypów historycznych. Niezbędna jest kontynuacja ciężkiej pracy
nad dokonaniem zmian w prawodawstwie, potrzeba również czasu na
spokojne przemyślenie genezy i natury konfliktów i tragicznej prze-
szłości. Innymi słowy, potrzeba czasu na ,,pielęgnację tolerancyjnej pa-
mięci historycznej”. W tym kontekście warto przytoczyć słuszną uwagę
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polskiego historyka Stanisława Stępnia o tym, że pokolenia Polaków
i Ukraińców [co w pewnym stopniu dotyczy wielu innych narodów Środ-
kowej i Wschodniej Europy – A.K., S.T.] powinny pracować nad zrozu-
mieniem znaczenia wspólnego dziedzictwa kulturowego i więzi, które od
wieków łączą te dwa narody [por. Стемпєнь 2013]. Świadomość tego
może pomóc zarówno Polsce jak i Ukrainie, jak też ich sąsiadom, odna-
leźć własne miejsce w zjednoczonej Europie, uświadomić znaczenie
głębokich i mocnych więzi pomiędzy narodami i państwami współczes-
nej Europy w sytuacji, w której rozwijają się i kształtują nowe dyna-
miczne i ruchome granice, oraz odnaleźć w procesie tworzenia własnej
tożsamości wspólne pole pamięci historycznej.
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SUMMARY

Border and frontier in contemporary Europe: a dynamic interaction
in the field of historical memory and identity

The field of dynamic and changeable interaction permeates all relation-
ships in the Triangle “border – the historical memory – identity”. Geo-
political changes in Europe since the turn of 80–90 – years of the
twentieth century not only led to a modification of many borders, but also
revived the discourse of historical memory in the central and eastern parts.
Memory has become an important factor in the construction of new and
modification of old identities in the European space. An example of the
marked changes may be the modern Ukrainian-Polish border.
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W XXI wieku paradoksalnie odnawiają się konflikty z przeszłości i trud-
ności z „hamowaniem pamięci”. Europa stała się teatrem powtórzenia
„ruchów pamięci” we wszystkich kierunkach, z północy na południe oraz
ze wschodu na zachód [Мінк 2009, s. 14]. E. Lucas zauważył, że na
całym świecie nie ma kraju, który miałby przezroczystą i szczęśliwą prze-
szłość. Każdy ma poczucie winy lub gniewu, albo jednego i drugiego
naraz, mimo że selektywność pamięci, amnezja i zniekształcenie próbują
stworzyć wygodne i przyjemne złudzenie pseudohistoryczne zamiast his-
torii jako takiej [por. Лукас 2010, s. 35].

Zdaniem A. Paczkowskiego, jeśli spojrzeć na historię w kategorii
„długiego trwania” F. Braudela, łatwo zauważyć, że „narody sąsiadujące
żyją z poczuciem nienawiści do siebie oraz w stanie trwałych konfliktów
częściej niż w stanie wzajemnego szacunku i współpracy” [Пачковський
2009, s. 142]. Sprzeczności stają się konfliktami etnicznymi, których roz-
wiązanie nie sprowadza się tylko do płaszczyzny działań racjonalnych.
Powodem trwałości takich konfliktów jest to, że wywodzą się one
głównie z dziedziny emocjonalno-uczuciowej, która z trudem ulega zmia-
nom [por. Зашкільняк 2008, s. 180; Бердыховская 2005]. Cechą cha-
rakterystyczną takiej sytuacji jest to, że „walka pamięci” na poziomie
poszczególnych terytoriów zostaje wpisana w kontekst ogólnonarodowy
skonfliktowanych ze sobą państw. Należy mieć świadomość, że na cha-
rakter odtwarzania obrazów przeszłości wpływa wiele czynników, a mia-
nowicie:

– stan stosunków między państwami;
– dyskurs historiograficzny;
– charakter władzy politycznej i polityki historycznej;



– poziom/stan wzajemnego zainteresowania rozwiązaniem konflik-
tów itd.

W historii Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku stosunki ukraiń-
sko-polskie są ważnym wskaźnikiem stosunków dwustronnych. Jednym
z najbardziej trudnych i najbardziej tragicznych problemów jest konflikt
ukraińsko-polski, który z nową siłą wybuchł w czasie drugiej wojny świa-
towej i pozostaje przedmiotem gorących dyskusji zarówno historyków
zawodowych, jak też polityków i osób publicznych. Wspomniany konflikt
wzbudzał i nadal wzbudza publiczne oburzenie, kontrowersyjne oceny
i interpretacje w historiografii zarówno ukraińskiej, jak i polskiej oraz
życiu społeczno-politycznym obu państw i narodów, zakłócając harmo-
nię rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich obu państw. Zdaniem J. Sza-
powała od 2003 roku bardziej wyrazista stała się „ciągłość historyczna”
kontrowersji ukraińsko-polskich. Stosunki pogarszały lub poprawiały się,
ale zawsze zawierały „element” konfrontacji [Шапова 2013, s. 30].

Jak podkreśla znana badaczka stosunków ukraińsko-polskich B. Ber-
dychowska: „Odkąd Polska i Ukraina zostały państwami suwerennymi,
największe napięcie w dwustronnych stosunkach wywołują wydarzenia
przeszłości, a nie obecne różnice polityczne” [Бердыховская 2005].

W tym kontekście warto wspomnieć o celowości aktualizacji dyskursu
pamięciowego oraz uwzględnić to, jakie „mechanizmy społeczne lub po-
lityczne ją [pamięć – A.K.] wywołują, jakie są jej skutki i funkcje, za-
równo jawne, jak też ukryte” [Golka 2009, s. 176]. Historia stosunków
dwóch sąsiadujących narodów z reguły składa się z bolesnych i kontro-
wersyjnych momentów, które mogą rozwinąć się do konfliktów etnicz-
nych. Charakterystycznym dla nich jest to, że ich rozwiązanie
w niewielkim stopniu zależy od działań racjonalnych. Trwałość takich
konfliktów jest spowodowana tym, że wywodzą się one głównie z dzie-
dziny emocjonalno-uczuciowej, która z trudem ulega zmianom [por. Удод
2013, s. 5]. A więc jednym z filarów stosunków sąsiadujących narodów
jest doświadczenie mentalne i kulturowe, skondensowane i zakumulo-
wane w świadomości, stereotypach, reprezentacjach, praktykach języko-
wych itp. W ludzkiej świadomości odbywa się między innymi
hiperbolizacja poszczególnych momentów historycznych, ponieważ nie
potrafi się ich odzwierciedlić w sposób bezpośredni i systemowy. Wy-
raża się raczej pośrednią percepcję i ocenę wydarzeń przeszłości.
Uwzględniając podstawowe charakterystyki świadomości historycznej,
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można ją określić jako całokształt idei, poglądów, wyobrażeń, uczuć i na-
strojów, które odzwierciedlają sposób postrzegania i wartościowania prze-
szłości w całej jej różnorodności charakteryzującej tak całe społe-
czeństwo, jak i grupy społeczno-demograficzne, społeczno-zawodowe
i społeczno-etniczne oraz poszczególne osoby. Świadomość historyczna
obejmuje wydarzenia zarówno ważne, jak też drugorzędne; wchłania in-
formację zarówno usystematyzowaną (głównie poprzez system eduka-
cyjny), jak i nieuregulowaną (poprzez media, literaturę piękną itd.).
Ważną rolę w funkcjonowaniu świadomości historycznej odgrywa infor-
macja przypadkowa (często jest ona przekazywana przez środowisko kul-
turowe, rodzinę itp.) oraz tradycje i zwyczaje, które zawierają pewną
koncepcję życia narodu i państwa [por. Тощенко 2013].

Przeszkodą na drodze do pojednania i porozumienia obu państw jest
bariera psychologiczna występująca w postaci uprzedzeń i negatywnych
stereotypów, a nawet wrogości, które wywołały dramatyczne wydarze-
nia z przeszłości [por. Олещук 2012, s. 127]. Opozycja „my–oni”, wokół
której z reguły buduje się ukraińskie konstrukty pamięci historycznej,
związana jest z różnicą pomiędzy auto- a heteropercepcją jednostki
i grupy. L. Nahorna podkreśla: „mamy tu do czynienia ze zjawiskami ste-
reotypów dynamicznych, które zawierają określony element wartoś-
ciujący i są zamknięte «same w sobie»” [Нагорна 2012, s. 301].
Amerykański dziennikarz W. Lippmann, który jest uważany za autora
teorii stereotypów społecznych, jeszcze w latach dwudziestych XX wieku
oparł pochodzenie zjawiska „fałszywych stereotypów” na czynnikach
funkcjonalnych, a nie epistemologicznych. Stereotypy historyczne jako
sposób myślenia i postrzegania sąsiedniego narodu kształtują się pod
wpływem różnych okoliczności historycznych i czynników ideologicz-
nych, poznawczych i emocjonalnych oraz wartościują poszczególne kon-
teksty sytuacyjne.

W większości przypadków stereotypy są częścią tradycji kulturowej
i systemu wartości uznawanych przez pewną grupę społeczną. W związku
z tym można stwierdzić, że zmiana postrzegania narodu polskiego i ukra-
ińskiego (w tym też modyfikacja, charakter i trwałość stereotypów) zależy
od intensywności kontaktów polsko-ukraińskich.

M. Pawluh w oparciu o analizę stereotypów i obrazów Ukrainy i Ukra-
ińca we współczesnym polskim dyskursie publicystycznym rozróżnia na-
stępujące grupy stereotypów: polityczne, historyczne, kulturowe, religijne



i gospodarcze. Przy czym „debatę wołyńską” badaczka określa jako
osobny rodzaj stereotypu – historyczno-polityczny [por. Павлюх 2007,
s. 253]. Z kolei L. Hahuła, analizując stereotypy stosunków polsko-
-ukraińskich na materiale polskiej prasy lat dziewięćdziesiątych ХХ i po-
czątku ХХІ wieku, zauważa, że głównymi problemami historii ukraiń-
skiej, z którymi są związane stereotypy polskie, są stosunki Rusi
Kijowskiej z Królestwem Polskim w Х–ХІІ wieku, znajdowanie się ukra-
ińskiego terytorium etnicznego w składzie Korony Polskiej i Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, Polaków i Ukraińców w składzie Imperium
Austriackiego (później Austro-Węgierskiego) i Rosyjskiego, odrodzenie
narodowe Ukraińców w ХІХ wieku, konflikty polsko-ukraińskie w XX
wieku (wojna 1918–1920, działalność ukraińskiej mniejszości narodo-
wej w Polsce międzywojennej, konfrontacje wojskowo-polityczne na
Chełmszczyźnie i Wołyniu w latach 1938–1947, akcja „Wisła” w roku
1947 itd.) [por. Хахула 2008, s. 618].

Niestety, w pamięci zbiorowej obu narodów mocno utrzymuje się dra-
matyczny przebieg ostatniej wojny światowej i lat powojennych. Tra-
giczne „wydarzenia wołyńskie” były „wzajemnym wybuchem nagroma-
dzonej przez pokolenia agresji uruchomionej przez kataklizm społeczny,
którym była totalna wojna” [Карпець 2003]. Warto podkreślić, że prze-
prowadzenie analizy wydarzeń będących traumą dla historii społeczeń-
stwa jest niemożliwe bez uwzględnienia wymiaru czasowego „procesu
pojawienia się traumy”. Chodzi o to, że pomiędzy wydarzeniem a uś-
wiadomieniem pojawia się interwał czasu, kiedy odbywa się określenie
„natury bólu, natury ofiary i stosunku odpowiedzialności” [por. 2003].

Badania polskiej opinii publicznej pokazują, że w świadomości Pola-
ków ważne miejsce zajmuje przeszłość. Opierając się na danych z roku
2001, polska badaczka J. Konieczna wśród przyczyn, które uniemożliwiają
pojednanie, najczęściej wymienia historię (33%), której nie mogą zapom-
nieć, oraz charakter narodowy Ukraińców (24%), który, zdaniem respon-
dentów, wyklucza takie pojednanie (Ukraińcy są fałszywi, mściwi, są
chamami). Rzadko wymieniana jest „istotna różnica kulturowa” (10%).
W najbardziej wrogim w stosunku do Ukraińców południowo-wschodnim
regionie Polski za przeszkodę na drodze do pojednania uznano historię
(63% odpowiedzi). Co piąty respondent pochodzący z tego regionu po-
woływał się na ukraiński charakter narodowy [Конєчна 2001, s. 36–37].
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Biorąc pod uwagę reprezentatywność historiografii i nie wchodząc
w szczegóły przyczyn, przebiegu i charakteru konfliktu, uważam, że
celem badania powinna zostać próba określenia modelu pojednania. Kon-
flikt pamięci ma co najmniej trzy wymiary: historyczny, polityczny
i społeczno-psychologiczny.

W trakcie kształtowania nowoczesnej kultury odpowiedzialnej i dia-
logicznej pamięci sąsiedzkiej ważną rolę odgrywa dyskurs etyki dialogu
stosunków ukraińsko-polskich, która zmienia kierunek europejskiej kul-
tury pamięci z sąsiedzkiej „historii wzajemnych zdrad” (R. Traba) na
„wspólne impulsy doświadczenia” (R. Kozellek) po długotrwałym od-
działywaniu zdolnych do dekonstrukcji „kryjówek” (J. Tischner) uszko-
dzonych przez totalitaryzmy świadomości. Założenia jej opierają się
między innymi na wzmocnieniu wspólnych pozytywnych i solidarnych
„punktów odniesienia” (np. etosie chrześcijańskiego przebaczenia) oraz
cierpliwej wspólnej pracy nad krzywdami i obrazami narodowymi [por.
Лосик 2011].

Modele pracy dialogicznej z pamięciami zbiorowymi zaproponował
P. Ricoeur [2005]:

Model przebaczenia. Model ten podkreśla wspólne przyjrzenie się
pamięci o przeszłości jako „cmentarzowi niedotrzymanych obietnic” nie
w celu uwolnienia pozytywnych trajektorii „ładunków obietnic”, ale żeby
pozbyć się właśnie tych, które funkcjonują na płaszczyźnie cierpienia.
W takim przypadku wymiana pamięciami „wymaga czegoś więcej niż
wyobraźni i sympatii”, unosi się ponad kategorie polityczne i moralne.
Proces zrozumienia „cierpień innych w przeszłości i teraźniejszości” jest
dyskursem miłosierdzia i współczucia. „Nie unieważnia długu, ponieważ
dalej jesteśmy dziedzicami przeszłości, ale unieważnia karę za dług” –
pisze P. Ricoeur [tamże, s. 4]. Podkreśla również, że przy wykorzystaniu
tego modelu trzeba pamiętać o dwóch pułapkach: obojętnego lekce-
ważenia języka upokorzonych i zniecierpliwienia w proszeniu o przeba-
czenie i przyjęciu przebaczenia: „jest czas na coś niewybaczalnego, ale
jest czas na przebaczenie. Przebaczenie wymaga wielkiej cierpliwości”
[tamże].

Model wymiany pamięciami. P. Ricoeur podkreśla, że „mówienie
o pamięci wcale nie oznacza mówienie wyłącznie o zdolności psycho-



fizycznej związanej z zachowaniem i przypomnieniem śladów przeszłości
[…] Nawet na poziomie jednostkowym poprzez opowieści o innych
i o sobie artykułujemy i określamy własną przedwczesność” [tamże, s. 2].
Kładzie nacisk na mobilność tworzenia treści, w której nakłada się w nar-
racji wiele tożsamości: „historia mojego własnego życia staje się częścią
historii twojego życia”, co przyczynia się do „występowania nowej naszej
własnej przeszłości oraz przyszłości innych osób poprzez nieustanną
transformację historii, które sobie opowiadamy” [tamże]. A zatem, od-
bywa się akceptacja „historii innego” i jej uznanie. Pamięć stała i za-
mrożona, zdaniem francuskiego myśliciela, jest dobrowolnie niewypo-
wiedzianą.

Model amnezji lub zapomnienia. Chodzi tu o próbę zaakceptowania
przeszłości, ale bez akcentowania drażliwych chwil wspólnej przeszłości.

Model tłumaczenia. Nie jest to zwykła komunikacja, ponieważ jest
gestem gościnności językowej mającej na celu wymianę sensami za-
chowanymi przez semantyczny światopogląd każdej kultury i przestrzeń
jej pamięci. „Tłumaczy z kultury na kulturę”, zwracając uwagę na „inne”
mówienie, które jest fonologicznie, leksykalnie, składniowo i stylistycz-
nie zróżnicowane oraz podkreśla uniwersalny rdzeń życia etycznego i du-
chownego zarówno jednostek, jak i narodów.

Badaczka O. Losyk zauważa, że zdolność do zrozumienia i odtwo-
rzenia swojego istnienia w czasie (siebie w przeszłości) jest podstawą
tożsamości wspólnoty, która konstytuuje swoje istnienie w przestrzeni
społecznej i kulturowej [por. Лосик 2011].

Słuszne wydają się uwagi O. Mongina dotyczące dyskursu pamięcio-
wego: obserwujemy dość paradoksalną sytuację przewartościowania pa-
mięci, co powoduje brak pewności wspólnego dziedzictwa i tożsamości.
Dbamy tylko o to, czemu grozi zapomnienie. A więc z jednej strony
mamy potrzebę zapomnienia, potrzebę „selekcjonowania historii”, żeby
uniknąć zbyt ciężkiej i paraliżującej pamięci, z drugiej zaś powstaje po-
trzeba pamiętania na przekór zapomnieniu [por. Монжен 2011]. Obecnie
obie strony powinny pracować, żeby zarówno Ukraińcy, jak i Polacy byli
w stanie przezwyciężyć stereotypy, uprzedzenia i bariery oraz w sposób
obiektywny, bez emocji ocenić wspólną historię.
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SUMMARY

Models of reconciliation (for example, the Ukrainian-Polish discourse
memory)

The ability to understand and reproduce their existence in time (myself in
the past) is the foundation of integrity identity community that constitutes
its existence in the social and cultural space. However conflictual past
and challenges of “quench memories” paradoxically resuscitate in the
twentieth century. Therefore there is an urgent task of finding models of
reconciliation. Particularly, this task is important for Ukrainian – Polish
relations.
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UWAGI WSTĘPNE

Cel, jaki przyświeca rozważaniom prezentowanym w niniejszym arty-
kule, sprowadza się do próby uchwycenia komponentów pamięci społecz-
nej wśród przedstawicieli lokalnych elit i przedstawienia relacji pomiędzy
tymi elementami. Na wstępie należy podkreślić, że analizą objęte zostały
transkrypcje ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych, które zostały
zrealizowane w 2007 roku w ramach grantu KBN 1H02E 051 30 pt. „Eu-
ropeizacja interpretacji polskich granic i pograniczy w ideologiach i prak-
tykach społecznych elit lokalnych na wschodnim i południowym
pograniczu III RP po akcesji do Unii Europejskiej”.

Już sam tytuł tego grantu wskazuje, że w centrum zainteresowań znaj-
dowały się sprawy bieżące związane z procesem akcesyjnym Polski do
Unii Europejskiej i strefy Schengen, a nie pamięć społeczna jako taka.
Niemniej jednak są to dane o charakterze jakościowym, co jest szczegól-
nie ważne dla głównej linii argumentacyjnej w artykule (a co zostanie
wyjaśnione nieco później), zebrane w szczególnym kontekście sytuacji
pogranicza. Tematyka i miejsce prowadzenia badań, a także cechy re-
spondentów objętych badaniem, skłaniały do przypuszczeń, że prawdo-
podobnie pojawią się wątki właśnie pamięci społecznej. Co więcej,
w scenariuszu wywiadu znalazły się dwa pytania, które bezpośrednio te
wątki mogły lub wręcz miały wywołać: „Co można powiedzieć o tej
miejscowości komuś, kto nigdy tu nie był?” oraz „Czy na terenie miejs-
cowości znajdują się jakieś zabytki, wytwory kultury?”. Oczywiście, dość



elastyczna formuła wywiadu pogłębionego pozostawiała dużą swobodę
moderatorom w doborze konkretnych wątków i nie we wszystkich wy-
wiadach te pytania zostały zadane wprost, ale autorzy grantu taką możli-
wość przewidzieli.

Innymi słowy, prezentowane wnioski formułowane są w ramach wtór-
nej analizy danych zastanych o charakterze jakościowym. Dodatkową
wartością tego materiału jest to, że rzadko zdarza się tak duża liczba wy-
wiadów realizowanych w relatywnie krótkim czasie na stosunkowo
dużym obszarze. Ostatecznie wybrane zostały 53 wywiady przeprowa-
dzone w Cieszynie, Nowym Targu, Gorlicach i Sanoku. Mowa tu więc
o południowym pograniczu Polski w ramach trzech województw:
śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W każdym z tych miast ba-
dani zostali dobrani ze względu na przynależność do lokalnych elit, a więc
byli to lokalni politycy (radni gminni lub powiatowi), urzędnicy (pra-
cownicy urzędów gminnych lub powiatowych), lokalni dziennikarze,
nauczyciele (głównie historii, wiedzy o społeczeństwie, poloniści) oraz
animatorzy kultury (pracownicy instytucji kultury).

Ludzie ci, z racji pełnionych funkcji, wykazują się szczególną aktyw-
nością w przestrzeni publicznej swoich społeczności lokalnych. Ponadto,
niejednokrotnie okazywało się, że naprzemiennie pełnili oni różne role,
mieszcząc się w różnych kategoriach obranych w ramach grantu – byli
nauczyciele, którzy angażowali się w lokalną politykę; dawni radni, któ-
rzy po skończonej kadencji wracali do szkoły lub do instytucji kultury.
Jest to zjawisko dość typowe dla lokalnych elit społecznych, gdzie nie-
wielkie liczebnie zasoby kadrowe wymuszają poniekąd takie zjawiska.

Reasumując powyższe rozważania, przedstawiciele elit w społecz-
nościach lokalnych, zaangażowani w społeczny dyskurs dotyczący
bieżących zjawisk, w tym przypadku o charakterze geopolitycznym,
mogą w swoich strukturach argumentacyjnych odwoływać się do
ważnych lokalnie wydarzeń z przeszłości, uruchamiając, kluczową dla
poczucia lokalnej więzi, pamięć społeczną.

PAMIĘĆ SPOŁECZNA – ZARYS TEORETYCZNY

Tematyka pamięci społecznej w socjologii została po raz pierwszy wpro-
wadzona i systematycznie opracowana przez Maurice’a Halbwachsa, któ-
rego dzieło pt. Społeczne ramy pamięci ukazało się w 1939 roku (sam
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autor sześć lat później zginął w obozie koncentracyjnym Buchenwald).
Do dziś zresztą opracowanie to stanowi ważny punkt odniesienia i wpro-
wadzenia do problematyki pamięci społecznej. Fakt jednak, że temat ten
został rozpoznany socjologicznie, nie wpłynął na jego zlokalizowanie
w głównym nurcie badań socjologicznych. Na gruncie polskiej socjolo-
gii niepodważalnie największe zasługi w zakresie analizy samego poję-
cia, jak i prowadzenia badań empirycznych w tej tematyce, ma Barbara
Szacka, która wraz z Anną Sawisz opublikowała w 1990 roku książkę pt.
Czas przeszły i pamięć społeczna, a następnie samodzielnie Czas prze-
szły, pamięć, mit (2006) oraz w szerszym gronie współautorów Między
codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbio-
rowej społeczeństwa polskiego (2010). Jednocześnie jednak metodolo-
giczna strona analizy tego zjawiska przyjęła specyficznie polską formę,
co zauważył Piotr Kwiatkowski, który o polskich badaniach pamięci
społecznej pisał wprost: „W literaturze przedmiotu znajdujemy analizy
dokumentów osobistych (Leoński 1987) i wywiadów pogłębionych (Kur-
czewska 2004), ale najwięcej prac powstało z wykorzystaniem badań an-
kietowych, które są zazwyczaj domeną socjologów i, jak się wydaje,
stanowią jedną z osobliwości polskiej socjologii, jako że w literaturze
światowej przypadki surveyowych badań pamięci zbiorowej są rzadkie
(Rosenzweig, Thelen 1998; Shuman, Scott 1988; Schuman, Belli, Bis-
choping 1997)” [Kwiatkowski 2008, s. 42].

Konstatacja ta stanowi istotny argument za zaproponowanym w tym
artykule rozwiązaniem, a mianowicie wtórną analizą jakościowego ma-
teriału empirycznego w postaci wywiadów pogłębionych. Tylko raz wy-
mienione jest opracowanie bazujące właśnie na wywiadach pogłębionych,
zresztą Joanna Kurczewska była szczególnie zaangażowana w grant ba-
dawczy, w ramach którego zrealizowane zostały analizowane w tym ar-
tykule wywiady. Owszem, wnioski nie mają charakteru reprezen-
tatywnego i niemożliwa jest ich estymacja na populację, jak ma to miejsce
w przypadku właśnie badań ilościowych. Jednak z nawiązką rekompen-
sują te braki, umożliwiając istotne pogłębienie problematyki pamięci
społecznej poprzez analizę jednostkowych struktur argumentacyjnych
i sposobów uruchamiania i wprowadzania komponentów pamięci
społecznej do dyskursu publicznego. Najważniejszym zaś wydaje się
możliwość uchwycenia wpływu pamięci społecznej na poczucie lokalnej
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więzi czy wręcz tożsamości. Nie jest to więc odpytywanie respondentów
z zakresu formalnej wiedzy historycznej przy wykorzystaniu wysoce wy-
standaryzowanych kafeterii pytań zamkniętych, ale próba uchwycenia,
czy i w jaki sposób oraz co dokładnie z przeszłości w kontekście bieżących
spraw lokalnych jest uruchamiane. Trzeba jednak dodać, że sytuacja wy-
wiadu (czy to kwestionariuszowego, czy pogłębionego) jest wyjątkowa,
a obecność ankietera czy moderatora może znacząco wpływać na zacho-
wanie respondenta i sposób, w jaki udziela odpowiedzi.

Podejmując próbę zdefiniowania podstawowego dla artykułu pojęcia,
należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że w przeciwieństwie do his-
torii, która ma status nauki akademickiej, pamięć społeczna jest zbiorem
wyobrażeń członków zbiorowości o jej przeszłości [Szacka 2006, s. 19].
O ile więc wiedza historyczna ma charakter sformalizowany i zinstytu-
cjonalizowany, o tyle pamięć społeczna jest nieformalna. Idąc dalej tym
tropem, można wręcz stwierdzić, że historia posługuje się językiem spra-
wozdawczym, analitycznym, podczas gdy pamięć społeczna wypowie-
dziami poetyckimi, metaforycznymi [Szpociński, Kwiatkowski 2006,
s. 21]. Innymi słowy, „pamięć społeczna jest to społecznie tworzona,
przekształcana, względnie ujednolicana i przyjmowana wiedza, od-
nosząca się do przeszłości danej zbiorowości. Wiedza ta obejmuje różne
treści, pełni różne funkcje, trwa dzięki różnym kulturowym nośnikom
oraz trafia do świadomości jednostek z różnych źródeł” [Golka 2009,
s. 15]. Czyli, w przeciwieństwie do wiedzy historycznej, pamięć społecz-
na nie ma charakteru jednoznacznie potwierdzonych faktów, które są in-
terpretowane w sposób właściwie niezmienny w czasie, a przynajmniej
przy zachowaniu reguł obiektywizmu naukowego. Oddając głos samemu
Halbwachsowi, należy przytoczyć w tym miejscu jego metaforę pamięci
społecznej: „Ramy pamięci są zarazem w trwaniu i poza nim. Poza trwa-
niem przekazują obrazom i konkretnym wspomnieniom, z których się
składają, nieco swej stałości i ogólności. Ulegają one jednak częściowo
biegowi czasu. Przypominają tratwy spławiane wodą z biegiem rzeki tak
powoli, że można po nich przejść z jednego brzegu na drugi, a tymcza-
sem one suną i nie są nieruchome. Tak właśnie jest z ramami pamięci:
można, idąc ich tropem, równie dobrze przejść od jednego pojęcia do dru-
giego, obu ogólnych i pozaczasowych przez ciąg refleksji i rozumowania,
jak i cofać się lub posuwać wzdłuż biegu czasu, od jednego wspomnie-
nia do drugiego” [Halbwachs 2008, s. 421].
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Pamięć społeczna jest więc płynna, zmienna w czasie, silnie nace-
chowana emocjonalnie, wybiórcza i w znacznym stopniu zależna od
bieżących wydarzeń i sytuacji. W tym przypomina pamięć jednostkową,
która jest rozumiana bardziej jako proces niż niezmienny zbiór faktów.
Wydaje się, że należy to bardzo wyraźnie podkreślić, bowiem podczas
prezentowania ustaleń opisywanych analiz w gronie także historyków1,
pojawiły się wątpliwości co do jakości wiedzy prezentowanej przez ba-
danych. W perspektywie historycznej faktycznie można formułować
oceny na temat poprawności i jakości wiedzy historycznej przedstawi-
cieli elit społeczności lokalnych pogranicza. Bez wątpienia temat ten
może, a wręcz powinien stanowić obszar naukowej eksploracji, zważyw-
szy fakt promowanej ostatnimi czasy w Polsce koncepcji „polityki histo-
rycznej” (cokolwiek miałaby ona oznaczać). Poziom wiedzy historycznej
elit społecznych nie stanowił jednak celu niniejszych analiz.

W ujęciu socjologicznym ta poprawność bądź niekompletność wie-
dzy historycznej nie ma najmniejszego znaczenia. To, co jest szczególnie
interesujące, jest sednem rozbieżności pamięci społecznej względem wie-
dzy historycznej: co jest i jak pamiętane przez członków danej społecz-
ności oraz co jest zapomniane bądź przemilczane w celu wykluczenia
właśnie ze zbiorowej pamięci. To właśnie stanowi spoiwo zbiorowych
wyobrażeń na temat wspólnoty, ale może też stanowić ewentualne ogni-
sko krytyki i redefiniowania lokalnej więzi. „Jednostka przywołuje
wspomnienia, pomagając sobie ramami pamięci społecznej. Innymi
słowy, rozmaite grupy, na które rozbija się społeczeństwo, są zdolne
w każdej chwili odbudować swoją przeszłość. Ale, jak to widzieliśmy,
najczęściej wtedy, kiedy ją odtwarzają, zarazem ją deformują. Niewątpli-
wie jest wiele faktów, wiele szczegółów pewnych faktów, które jednostka
zapomniałaby, gdyby inni nie zachowali dla niej wspomnienia o nich.
Z drugiej jednak strony społeczeństwo może istnieć tylko wtedy, kiedy
między jednostkami i grupami, które nań się składają, istnieje wystar-
czająca jednolitość poglądów” [tamże, s. 421–422].

Oczywiście, od czasu, kiedy te słowa były pisane przez Maurice’a
Halbwachsa, istotnie zmieniły się paradygmaty socjologiczne, ale kon-

1 Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Na pograniczach kultur i narodów. Problemy
historii”, jaka odbyła się w Sanoku w dniach 10–12 października 2013 roku.
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statacja ta wciąż pozostaje aktualna, nawet po uwzględnieniu całkiem
współczesnych przecież rozważań na temat tożsamości jednostkowej
i zbiorowej w perspektywie humanistycznej. Co najwyżej współcześnie
nieco inaczej rozkładane są akcenty podczas lektury tego fragmentu.

Kończąc ten wątek rozważań, można dodać jeszcze, że o ile forma
i charakter wiedzy historycznej oraz pamięci społecznej są w zasadzie
przeciwstawne, o tyle wcale ta przeciwstawność nie odnosi się do przed-
miotu obu tych form odniesień do przeszłości. Historia może czasami nie
zauważać wąskich, lokalnych kontekstów i tego, co jest pamiętane w nie-
wielkich miejscowościach (co raczej jest wyłącznie założeniem teore-
tycznym, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę modę na wszelakie
lokalne opracowania historyczne). Owszem, w pamięci społecznej pewne
fakty historyczne mogą być zniekształcone czy w ogóle sprzeczne
z wiedzą historyczną (można przecież pamiętać coś, co w ogóle nie miało
miejsca w rzeczywistości), jednak wydaje się, że znaczące części pamięci
społecznej i wiedzy historycznej są komplementarne – co nie oznacza,
że tożsame.

WSTĘPNA ANALIZA DANYCH EMPIRYCZNYCH
– UJĘCIE ILOŚCIOWE

Wykorzystane w opracowaniu oprogramowanie do analiz jakościowych
Atlas.ti umożliwia sprawną obróbkę danych, także pod kątem prostych
zestawień ilościowych. Punktem wyjścia, z racji, że analiza ma charak-
ter analizy wtórnej, było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy wątki
przeszłości w ogóle pojawiają się w wypowiedziach badanych. Wywiady
były niezwykle zróżnicowane pod względem czasu trwania, ale także
struktury (pomimo przyjętego w projekcie scenariusza rozmowy). Nie-
które trwały niespełna godzinę, podczas gdy inne znacznie ponad dwie
godziny. Siłą rzeczy przełożyło się to na objętość transkrypcji, ale można
przyjąć, że przeciętny wywiad liczył 4–6 tysięcy słów, w tym także pytań
i komentarzy formułowanych przez moderatorów.

Po zliczeniu występowania wszystkich słów (uwzględniono także
różne formaty dat i słowa niepełne) we wszystkich 53 wywiadach okazało
się, że respondenci i moderatorzy użyli w sumie 32 637 słów. Od razu
należy podkreślić, że liczone było każde słowo, które pojawiło się co naj-
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mniej raz w przynajmniej jednym wywiadzie. W tej liczbie są więc słowa,
które faktycznie pojawiły się tylko raz w jednym wywiadzie – np. niety-
powa nazwa własna lub nietypowy błąd językowy, ale także słowa, które
pojawiały się nawet kilkadziesiąt razy w każdym z wywiadów (w sumie
1 729 761 możliwości w 53 wywiadach).

W dalszej kolejności lista ta została przeanalizowana pod względem
występowania słów (dat), które w jakikolwiek sposób mogły odnosić się
do przeszłości. Wzięto zatem pod uwagę sformułowania (w różnych od-
mianach – lista miała charakter alfabetyczny) takie, jak „bitwa”, „dawne”,
„Galicja”, „historia”, „Holokaust”, „komunizm”, „ojcowizna”, „ówczes-
ny”, „pamiątka”, „pamięć”, „pokolenie”, „PRL”, „średniowiecze”, „tra-
dycja”, „wiek”, „wojna”. Ponadto daty – bądź w formacie „`13”, „13-te”,
bądź „2013”, ale też „13-lecie”. Okazało się, że wszystkich tego typu
możliwości w całej liście użytych słów jest 302. Innymi słowy, do pro-
gramu nie została wprowadzona instrukcja słownikowa obejmująca
wszystkie możliwe słowa odnoszące się do przeszłości, jakie występują
w języku polskim, ale na podstawie wygenerowanego zestawienia
wszystkich użytych w wywiadach słów skonstruowano listę tych sfor-
mułowań, które mogły mieć cokolwiek wspólnego z przeszłością (nawet
tą całkiem niedawną).

Podsumowując zatem, na tym etapie okazało się, że spośród wszyst-
kich użytych słów te, które odnosiły się do przeszłości, stanowiły raptem
0,9% ogółu. Kolejnym zaplanowanym w analizie krokiem było skon-
struowanie swoistego rankingu wywiadów – czyli określenie, w których
transkrypcjach te słowa pojawiały się najczęściej, a w których najrza-
dziej. Po zliczeniu wyselekcjonowanych słów (302) dla każdego wywiadu
uzyskano listę pięciu wywiadów, w których pojawiały się one najczęś-
ciej (60–77 wystąpień) oraz najrzadziej (2–12 razy). W pierwszej kate-
gorii znalazło się 5 wywiadów, w drugiej 6 wywiadów. Od tego momentu
to właśnie te 11 wywiadów stanowiło podstawowy materiał analityczny.

Zanim zostaną zaprezentowane główne charakterystyki respondentów,
warto nadmienić, że najczęściej odwoływano się do dat i to głównie z XX
wieku, choć przede wszystkim związanych z okresem PRL-u i transfor-
macją ustrojową, a nie drugą wojną światową. Najdawniejsze daty się-
gały XIX wieku, a najnowsze XXI wieku. Na drugim miejscu znalazły się
wszelkiego rodzaju „lecia” i obchody rocznicowe, które respondenci
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wspominali w wywiadach. Wreszcie okres galicyjski, a dopiero na kolej-
nym miejscu druga wojna światowa (postrzegana raczej całościowo –
jako jedno wydarzenie, a nie zbiór różnych wydarzeń) i Holokaust. Po-
zostałe słowa z listy występowały już niezwykle rzadko.

Jeżeli chodzi o respondentów, to w obu przypadkach ekstremalnych
znaleźli się przedstawiciele polityków, urzędników, dziennikarzy i ani-
matorów kultury z różnych miejscowości. Co więcej, niemożliwa oka-
zała się identyfikacja jakiejkolwiek innej wewnętrznej cechy, która
ilościowo wskazywałaby na jakąś wewnętrzną spójność obu kategorii
analitycznych – w obu grupach byli zarówno młodsi, jak i starsi respon-
denci, zasiedzieli, jak i ci, którzy niedługo byli związani z daną miejsco-
wością. Jedyne, co różniło znacząco tych respondentów, to fakt, że jedni
częściej, a inni rzadziej uruchamiali wątki związane z przeszłością.

To otwierało drogę do zdecydowanie bardziej jakościowych analiz
wybranych wywiadów, ponieważ fakt użycia konkretnej daty czy okreś-
lonego słowa związanego z przeszłością wcale nie musiał wskazywać na
elementy pamięci społecznej. Respondenci mogli bowiem prezentować
indywidualną perspektywę, opisując np. własną karierę i losy indywi-
dualne. Z perspektywy pamięci społecznej istotne natomiast były wątki
odnoszące się do jakiejś zbiorowości, a najlepiej – „my” lokalnego. Właś-
nie z tych względów już na wstępnym etapie lektury wywiadów ich liczba
została zweryfikowana – z pięciu wywiadów, w których najczęściej wy-
stępowały określone sformułowania, ostatecznie pozostały tylko dwa.

Właśnie z tych przyczyn na kolejnym etapie analiz uwzględnione zos-
tały właściwie ponownie wszystkie 53 wywiady. Okazało się bowiem, że
proste zestawienia występowania słów nie wystarczają do efektywnego
doboru materiału empirycznego. Owszem, umożliwiły identyfikację
dwóch najciekawszych wywiadów, ale jednocześnie stanowiły dowód na
to, że wątki pamięci społecznej mogą być niejako „ukryte” w treści.

Lektura transkrypcji wywiadów została rozpoczęta od tych, które były
zidentyfikowane jako najbardziej nasycone elementami pamięci społecz-
nej. Dzięki takiemu zabiegowi już na wstępie powstała dość obszerna
lista kodów, która tylko w niewielkim stopniu była uaktualniana podczas
zapoznawania się z treścią pozostałych wywiadów. Ostatecznie wyod-
rębniono 27 kodów, które miały stanowić etykiety (maksymalnie oddać
sens) czasami dość obszernych cytatów. Jedne odnosiły się wprost do uru-
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chamianych wątków, jak np.: „długie/krótkie trwanie rodziny”, „histo-
ryczne «my» lokalne”, „pierwsza/druga wojna światowa”, „zabory/Gali-
cja”, „pochodzenie rodziny/miejscowości”. Inne miały za zadanie
uchwycić socjologiczny kontekst wypowiedzi: „perspektywa lokalna/oso-
bista/rodziny/zawodowa”, „oficjalna historia miejscowości”, „problem
zaborów”, „rola tolerancji”, „wielokulturowość”. Wprowadzone zostały
także dwa kody pomocnicze, które miały różnicować podobne treści
w konfrontacji poszczególnych wywiadów: „pozytywnie” oraz „nega-
tywnie” (tym samym możliwa była ocena wypowiedzi zawierających te
same wątki).

Ponowna lektura wszystkich wywiadów wykazała, że właściwie prze-
szłość w zdecydowanej większości z nich nie stanowi istotnego elementu.
Poniekąd potwierdził się wcześniej sformułowany wniosek, że jest to za-
ledwie 0,9% całości materiału. Pod względem jakościowym faktycznie
badani woleli odwoływać się do bieżących wydarzeń i prezentować per-
spektywę indywidualną w ocenie bieżących wydarzeń. Jeżeli weźmie się
pod uwagę to, że impulsem do rozmowy było wejście Polski do strefy
Schengen i znaczenie tego faktu dla społeczności lokalnych południo-
wego pogranicza Polski, uruchomiły się raczej wizje przyszłości, a nie
odniesienia do przeszłości, tym bardziej lokalnej.

To chyba jedna z najważniejszych konstatacji, choć dość oczywista –
przeszłość, w tym przeszłość lokalna, nie jest kluczowym elementem
w konstruowaniu zbiorowych ocen bieżących wydarzeń, nie stanowi pun-
ktu odniesienia, jak chcieliby być może piewcy polityki historycznej. Wy-
daje się, że bez bezpośredniego pytania o przeszłość będzie ona przez
respondentów raczej pomijana. By odwrócić konsekwencje tego wniosku,
można spróbować postawić tezę (oczywiście wymagającą zdecydowanie
dokładniejszej weryfikacji empirycznej), że dopiero pytania wprost
o przeszłość poniekąd zmuszają badanych do „włączenia trybu” prze-
szłości. Nie umniejsza to wcale wagi przeszłości w konstruowaniu po-
czucia wspólnoty czy tożsamości, ale wskazuje, że jest ona uruchamiana
w sposób znacznie bardziej pośredni, czy jak chciałby Michael Billig –
banalny [Billig 2008].
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HISTORYCZNE I TERAŹNIEJSZE „MY” LOKALNE
– PRZYPADEK CIESZYŃSKI

Z perspektywy sformułowanego problemu najciekawszym poznawczo
okazał się wywiad z lokalnym urzędnikiem w Cieszynie. Po pierwsze,
w ciągu pierwszych kilku minut rozmowy badany „uruchomił” wiele
wątków związanych z przeszłością Cieszyna i jego mieszkańców. Po dru-
gie, w świadomy sposób wplótł w te wątki historię własnej rodziny, pró-
bując w ten sposób legitymizować swoje prawo do formułowania
pewnych ocen i opinii.

Struktura argumentacji była narzucana perspektywą lokalną, a nie chę-
cią budowania obiektywnych wyjaśnień konsekwencji złożonych proce-
sów historycznych. Warto więc przytoczyć w tym miejscu dokładną
analizę tego konkretnego wywiadu, pomijając fakt, że jest on wyjątkowo
specyficzny na tle pozostałych objętych analizą. Skupia jednak w sobie
właściwie wszystkie te cechy, które przejawiały się pojedynczo w reszcie
wywiadów na temat europeizacji interpretacji polskich granic i pograniczy
w ideologiach i praktykach społecznych elit lokalnych na południowym
pograniczu III RP po akcesji do Unii Europejskiej. W celu oddania spe-
cyficznego stylu wypowiedzi oraz charakteru tego wywiadu w dalszej
części zacytowane zostaną obszerniejsze fragmenty wypowiedzi.

Punktem wyjścia respondenta była chęć uzasadnienia opinii, że
bieżące wydarzenia związane z wejściem Polski do strefy Schengen i ob-
chody akcesji do Unii Europejskiej miały niezwykłe znaczenie dla jego
społeczności lokalnej, co w jego przekonaniu wiązało się bezpośrednio ze
specyfiką Cieszyna jako takiego. Specyfika ta była przez respondenta
udowadniania trzema elementami: tradycjami wielokulturowości, szcze-
gólnymi doświadczeniami podziałów wynikających z istnienia granicy
państwowej i świeżymi doświadczeniami przełamywania historycznych
podziałów. Te trzy elementy dość klarownie wiązały się z trzema okre-
sami historii Cieszyna: okresem zaborów, II Rzecząpospolitą oraz Pol-
ską Rzecząpospolitą Ludową, i wreszcie III Rzecząpospolitą.

Pierwsze zdania wypowiedzi badanego dotyczyły złożoności lokalnej
sytuacji wyznaniowej w przeszłości:

„Olbrzymi wpływ na to mieli ewangelicy. Ja jestem katolikiem, żeby
było wszystko wiadome, ale tutejsi ewangelicy walczyli na przestrzeni tych
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wielu wieków o polskość. Jest to część społeczeństwa bardzo zasłużona
w tej mierze. Oczywiście katolicy również mają tutaj duże zasługi, nato-
miast o rozwój szkół polskich, o zachowanie tożsamości polskiej walczyli
w olbrzymim stopniu ewangelicy i trzeba to podkreślać” (C_U1).

Pomimo istotnych różnic wyznaniowych w perspektywie badanego
mieszkańców Cieszyna z całą pewnością jednoczyła kwestia „walki o pol-
skość”, ale w pozytywistycznym rozumieniu rozbudzania świadomości na-
rodowej poprzez edukację, a nie zbrojne czyny. Co ciekawe, powody, dla
których utrzymywanie polskości było takie ważne, nie są już tak oczywiste,
jak sam fakt, że była to płaszczyzna jednocząca ewangelików i katolików.
W kolejnym zdaniu badany nawiązał do lokalnych kontrowersji związa-
nych z upamiętnianiem dynastii Habsburgów, stwierdzając wprost, że:

„Tutaj nie było zaboru, tutaj myśmy byli częścią monarchii austro-
-węgierskiej [zaznaczenie – M.S.], w związku z czym dla nas temat za-
borcy jest trochę innym tematem. Myśmy zawsze Austriaków dobrze
postrzegali [zaznaczenie – M.S.]. Tutaj jest olbrzymi sentyment au-
striacki, proaustriacki, szacunek dla Franciszka Józefa, dla Marii Teresy.
Cieszyniacy z bardzo dużym sentymentem myślą, mówią o tej monar-
chii, która pozwalała nam na rozwój i nauki i kultury, więc była tam z ich
strony duża tolerancja. Szkoły istniały, ogniska różnego typu, czy spor-
towe, czy chóry polskie istniały. Tam się cały czas, tam była ta kolebka
polskości. Ewangelicy, tak jak już wcześniej mówiłem, dbali o to, by
w szkołach mówiło się w języku polskim, a więc, myśmy cały czas czuli
naszą polskość, myśmy się utożsamiali z polskością [zaznaczenie –
M.S.], a Austriacy byli bardzo tolerancyjni i w związku z tym wytwo-
rzyła się taka bardzo specyficzna koegzystencja” (C_U1).

W tej wypowiedzi ujawnia się więc swoista interpretacja przeszłości,
w ramach której dość ważną kwestią było utrzymywanie polskości, ale
właściwie dzięki tolerancji władz austro-węgierskich stworzony został
klimat przyjaznej akceptacji dla działań edukacyjnych podejmowanych
przez lokalną społeczność. Tolerancja władz zaborczych i jednoczący cel
sprawiały, że ewangelicy i katolicy działali razem i przyjaźnie koegzys-
towali z „zewnętrznymi Austriakami”. Najciekawszym momentem jed-
nak jest uruchomienie lokalnego „my” w przeszłości – dla badanego
cieszyniacy z odległej przeszłości są jego współziomkami i właściwie
przeszłość i teraźniejszość zlewają się tutaj w sformułowaniu „myśmy”.
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Z historycznego (naukowego) punktu widzenia można wykazywać
brak logiki w powyższej wypowiedzi. Aczkolwiek dla zrozumienia jej
sensu właśnie kluczowym jest owe „myśmy”, w którym zawiera się sens
wykazania specyfiki lokalnej społeczności polegającej na tolerancyjności
i wielokulturowości. Było to jednak do tego stopnia ważne, że według
słów badanego sala sesji samorządu lokalnego została przystrojona wi-
zerunkami przedstawicieli władz zaborczych.

Wydaje się, że formułowana pozytywna ocena władz zaborczych i jej
znaczenie dla lokalnej społeczności mogła mieć miejsce jedynie w ze-
stawieniu z innymi, dla tej społeczności bardziej traumatycznymi wyda-
rzeniami. Jeszcze raz warto zwrócić uwagę, że badany wyraźnie odnosił
się do zbiorowych wyobrażeń na temat społeczności, używając sfor-
mułowania „myśmy” zarówno do współczesności, jak i przeszłości. Nic
więc dziwnego, że z tej perspektywy wydarzenie, które miało tak do-
niosłe, aczkolwiek negatywne konsekwencje, wiązało się z podziałem tej
społeczności.

„Jeden Cieszyn, który został w `20 roku podzielony na dwa Cieszyny,
no okaleczył to miasto. To były decyzje takie, które stworzyły liczne po-
działy, liczne niezadowolenia, bo podzielono również ludziom pola
uprawne, które uprawiali, i musieli pisać prośby o to, żeby móc przekra-
czać tą granicę. No wytworzono sytuację zupełnie nienormalną” (C_U1).

Respondent jednak, nim wspomniał o pierwszym podziale – sytuacji,
jak sam stwierdził, zupełnie nienormalnej – przy okazji odradzania się
państwowości polskiej i konstruowania nowego porządku państwowego
po pierwszej wojnie światowej, wyszedł od sytuacji miasta w okresie po
1945 roku:

„W związku z tym co się działo od ’45 roku, myśmy mieli na
południu ścianę [zaznaczenie – M.S.], ścianę w zasadzie nie do przeby-
cia. Mój ojciec, który urodził się po drugiej stronie Olzy, który przez to
wprowadził tą tradycję właśnie zaolziańską, miał tam sporo przyjaciół,
sporo rodziny do których niemożliwością było dotrzeć. Myśmy nie mogli
pójść na groby dziadków, myśmy nie mogli pójść na groby rodzin [za-
znaczenie – M.S.], bo z wielkim problemem, wielkim problemem było
również uzyskanie przepustki jednorazowej. Ja już nie mówię o tej stałej
[przepustce – M.S.]. W związku z tym myśmy wiedzieli o tym, że jak
gdyby świat się kończy tutaj na tej granicy [zaznaczenie – M.S.]. Ja
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pamiętam jako dziecko zasieki, pamiętam zaoraną granicę, pamiętam ra-
kiety, które tam były połączone takimi drucikami, jako chłopak pamiętam,
jak żeśmy próbowali tam rzucać patykami i kamieniami, żeby spowodo-
wać wybuch takiej rakiety. Pamiętam, jak z łaską wpuszczano nas na teren
Czechosłowacji i za własne pieniądze zakupiony towar odbierano nam
bez żenady na granicy i konfiskowano wszelkiego typu dobra. No nas to
bulwersowało wszystko. Do ciotek właśnie nie mogliśmy pójść, do wuj-
ków, do tych wszystkich bliskich, których mieliśmy po drugiej stronie
granicy” (C_U1).

Podział Cieszyna i ustanowienie granicy państwowej w poprzek ist-
niejącego organizmu miejskiego, a także późniejsza petryfikacja tej gra-
nicy sprawiły, że w lokalnej perspektywie okres funkcjonowania jako
całość pod zaborami postrzegany jest jako normalny. Jest wręcz mitolo-
gizowany, jako okres tolerancji i pokojowej koegzystencji członków
społeczności lokalnej różnych wyznań. Oczywiście, nie ma tu ani jed-
nego słowa o tych mieszkańcach Cieszyna, którzy niekoniecznie wpisy-
wali się w obraz walki o utrzymanie polskości tego miasta – być może
chcąc dbać o czeskość Cieszyna. Następnie miało miejsce gwałtowne
załamanie tej „normalnej” sytuacji, którego prawdziwe konsekwencje
ujawniły się dopiero po drugiej wojnie światowej. Tu również miało
miejsce co najmniej jedno ciekawe przemilczenie, ponieważ badany ani
razu nie wspomniał o interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Cze-
chosłowacji – nie odniósł się do tego ani jednym słowem.

Lokalna, wspólnotowa perspektywa zostaje dodatkowo wzmocniona
przez odwołanie do losów rodziny respondenta, która podobnie jak inne
w Cieszynie odczuwała na co dzień negatywne konsekwencje istnienia
szczelnej granicy państwowej. Formułowane opinie i prezentowana wizja
przeszłości są niejako legitymizowane poprzez „naocznych świadków”,
którzy z własnej perspektywy przeżywali opisywane wydarzenia. Nic
więc dziwnego, że okres po 1990 roku, a przede wszystkim akcesja do
Unii Europejskiej i zniesienie kontroli granicznych w ramach strefy
Schengen oznaczały dla respondenta „powrót do normalności”, a te bar-
dzo współczesne momenty stanowiły dla respondenta impuls do urucho-
mienia wątków przeszłości.
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WNIOSKI

Próbując podsumować wyniki przeprowadzonych na potrzeby niniej-
szego artykułu analiz, można stwierdzić, że po pierwsze, pamięć
społeczna wydarzeń historycznych nie uruchamia się przy każdej możli-
wej okazji. W analizowanych wywiadach pamięć społeczna nie stano-
wiła przedmiotu badania, więc nie zastosowano pytań, które by
bezpośrednio ten temat wywoływały. Wątki z przeszłości badanych
społeczności stanowiły w zasadzie marginalne elementy wypowiedzi
u większości z przedstawicieli elit lokalnych, którzy woleli odnosić się do
teraźniejszości czy przyszłości. Nie oznacza to jednak, że przeszłość nie
ma znaczenia dla budowania poczucia tożsamości lokalnej. Udowadnia
to najciekawszy pod tym względem wywiad, gdzie właściwie od pierw-
szych słów respondent przywołuje przeszłość, próbując budować nie-
zwykle ciekawą linię argumentacyjną uzasadniającą wagę wydarzeń
bieżących dla jego społeczności lokalnej.

Pamięć zbiorowa, jeżeli jest przy takiej okazji przywoływana, stanowi
subiektywną perspektywę potraktowanych niezwykle wybiórczo „wiel-
kich wydarzeń”, których waga nie tyle wynika z oceny historycznej, co
ich wpływu na daną zbiorowość. W tym rozumieniu pamięć o konkret-
nych wydarzeniach jest zdecydowanie zakotwiczona w danej zbioro-
wości. Co więcej, niezwykle ważnym elementem takiej pamięci jest to,
że w opisywanych wydarzeniach brali udział przodkowie pamiętających
lub oni sami. To pozwala budować ponadczasowe poczucie wspólnoty,
gdzie w „my” lokalnym mieszczą się zarówno nieżyjący, jak
i współcześni członkowie społeczności lokalnej.

Poszczególne pamiętane wydarzenia (oraz te niepamiętane, co także
jest niezwykle ważne) mają swoją rangę emocjonalną, która wynika z per-
spektywy lokalnej. Bieżące wydarzenia odciskają swoje piętno na prze-
szłości, bowiem w takim ujęciu nic właściwie nie dzieje się bez
przyczyny, a dodatkowo, ma miejsce swoista sprawiedliwość dziejowa.
Wydaje się, że to właśnie tym dwóm wytycznym podporządkowana jest
pamięć zbiorowa – powinna uzasadniać teraźniejszość, jakoś ją legity-
mizować, i nieść ze sobą moralno-etyczne przesłanie związane z kon-
sekwencjami trwania danej zbiorowości. W tym sensie pamięć zbiorowa
ma szczególne znaczenie dla budowania poczucia tożsamości lokalnej
społeczności, której przeszłości dotyczy.
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THE SUMMARY

Place and role of social memory in the argumentations of represen-
tatives of local elites of southern and eastern Polish borderlands

The article concentrates on elements of social memory of representatives
of local elites. The conclusions are based on secondary analysis of in-
depth interviews conducted in 2007. Local elites involved in social dis-
course on current events may have recalled past that is locally important.

What is obvious is that things that are remembered (and those that are
forgotten) have their own emotional values. Social memory seems to be
subordinated two important guidelines: everything must have it’s own
cause and there must be some kind of historical justice. From that point
of view, social memory is crucial for local identity, however – it refers to
history from very subjective perspective.
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METODA BADAWCZA

W badaniach historycznych zazwyczaj korzystamy z krótkookresowej
metody badawczej. Od lat dwudziestych XX wieku do praktyki badań
naukowych wprowadzono metodę długookresowej perspektywy czaso-
wej. Z niej korzystali Feliks Koneczny (1862–1949), Arnold Toynbee
(1889–1975), Oswald Spengler (1880–1936), Samuel Huntington (1927–
2008). Przyjęcie metody długiej perspektywy badawczej pozwoliło im
na rozwój badań porównawczych nad cywilizacjami [Jabłoński, Obirek
2004, s. 102–103; zob. też Białkowski 2007].

Chociaż zręby tej metody powstały w latach dwudziestych XX wieku,
w II Rzeczypospolitej [Braudel 2006, s. 68], to względy polityczne spra-
wiły, że współcześni polscy badacze poznają jej założenia na przykła-
dzie publikacji naukowców z obszaru Europy zachodniej. Środowisko



wrocławskich historyków z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wroc-
ławskiego – pod kierunkiem prof. dr hab. Radosława Żerelika, prof. UWr
dr hab. Przemysława Wiszewskiego i dr Lucyny Harc – z możliwością jej
zastosowania spotkało się przy realizacji europejskiego grantu „Cuius
Regio. Analiza sił spajających i destrukcyjnych w obrębie regionu okreś-
lających przynależność osób (grup społecznych) oraz spójność społeczną
jako zjawisko historyczne / Cuius Regio. An analysis of the cohesive and
disruptive forces destining the attachment of (groups of) persons to and the
cohesion within regions as a historical phenomenon. (CURE)”, organizo-
wanego przez European Science Foundation [Cuius Regio. Silesia].
Uczestnicząc w części tego projektu, poświęconej okresowi 1740–1918
na Śląsku Śląsku (prowadzonej przez prof. dr hab. Teresę Kulak), za-
uważyłam, że preferowane metody badań pozwoliły zwrócić uwagę na
elementy z przeszłości dotąd nieeksponowane w badaniach historycznych.

ŚLĄSK – POGRANICZE

Z geograficznego punktu widzenia obszar zwany współcześnie Śląskiem
obejmuje ziemie leżące w dorzeczu górnej i środkowej Odry, południową
granicę stanowi pasmo górskie Sudety. Na północy ten teren nie ma na-
turalnej granicy, podobnie jak na wschodzie. Dlatego to wydarzenia his-
toryczne kształtowały jego zasięg terytorialny w tych kierunkach. Od
kiedy Śląsk włączony został w większy organizm państwowy – czy to
w państwie wielkomorawskim, czeskim (od 875 roku), piastowskim (od
990 roku), czeskim (od XIV wieku), a także w okresie austriackim (XVI
wiek) i pruskim (XVIII wiek), ów teren znajdował się w pozycji pogra-
nicza. Wyjątek stanowił czas, gdy Bolesław Chrobry ogłosił się księciem
Czech (1003 rok) i zajął Morawy; wówczas to ich obszar (do 1031 roku)
oddzielał Śląsk od południowej granicy państwa. Poza tym krótkim okre-
sem do lat czterdziestych XVIII wieku wspomniany teren stanowił
północno-zachodnią – albo południowo-zachodnią – rubież państwa. A od
wspomnianego dziesięciolecia stał się południowo-wschodnim pograni-
czem. Ulokowanie na obrzeżach państwa sprawiało, że konflikty mili-
tarne, w których uczestniczyli jego władcy, nie były obojętne dla kondycji
materialnej i społecznej ludności tam zamieszkałej.
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W niniejszym opracowaniu skupiono uwagę na ewolucji pozycji grup
społecznych spowodowanej zmianami wywołanymi albo też tylko spro-
wokowanymi przez zmagania militarne.

W latach czterdziestych XVIII wieku w wyniku trzech wojen śląskich
nastąpiła zmiana przynależności państwowej Śląska. Stronami w tych
zmaganiach zbrojnych i dyplomatycznych były Prusy i Austria. Konflikt
wywołał Fryderyk II z dynastii Hohenzollernów, a pretekstem było obję-
cie spuścizny Karola V z austriackich Habsburgów, wobec braku mę-
skiego potomka, przez kobietę, Marię Teresę, córkę zmarłego. Wraz
z udziałem Prus w II rozbiorze I Rzeczypospolitej tzw. pruski Śląsk1 utra-
cił charakter obszaru od północy graniczącego z obcym państwem.

WOJNA W XVIII WIEKU JAKO CZYNNIK SPRZYJAJĄCY
NOBILITACJI SZLACHECKIEJ

Zaangażowanie w zmagania militarne jej bezpośrednich uczestników
stwarzało perspektywę nobilitacji. Podczas wojen śląskich godności szla-
checkie nadawali władcy obu walczących stron. W węższym zakresie
przyznawała je monarchini cesarstwa austriackiego, kontynuując w tym
względzie praktykę swego poprzednika. Zaszczytu owego dostępowały
rody o krótszej raczej niż dłuższej tradycji zamieszkania na ziemi śląskiej.
Pod rządami pruskimi na Śląsku wzrosła także liczba rodów szlachec-
kich. Nowi właściciele najczęściej pochodzili ze szlachty z Brandenbur-
gii (między innymi rody Bardeleben, Beeren z okolic Teltow, Danc-
klemann, Diericke, Duesterloh, Fink, Graevenitz, Groeben, Hohenstein,
Lau, Marschall), Prus Wschodnich (np. Below, Bluecher, Bohlen z Rugii),
Pomorza (Grumbkow z okolic Słupska, Billerbeck), Dolnej Austrii
(Ander), czy też Portugalii (Bombelles) [Sękowski 2002, t. 1, s. 117, 152,
231, 250, 406–407; t. 2, s. 11–12, 78–79, 97–98, 167, 426; t. 3, s. 179;
t. 4, s. 227; t. 5, s. 57–60; Kurpiers, Musialik 2014]. Przybycie na Śląsk
połączone było również z otrzymaniem inkolatu śląskiego, zwłaszcza
w okresie wojen lub bezpośrednio po nich. Nowo przybyłe i nobilitowane

1 Określenie „pruski Śląsk” podkreśla związek z państwem pruskim. Odróżnia go od
„Śląska czeskiego”, znajdującego się w granicach królestwa Czech.
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rody szlacheckie stopniowo zdominowały te o słowiańskim rodowodzie.
Prawidłowość była obserwowana zarówno w stanie rycerskim, jak też
zwłaszcza w kręgach arystokratycznych [Kurpiers, Musialik 2014].

W okresie pruskim wystąpił też spadek ogólnej liczby rodów szla-
checkich występujących na ziemiach śląskich. Po wojnach śląskich wśród
sprzedających majątki z tego terenu występowały rody o korzeniach pru-
skich, czeskich, a także wywodzące się np. ze Szkocji czy Brabancji.
W następnym stuleciu między wyzbywającymi się śląskich włości zwraca
uwagę zwłaszcza aktywność rodów o korzeniach słowiańskich. Skłonni
byli oni przenosić się do części austriackiej Śląska. Znajdowali tam do-
godniejsze warunki materialne, gdyż w odróżnieniu do części pruskiej
nie musieli do skarbu państwa wnosić ze swych dóbr podatku w wyso-
kości 28,33%. W czasie wojen śląskich system podatkowy objął wszyst-
kie stany. Obciążenia finansowe wobec państwa określono jednak
w różnej wysokości [Wąs 2007, s. 231–232]. Postępowaniem tym kwes-
tionowano jeden z elementów systemu feudalnego, który wyłączał z danin
stan pierwszy i drugi: szlachtę i duchowieństwo.

WOJNY W XIX WIEKU JAKO CZYNNIK REWIZJI FEUDALNYCH
PODZIAŁÓW SPOŁECZEŃSTWA

Istotne zmiany w pozycji śląskiego stanu trzeciego przyniosły wojny na-
poleońskie. Kampania napoleońska spowodowała upowszechnienie na zie-
miach Śląska idei zniesienia zależności feudalnych (osobistej, gruntowej).

Edyktem z 1807 roku władca Prus zdecydował się na zniesienie pod-
daństwa osobistego członków rodzin chłopów posiadających dziedziczne
gospodarstwa; nieszlachcie zezwolono na nabywanie dóbr szlacheckich.
Natomiast szlachta mogła „bez ujmy dla stanu” podjąć zajęcia dotąd
związane z „dyshonorem” dla osób stanu pierwszego, tj. udziałem oso-
bistym w pomnażaniu dóbr materialnych.

Po klęsce Prus w wojnie z Napoleonem i w związku z koniecznością
spłacania kontrybucji2, król pruski, chcąc ratować skarb państwa, zdecy-
dował się w 1810 roku na sekularyzację dóbr kościelnych. Ograniczyło

2 W 1806 roku Napoleon nakazał zapłacić prowincji śląskiej 325 tysięcy talarów. Rok pó-
źniej na tę prowincję przypadła część kontrybucji nałożonej na Prusy przy podpisywaniu
pokoju w Tylży [Czapliński 2007a, s. 280].
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to samodzielność ekonomiczną duchowieństwa, uzależniając od rządo-
wego finansowania.

Obecność wojsk francuskich na terenach śląskich spowodowała
zmiany świadomościowe ich mieszkańców. Początkowo tylko na Dolnym
Śląsku żołnierzy Napoleona traktowano z niechęcią, na Górnym zaś
z życzliwością i przychylnością. Ale ich stosunek do ludności miejscowej
i jej zasobów jak do należnego łupu (rekwizycje, konfiskaty) zweryfiko-
wał wszelkie oczekiwania. Postępowanie takie przyczyniło się do kształto-
wania się wśród ludności Śląska zrębów świadomości narodowej [Lis
2001, s. 71; Czapliński, 2007a, s. 280–281; Kurpiers, Musialik, 2014].

Zwycięska bitwa pod Sedanem pogłębiła poczucie wspólnoty nie-
mieckojęzycznej. To poczucie jedności rozpoczynało swój żywot pomimo
różnic własnościowych i statusu społecznego. Korzystając z socjolo-
gicznych pojęć, stwierdzić można, ze nastąpiła „identyfikacja pionowa”
społeczeństwa. Szczególnym tego przykładem może być postępowanie
w obszarze rolnictwa. Kierowane przez państwo upowszechnienie chowu
owiec – spowodowane w pierwszym rzędzie chęcią zwiększenia przy-
chodów z własności majątków podsudeckich – zagroziło podstawom
funkcjonowania gospodarstw chłopskich. Bydło chłopskie zaczęło być
wypierane z łąk przez owce, a ich właściciele dążyli do zwiększenia po-
wierzchni użytków rolnych w swoich rękach. Nastąpił swoisty proces
„ogradzania” znany z angielskiej praktyki przechodzenia do gospodarki
przedkapitalistycznej [Cameron 2001, s. 217; Kurpiers, Musialik, 2014].
Ale ten sam proces utraty zasobów paszy dla krów będących podstawą
funkcjonowania rodzin chłopskich zmobilizował ich do szukania roz-
wiązań. Jednym ze sposobów było sprowadzenie na obszar Śląska ras
bydła, które zadowalałoby się paszą gorszej jakości. I tak też się stało –
nie miejsce tu pisać o porażkach tych to przedsięwzięć, a sukcesie pod-
jętej w końcu hodowli lokalnej rasy „śląskiej brunatnej” [Najnowsze
uwagi o hodowli… 1896, s. 121 i nast.; Kurpiers, Musialik, 2014]. Spoś-
ród szlachty niemieckiej wywodzili się inicjatorzy wdrażania chłopów w
tajniki nowoczesnych rozwiązań w hodowli zwierząt gospodarczych czy
organizowania się w towarzystwa włościańskie umożliwiające obniżenie
kosztów takich innowacji.

W tym działaniu zauważyć można reakcję na proces migracji
chłopskiej w konsekwencji uwolnienia chłopów od poddaństwa, do-
skwierający śląskim latyfundiom. Uzyskanie wolności osobistej zostało
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przez chłopów wykorzystane do migracji na bliższą lub dalszą odległość
od miejsca urodzenia, rejencji opolskiej, Prus, zwany Ostflucht, a nawet
poza kontynent. Stad późniejsze osady Ślązaków w Stanach Zjednoczo-
nych czy Brazylii [Czapliński 2007b, s. 327; Kurpiers, Musialik 2014].

Emigracja chłopów śląskich spotęgowała niedobór rąk do prac rol-
nych wśród właścicieli śląskich majątków wielkoobszarowych. To znów
stało się powodem imigracji w okresie szczytu robót polowych do
śląskich majątków robotników z leżących za prusko-autriacką granicą
Małopolski czy Galicji Wschodniej. W przeciągu dwóch pokoleń wy-
chodźstwo zarobkowe stało się nieodzownym procesem zachowania
funkcjonowania, nie tylko wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, ale
też nowo powstających ośrodków przemysłowych. A znów na obszarach
górnośląskich owa imigracja spowodowała zahamowanie procesu inte-
gracji z niemiecką kulturą miejscowej, śląskiej ludności o korzeniach
słowiańskich3. Z drugiej zaś strony także pośrednio ów niedobór rąk do
pracy polowej wymusił modernizację metod, zakresu i sposobów gospo-
darowania w majątkach szlacheckich (junkierskich). Stopniowo prowa-
dziło to do mechanizacji rolnictwa, powstawania szkół rolniczych
(Prószków), gdzie upowszechniano praktykę melioracji pól, zastosowa-
nia płodozmianu, siewników, żniwiarek, tj. zastosowań z zakresu me-
chanizacji rolnictwa [Dzięgielowski 1850]. Podjęcie działań w tym
kierunku, wymagających poniesienia znacznych kosztów, umożliwiło
wygranie wojny z Francją (1871) i kontrybucja uzyskana jej kosztem
[Kurpiers, Musialik 2014].

Zwycięstwo w wojnie prusko-francuskiej doprowadziło do zjedno-
czenia Niemiec i ogłoszenia w 1870 roku powstania Cesarstwa Niemiec-
kiego. Jednocześnie podjęto działania zmierzające do osłabienia sił
odśrodkowych w obrębie nowo powstającego organizmu państwowego.
Na Śląsku identyfikowano je – owe siły odśrodkowe – z ograniczeniem
autorytetu duchowieństwa katolickiego diecezji wrocławskiej, a także
marginalizowaniem grup polskojęzycznych, przeważnie ludności
chłopskiej. Z drugiej strony były one następstwem wdrażania podstaw
niemieckiej ekonomii narodowej [Drabińska 2007, s. 49–50] przez
szlachtę [Kurpiers, Musialik 2014].

3 Była to przyczyna późniejszych rugów pruskich także z obszaru Wielkopolski.
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Przez ponad wiek panowania pruskiego na Górnym Śląsku w lokal-
nym duchowieństwie katolickim oparcie znajdowali ich polskojęzyczni
parafianie. Były to grupy społeczne, przeciw którym występował przed-
stawiciel pruskiej administracji. Od czasów Fryderyka II stosunek do
Kościoła katolickiego nacechowany był zamiarem nadania mu cech koś-
cioła o charakterze „narodowym”. Śląskie duchowieństwo katolickie
dążyło natomiast do zachowania dotychczasowych form oddziaływania
na społeczeństwo śląskie. Przede wszystkim orientowało się więc na kon-
takty ze społecznością polskojęzyczną, na której opierało się funkcjono-
wanie tego wyznania. Państwo zainteresowane było zmianą stosunku
kapłanów do tej grupy etnicznej, która miałaby skutkować osłabieniem
motywacji jej członków w kultywowaniu tradycji, odrębności, stano-
wiącej barierę w przyjęciu wartości protestantyzmu i w upowszechnieniu
kultury niemieckiej [Kurpiers, Musialik 2014]. Obserwowaną barierę za-
mierzano usunąć poprzez przepisy ustaw majowych4. Do zastosowania
się do nich zostali zobowiązani kandydaci do stanu duchownego.
Posłużyła temu polityka kulturkampfu z lat 1871–1878 [Myszor 2012,
s. 44], a także kształtowanie przekonania o niższości kulturowej ludności
polskojęzycznej.

Wielka Wojna (tj. pierwsza wojna światowa) – podział Śląska pomię-
dzy Polskę i Niemcy, a także wcześniejsza zmiana przynależności pań-
stwowej Wielkopolski, wpłynęła na pogłębienie pogranicznego charakte-
ru ziemi leżącej w dorzeczu Odry. Odtąd od południa graniczyła z Cze-
chosłowacją, od północy i wschodu z II Rzecząpospolitą. Zmiany prze-
biegu granicy państwowej spowodowały zerwanie więzi gospodarczych
z Wielkopolską. Ale zmiany terytorialne zasadniczo nie wpłynęły na stra-
tyfikację społeczną mieszkającej tam ludności. Utrzymanie tego podziału
złączone było z zachowaniem ustroju społecznego i gospodarczego. Na-
tomiast doszło do zaostrzenia konfliktu narodowego przejawiającego się
w walce dwóch nacjonalizmów o duszę – mentalność Ślązaka.

4 Ustawy majowe – antykościelne ustawy przyjęte przez sejmu pruski. W kwietniu
1873 roku wyszła ustawa podporządkowująca Kościół ustawodawstwu państwowemu.
Kandydaci do kapłaństwa mieli obowiązek ukończenia państwowego gimnazjum, stu-
diów teologicznych na uniwersytecie i złożenia egzaminu państwowego z filozofii, his-
torii i literatury niemieckiej [Myszor].
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Niepowodzenia Cesarstwa Niemieckiego przyniosły jego upadek i po-
wstanie Republiki Weimarskiej. Do ostatniego dziesięciolecia XX wieku
w polskiej historiografii brakowało badań nad zagadnieniem zmian struk-
turalnych, jakie nastąpiły w obrębie społeczeństwa śląskiego, np. pod
wpływem imigracji ludności z terenów nowo powstałych państw naro-
dowych. A ową migrację przewidziały postanowienia traktatu pokojo-
wego (1919). Z drugiej strony stała się ona koniecznością w wyników
ówczesnej atmosfery politycznej (także terroru). Przymus owej migracji
wynikał między innymi z plebiscytów prowadzonych na terenach spor-
nych. Nie przeprowadzono analizy tego, z jakich grup społecznych po-
chodzili przymusowi i dobrowolni migranci (np. optanci5 czy reemigranci
z Niemiec [Piotrowski 2000]). Pewne ustalenia naukowe pośrednio objęły
uchodźców polskich z okresu plebiscytu i powstań oraz problemy eko-
nomiczne, jakie ich obecność spowodowała na trenie II Rzeczypospoli-
tej [Odorkiewicz 1962, s. 37; Musialik 1981, s. 274–288]. Stąd można
wnosić, że migracja ta tylko dla nielicznych osób wiązała się z awansem
społecznym. Umożliwiono im wprawdzie zatrudnienie na stanowiskach
urzędniczych w administracji polskiej, uzależniając jednak pracę w ad-
ministracji państwowej od uzupełnienia wykształcenia. Po okresie prze-
jściowym o stanowiska konkurować musieli z tymi imigrantami ze
wschodnich w stosunku do Śląska obszarów państwa, którzy kwalifika-
cje zdobywali w polskich szkołach. Stąd zasadniczo tylko w aparacie po-
licyjnym znajdowali bez większych problemów zajęcie dawni powstańcy
śląscy, a w ich liczbie – sądzić można – też uchodźcy ze Śląska Opol-
skiego.

Wobec ograniczonej skali parcelacji uchodźcy nie wchodzili w posia-
danie śląskich gospodarstw wiejskich. Ich „głód ziemi” w II Rzeczypo-
spolitej usiłowano zaspokoić poprzez osadnictwo na Kresach
Wschodnich. Ilu skorzystało z tej możliwości, trudno ocenić, gdyż nie
prowadzono w tej kwestii badań. Grupą, która nie zmieniła statusu

5 Artykuł 91 traktatu wersalskiego ustalał: „Polacy, obywatele niemieccy, mający ukoń-
czonych lat 18 i posiadający stałe miejsce zamieszkania w Niemczech, będą mieli prawo
wyboru (opcji) na rzecz obywatelstwa polskiego. […] Wszystkie osoby, które skorzys-
tają z przewidzianego wyżej prawa wyboru, będą mogły w przeciągu następnych 12 mie-
sięcy przenieść się do Państwa, na rzecz którego dokonały wyboru” [Jędruszczak,
Nowak-Kiełbikowa 1989, s. 57; Omańczyk 1974, s. 2511].
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społecznego mimo emigracji, byli kapłani katoliccy. Dla niej ta zmiana
przyniosła niekiedy znaczne straty materialne. Kwestie związane z tą
grupą społeczną zostały już w miarę dokładnie zidentyfikowane [Olszar
2000, s. 74–81]. Inaczej przedstawia się sprawa członków zgromadzeń
zakonnych, szczególnie żeńskich.

Grupa osób związanych instytucjonalnie z Kościołem katolickim to
zaledwie ułamek społeczeństwa poddanego przeobrażeniom w wyniku
działań pierwszej wojny światowej. Po jej zakończeniu zidentyfikowano
wysoki poziom aktywności w polskich parlamentach posłów imigrantów
z obszaru Śląska Opolskiego, który wówczas pozostawał w granicach Re-
publiki Weimarskiej. Ponadprzeciętny stopień aktywności w życiu pub-
licznym wiązał się z realizacją swojej własnej wrażliwości społecznej
i potrzeb materialnych [Musialik 1999, s. 173; taż 2004]. W tej aktyw-
ności ścierali się z imigrantami z obszaru dawnych zaborów, którzy
podążyli na polski Śląsk (tj. województwo śląskie) z misją repolonizacji
połączoną z tworzeniem polskiej administracji publicznej, sądowniczej
i gospodarczej [Lis 2001, s. 168]. W tym kontekście presji ideowych Po-
laków miejscowa ludność górnośląska pozostawała pod ekonomicznym
naciskiem niemieckich właścicieli zakładów pracy. Utrzymanie zatrud-
nienia owi pracodawcy uzależniali wielokrotnie od złożenia deklaracji
przynależności do mniejszości niemieckiej. Stawało się to istotne zwłasz-
cza ze względu na skalę zatrudnienia robotników zamieszkałych w gra-
nicach polskiego województwa śląskiego, na terenie niemieckiej rejencji
opolskiej [tamże, s. 154]. Dlatego rodowici mieszkańcy województwa
śląskiego nazywani byli często przez władze polskie „ludnością labilną
pod względem narodowym” [Musialik 1999]. Skalę sympatii narodowych
ujawnił wrzesień 1939 roku.

Przyjęcie metody przedstawienia problemu w długookresowej prze-
strzeni badawczej – w tym przypadku blisko 200 lat – pozwala zauważyć,
że z jednej strony wojny przyspieszały przechodzenie mieszkańców te-
renu pogranicza do modernizacji układów społecznych. Było to wywołane
zmianą państwa, w składzie którego znalazły się owe tereny. Zmiana na-
stępowała poprzez przystosowanie struktur organizacyjnych do reguł
prawa i administracji, a także funkcjonowania ludności zamieszkałej na
obszarach objętych granicami nowego państwa. Z drugiej strony, wojny,
niezależnie czy to zwycięskie, czy przegrane, wywoływały migracje
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ludności. A owe przemieszczenie mieszkańców było czynnikiem kolej-
nych zmian w ukształtowanej pozycji społeczności pogranicza.
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SUMMARY

The influence of European and local military conflicts on the condi-
tion of social groups in the Silesian border region (during the period
from the 40’s of 18th century to the 30’s of 20th century)

Employing methods of humanistic induction, this study examines a num-
ber of questions concerning the nature and extent of the impact of mili-
tary conflicts on changes that have taken place in social groups within
the Silesian region. Its long-term research perspective revealed that on
the one hand, the wars accelerated the process of modernization of social
systems of the inhabitants of the border land. This acceleration was di-
rectly related to changes ocurring within the state, specifically the an-
nexation of the Silesian territories. This change was a result of the
adaptation of the population to a changed organizational structure of the
new state, as well as its related economic structures. On the other hand
however, the war – no matter had it been won or lost – would still have
caused population migration. And this displacement of population fac-
tored into subsequent changes in the position of community members
within the border land.
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WIELOKULTUROWOŚĆ ZIEMI

CHEŁMSKIEJ W DWUDZIESTOLECIU

MIĘDZYWOJENNYM – MNIEJSZOŚĆ

NIEMIECKA NA CHEŁMSZCZYŹNIE
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Chełmszczyzna, niegdyś centrum dawnej Rzeczypospolitej, a obecnie na
pograniczu wschodnim Polski, była od stuleci regionem, w którym mie-
szały się narody, wpływy ich kultur i religii. Ścieranie się Zachodu ze
Wschodem dostrzegalne było w każdym wymiarze działalności
społeczno-kulturowej. Wynikało to z tego, że „region ten należał do naj-
bardziej zróżnicowanych pod względem narodowym” [Doroszewski
1997, s. 303], a wielokulturową mozaikę obok Polaków tworzyli głównie
Żydzi, Ukraińcy oraz Niemcy, którzy przeszli do historii pod pojęciem
„Cholmerdeutsche”1.

1. WIELOKULTUROWOŚĆ LUBELSZCZYZNY
I CHEŁMSZCZYZNY W DWUDZIESTOLECIU
MIĘDZYWOJENNYM

Województwo lubelskie powstało jako nowy twór administracyjny
w 1919 roku. Obejmowało ono wówczas powierzchnię znacznie większą
niż obecnie, a w jego skład weszły trzy dawne gubernie: lubelska (Lu-
belszczyzna), chełmska (Chełmszczyzna, Zamojszczyzna) oraz siedlecka
(Podlasie Południowe, Polesie Zachodnie). Lubelszczyzna odzwiercied-
lała wówczas wielokulturowość obecną w całej II Rzeczypospolitej,

1 W języku niemieckim Niemcy z Chełmszczyzny określani są jako „Cholmerdeutsche”.
Nazwa ta wywodzi się od rosyjskiej/ukraińskiej nazwy miasta Chełm/Холм.



jednakże w stosunku do całego kraju była obszarem dość homogenicz-
nym (w 1921 roku 85,4% mieszkańców Lubelszczyzny określa się jako
Polacy, polskość w skali kraju deklarowało 69,2% obywateli). Wyjątek
stanowiły jednak nadbużańskie tereny, na których odsetek mniejszości
narodowych był większy od średniej wojewódzkiej. Sytuację demogra-
ficzną Lubelszczyzny po odzyskaniu niepodległości przedstawiają wy-
niki Pierwszego Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku
zestawiające główne narodowości oraz wyznania.

Drugi Powszechny Spis Ludności przeprowadzono 9 grudnia 1931
roku, jednak w odróżnieniu od tego z roku 1921 w kwestionariuszu nie
pojawiły się pytania dotyczące narodowości ankietowanych, ograniczając
się jedynie do kwestii języka ojczystego lub języka, który używany był
przez respondentów w komunikacji codziennej.

Narodowość Suma

Polacy Żydzi Ukraińcy Niemcy

2 087 951

1 782 221 – 85,4% 227 902 – 10,9% 63 079 – 3% 10 933 – 0,52%

Wyznanie

rzymskokatolickie mojżeszowe prawosławne ewangelickie

1 619 755 – 77,5% 28 7639 – 13,7% 15 2589 – 7,3% 17 065 – 0,8%

Tabela 1. Ludność Lubelszczyzny według narodowości i wyznania
w 1921 roku [GUS 1927, s. 86]

Tabela 2. Ludność Lubelszczyzny według języka ojczystego
w 1931 roku [GUS 1938, s. 27]
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Podobnie jak w przypadku pierwszego spisu istotne było wyznanie
obywateli, które mogło jedynie implikować obecność innych mniejszości
narodowych w województwie, odwołując się do skrótowego myślenia,
że każdy katolik to Polak, prawosławny to Ukrainiec, a ewangelik to Nie-
miec. Z tak uproszczonej analizy danych wynikają przybliżone wartości,
ponieważ dane ujęte tabeli 1 potwierdzają, że na terenach Lubelszczyzny
duży odsetek osób uważających się za Polaków przynależał do kościoła
prawosławnego, a mieszkańcy miast przynależeli również do kościołów
protestanckich lub wyznania mojżeszowego. Dane dotyczące obecności
innych narodowości w województwie lubelskim zostały w 1931 roku
opracowane niezależnie przez Urząd Wojewódzki w Lublinie (por. tabela
3). Pomimo iż dane ilościowe różniły się nieznacznie od danych ze spisu
powszechnego, należy traktować je za bardziej wiarygodne [por. Dąbrow-
ski 2007, s. 22, 26].

Ziemia chełmska była najbardziej zróżnicowanym obszarem Lu-
belszczyzny pod względem narodowościowym, językowym i religijnym.
Historyczny areał Chełmszczyzny obejmuje tereny po prawej i lewej stro-
nie Bugu, leżące dzisiaj w Polsce, na Ukrainie i na Białorusi. W okresie
II Rzeczypospolitej obszar ten obejmował powiat chełmski, krasnostaw-
ski oraz południowe gminy powiatu włodawskiego, którego większa
część leży na terenie Zachodniego Polesia. Zwarte osadnictwo niemiec-
kie obecne było także w powiecie lubartowskim, garwolińskim i radzyń-
skim, jednak ta grupa kolonistów niemieckich określana jest od ziemi
lubelskiej jako „Lubliner Deutsche”.

Poniższe tabele przedstawiają zróżnicowanie omawianego obszaru
pod względem narodowościowym (1921), językowym i wyznaniowym
(1921, 1931).

Tabela 3. Ludność województwa Lubelskiego według narodowości
w 1931 roku [Dąbrowski 2007, s. 27 za: APL/UWL]

Polacy Żydzi Ukraińcy Niemcy Inni Suma

1 906 563
77,24%

314 340
12,73%

210 245
8,51%

19 812
0,80%

17 241
0,72%

2 468 201
100%

Wielokulturowość ziemi chełmskiej...

69



Tabela 6. Ludność Chełmszczyzny według języka ojczystego
w 1931 roku [GUS 1938, s. 33–35]

Tabela 5. Ludność Chełmszczyzny według wyznania w 1921 roku
[GUS 1927, s. 86]
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chełmski 68 770 24 701 7 476 19 912 616 121 475
krasnostawski 102 016 4 149 61 10 493 361 117 080

włodawski 40 881 20 104 2 017 13 562 154 76 718
ziemia chełmska

łącznie
211 667
67,13%

48 954
15,52%

9 554
3,03%

43 967
13,94%

1 131
0,35%

315 273
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Język ojczysty 1931
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chełmski 120 805 13 103 6 893 20 461 1 078 162 340
krasnostawski 12 3204 1 054 6 9 658 237 134 159

włodawski 86 866 9 663 2 268 13 897 872 113 566
ziemia chełmska

łącznie
330 875
80,68%

23 820
5,8%

9 167
2,23%

44 016
10,73%

2 187
0,53% 410 065

Tabela 4. Ludność Chełmszczyzny według narodowości w 1921 roku
[GUS 1927, s. 86]

Powiat
Narodowość 1921

polska rusińska niemiecka żydowska inna Suma
chełmski 93 269 8 297 5 207 14 501 201 121 475

krasnostawski 108 043 1 560 29 7 333 115 117 080
włodawski 54 299 9 529 1 313 11 453 124 76 718

ziemia
chełmska

łącznie
255 611
81,07%

19 386
6,14%

6 549
2,07%

33 287
10,55%

440
0,13% 315 273
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1.1. ŻYDZI

Początki osadnictwa żydowskiego na terenach Chełmszczyzny sięgają
średniowiecza, a ich głównym ośrodkiem było miasto Chełm (z 1442 roku
pochodzi najstarsza zachowana macewa). W następnych wiekach liczba
ludności żydowskiej sukcesywnie rosła. Wskutek tego Chełm obok Lub-
lina stał się ważnym centrum kulturalnym i społeczno-politycznym Żydów
w tej części Polski. Żydzi na terenie Chełmszczyzny osiedlali się również
w małych osadach i wsiach, trudniąc się głównie handlem i odgrywając
znaczącą rolę w życiu gospodarczym lokalnej społeczności.
W 1931 roku 40% Żydów z Lubelszczyzny mieszkało na wsi – średnia
dla Polski to 9,8%, tworząc zwarte skupiska i nierzadko stanowiąc więk-
szość w danej miejscowości. Istniały jednak gminy i wsie, w których od-
chylenie od średniej przekraczało prawie jej dwukrotność, np. Izbica 85%,
Annopol 73%, Rejowiec 71%. Również w dużych ośrodkach Żydzi sta-
nowili znaczący odsetek społeczeństwa – w 1931 roku w Chełmie 46%
mieszkańców zadeklarowało przynależność do narodowości żydowskiej
(w 1917 roku 71,96%), a w Lublinie 34,6%. We wsiach przeważała lud-
ność o niskim statusie społecznym, będąca często analfabetami (w 1921
roku 56% nie potrafiło ani czytać, ani pisać), w miastach jednak rozwijało

Tabela 7. Ludność Chełmszczyzny według wyznania w 1931 roku
[GUS 1938, s. 30–32]
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chełmski 88 488 37 530 6 879 22 852 6 591 162 340
krasnostawski 113 442 4 853 7 12 127 3 730 134 159

włodawski 57 939 33 382 2 406 18 188 1 651 113 566
ziemia

chełmska
łącznie

259 869
63,37%

75 765
18,47%

9 292
2,26%

53 167
12,96%

11 972
2,91% 410 065
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się życie artystyczne, kulturalne i społeczno-polityczne [por. Dąbrowski
2007, s. 23, 34; Kiernikowski 2000, s. 83; Doroszewski 1997, s. 304].

W dwudziestoleciu międzywojennym działały w Chełmie żydowskie
kluby sportowe, liczne towarzystwa kulturalne, szkoły, gazety, partie oraz
związki. Ludność żydowska, w porównaniu z innymi mniejszościami
tego regionu, wykazywała się niezwykłą aktywnością we wszystkich
dziedzinach życia społeczno-kulturalno-politycznego, trwale wpisując się
do historii tego regionu. Większość żydowskich mieszkańców Chełmsz-
czyzny zginęła w obozie zagłady w Sobiborze w północnej części ziemi
chełmskiej, a nieliczni, którzy przeżyli Holokaust, wyjechali po wojnie
z Polski, zamykając swoją emigracją wielowiekową historię tej społecz-
ności na Chełmszczyźnie.

1.2. UKRAIŃCY

Ludność ukraińska zamieszkiwała przede wszystkim tereny nadbużań-
skie i południowe województwa lubelskiego. Pomimo iż Ukraińcy sta-
nowili drugą pod względem wielkości mniejszość narodową na
Chełmszczyźnie, była to ludność typowo wiejska, rzadko osiedlająca się
w mieście. Największym miejskim skupiskiem ludności ukraińskiej na
Lubelszczyźnie był Chełm. W 1921 roku mieszkała tu społeczność
241 osób narodowości ukraińskiej, która wydawała własną gazetę oraz
prowadziła towarzystwo dobroczynne. Odsetek ukraińskiej ludności wiej-
skiej wzrastał proporcjonalnie w osadach i wsiach w południowej części
województwa. Trudno jest przytoczyć dokładne dane statystyczne do-
tyczące mniejszości ukraińskiej, ponieważ historycy w swoich opraco-
waniach wybierają różne kryteria (język, wyznanie, narodowość), ale też
sami Ukraińcy w spisach powszechnych zajmowali chwiejne stanowisko
wobec swoich deklaracji [por. Dąbrowski 2007, s. 107, 112; Doroszew-
ski 1997, s. 303–304].

Okres dwudziestolecia międzywojennego to okres silnych napięć po-
między Ukraińcami i Polakami, spowodowany między innymi rosnącą
świadomością narodową Ukraińców, dążeniem do utworzenia przez nich
własnego państwa i chęcią przyłączenia do niego ziemi chełmskiej.
Strona polska natomiast nie zezwalała na tworzenie szkół z językiem
ukraińskim. Zaostrzono również politykę wyznaniową: w latach dwu-
dziestych i trzydziestych na dużą skalę przejmowano i burzono cerkwie



(akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu), co
miało na celu przyspieszenie polonizacji ziemi chełmskiej [por. Kurpia-
nowicz 2013].

1.3. NIEMCY

Również początki osadnictwa niemieckiego na terenie Lubelszczyzny
sięgają średniowiecza i związane są z lokowaniem miast na prawie nie-
mieckim. Wówczas do nowo powstających ośrodków przybywali kupcy
i rzemieślnicy z Niemiec. W okresie reformacji do miast Lubelszczyzny
dotarła kolejna fala osadników niemieckich, wśród których znalazło się
wielu duchowych reformatorów, którzy byli chętnie przyjmowani przez
polską szlachtę. Ludność niemiecka w miastach szybko się jednak asy-
milowała z ludnością polską, tracąc przy tym poczucie odrębności
narodowej.

Trzecia fala osadnictwa niemieckiego na terenach Lubelszczyzny
napłynęła pod koniec XVIII wieku za panowania austriackiego, a następ-
nie rosyjskiego w XIX wieku. W odróżnieniu od poprzednich była to ko-
lonizacja wiejska i objęła swoim zasięgiem przede wszystkim ziemię
chełmską, tworząc tu prawie 200 zwartych skupisk, w których Niemcy
często stanowili większość. Koloniści nie byli tak zamożną warstwą
społeczną jak ich rodacy w zachodniej części Królestwa Polskiego. Na
Chełmszczyźnie Niemcy uprawiali tylko kilkuhektarowe gospodarstwa,
jednak sposób tej uprawy oraz stosowane techniki, w szczególności tech-
niki melioracji, pozwoliły im na szybkie wzbogacenie się w porównaniu
do innych mieszkańców okolicznych wiosek. Grupę tę cechowało przy-
wiązanie do religii i obyczajów, dzięki czemu ich kultura i związane z nią
tradycje żyły wraz z nimi aż do przesiedlenia w 1940 roku. Chełmscy
Niemcy nie asymilowali się z okoliczną ludnością, a ich aktywność ogra-
niczała się do działalności związanej z kościołem ewangelicko-augsbur-
skim. Nie dochodziło też do konfliktów z innymi mniejszościami
i Polakami mieszkającymi po sąsiedzku z Niemcami. Dopiero w latach
trzydziestych, na skutek dojścia do władzy w Niemczech narodowych so-
cjalistów, następuje wzrost zainteresowania polityką i sprawami narodo-
wymi. Wśród Niemców chełmskich podsycana jest nienawiść, kierowana
pobudkami ideologicznymi w zalewanej myślą faszystowską Europie za-
chodniej [por. Doroszewski 1997, s. 308; Dąbrowski 2007, s. 152, 168].
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2. NIEMIECKIE OSADNICTWO WIEJSKIE
NA CHEŁMSZCZYŹNIE
W XIX i XX wieku Niemcy należeli do najbardziej rozpowszechnionych
grup etnicznych w Europie. Obok dużych i powszechnie znanych diaspor,
takich jak Niemcy bałtyccy (Baltendeutsche, ok. 2 900 000), Sasi sied-
miogrodzcy (Siebenbürger Sachsen, ok. 300 000) czy Niemcy nadwoł-
żańscy (Wolgadeutsche, ok. 360 000), istniała bardzo liczna grupa
mniejszych wysepek językowych, które niestety są często pomijane w sta-
tystykach i zestawieniach lub zaliczane do sąsiednich większych grup.
Były to zwarte skupiska osadnicze, które posiadały wykształcone przez
dziesięciolecia silne poczucie odrębności kulturowej, językowej i religij-
nej, jednak z czasem ulegały one wpływom otaczającej je większości. Na
terenie Polski należy wymienić następujące wyspy osadnictwa niemiec-
kiego:

Mimo iż Niemcy na terenach dzisiejszej Lubelszczyzny osiedlali się
już dużo wcześniej, to główny napływ Niemców na te tereny nastąpił
w XIX wieku. Przyjmuje się, że pierwszą osadą wiejską zasiedloną przez
Niemców na Lubelszczyźnie była kolonia Michelsdorf, która została
założona w 1782 roku przez menonitów ze Szwajcarii. Przed 1800 rokiem
powstały w okolicach Garwolina kolejne kolonie niemieckie – Franz-
dorf I i Franzdorf II (nazwy dzisiejsze to Stefanów i Piastów) [por. Lück
1933, s. 49, 51].

Całemu procesowi osiedlania się Niemców na tych terenach sprzyjała
polityka zaborców, którzy chcieli rozwinąć gospodarczo bagienne tereny

Grupa Liczebność
(ok. 1940) Osadnictwo

Niemcy galicyjscy (Galiziendeutsche) ≈40 000 od 1772

Niemcy znad Narwi (Narewdeutsche) ≈8 000 od 1795

Niemcy lubelscy (Cholmer und Lubliner Deutsche) ≈32 000 od 1782

Sasi ze Spiszu (Zipser Sachsen) ≈45 000 od XII w.

Tabela 8. Niemieckie enklawy językowe w Polsce
[Bade 2007, s. 1081–1086]
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i wykarczować lasy. Byli oni mile widzianymi „gośćmi”, ponieważ
szlachta wiązała z nimi plany modernizacji gospodarki folwarcznej, za-
gospodarowanie nieużytków i dodatkowe źródło dochodu w okresie trud-
nej sytuacji gospodarczej Królestwa Polskiego [por. Śladkowski 1969,
s. 24, 39; Wójcik 2008, s. 18].

Osadnicy niemieccy przybywający na początku XIX wieku pocho-
dzili głównie z Prus oraz Niemiec środkowych i południowych, a do węd-
rówki motywowała ich ciężka sytuacja materialna w rodzimych stronach
i możliwość szybkiego awansu społecznego w nowym miejscu zamiesz-
kania. Przybyszy zwalniano na wiele lat z obowiązku uiszczania opłat
publicznych, służby wojskowej i gwarantowano im prawo do opuszcze-
nia ziemi oraz ochronę. Ich obowiązkiem było praktycznie tylko zagos-
podarowywanie przez pewien okres nieużytków poprzez osuszanie
terenów i karczowanie lasów. Warunki te były dla kolonistów tak bardzo
korzystne, że chętnie brali oni w dzierżawę duże ilości ziemi, nawet o gor-
szej jakości gruntu [por. Śladkowski 1969, s. 26–30].

Momentem przełomowym dla spraw kolonizacji niemieckiej był ukaz
carski z 1864 roku, na mocy którego nadano kolonistom prawo własności
do dzierżawionej ziemi, pod warunkiem przyjęcia obywatelstwa rosyj-
skiego. Wywołało to liczne protesty ziemian, ponieważ będąc już w trud-
nej sytuacji ekonomicznej, nie chcieli za darmo oddawać kolonistom
ziemi. Aby ratować swoją sytuację majątkową, ziemiaństwo zaczęło na
skalę masową wyręb lasów, który spowodował raptowny spadek cen
gruntów. Wobec małej aktywności i zamożności Polaków ziemie te zos-
tały w głównej mierze przejęte przez kolonistów niemieckich [por. Lück
1933, s. 43; Wójcik 2008, s. 19].

W 1887 roku wydany został ukaz carski ograniczający kolonizację
z zagranicy. Nie blokował on jednak kolonizacji wewnątrzpaństwowej,
w wyniku czego osadnicy niemieccy z zachodnich i środkowych części
Królestwa Polskiego przybywali na tereny wschodniej Lubelszczyzny
i zakładali tzw. „Tochtersiedlungen” (osady-córki). Przyczyną zakłada-
nia osad w tej części kraju były, tak jak w poprzednim okresie, wyjątkowo
niskie ceny gruntów [por. Wójcik 2008, s. 20].
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Druga połowa XIX wieku to okres rozwoju osad na dużą skalę. Osad-
nictwo niemieckie na Lubelszczyźnie i Chełmszczyźnie koncentrowało
się głównie na północ od Lublina i Lubartowa, przez Pojezierze Łęczyń-
sko-Włodawskie (okolice Cycowa), północne i wschodnie tereny ziemi
chełmskiej w kierunku Hrubieszowa, tworząc widoczny na załączonej
powyżej mapie półksiężyc. Jedną z cech charakterystycznych dla nowo
zakładanych osad było ich nazewnictwo. W przeciwieństwie do innych
regionów kolonizowanych przez Niemców osadom zwykle nie nadawano
nazw niemieckich. Na ponad 270 kolonii niemieckich na Lubelszczyź-
nie wyjątkiem był wspomniany Michelsdorf (od imienia przywódcy osad-
ników Michaela/Miecha), Franzdorf I (Stefanów), Franzdorf II (Piastów)
oraz Egersdorf (Łączki) i Wilhelmswalde (Janów), których nazwy zos-
tały jeszcze przed I wojną światową zmienione na słowiańskie [por. Ślad-
kowski 1969, s. 173–174]. Powszechne było jednak nadawanie nazw od
imion ich założycieli. Na terenie ziemi chełmskiej można jednak do dzi-
siaj znaleźć obcobrzmiące nazwy osad jak Rudolfin i Adolfin, które zos-
tały założone w latach siedemdziesiątych XIX wieku przez Wilhelma

Mapa 1. Kolonie niemieckie na Lubelszczyźnie i Chełmszczyźnie
[Lück 1933, załącznik]
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Kamenza, a ich nazwy utworzone od imion jego dzieci (inne miejsco-
wości założone przez Kamenza to Henrysin, Józefin i Janów) [por. Waw-
ryniuk 2001, s. 134].

Pod względem wyznaniowym kolonistów niemieckich na terenach Lu-
belszczyzny można podzielić na dwie grupy – katolików i ewangelików.
Katolicy mieszkali w południowej części Lubelszczyzny w okolicach Za-
mościa. Byli oni osiedlani na prawach kolonizacji józefińskiej i dość
szybko ulegli polonizacji. Drugą grupą byli ewangelicy augsburscy, któ-
rzy zamieszkiwali tereny wschodniej i północnej części Lubelszczyzny.
Odmienne wyznanie pozwoliło im, aż do momentu wysiedlenia w latach
czterdziestych, zachować tożsamość i język przodków. W wyniku silnego
rozwoju osad kolonistów i dużej odległości do Lublina, gdzie istniała pa-
rafia ewangelicka, w 1876 roku utworzono parafię w Chełmie z siedzibą
w Kamieniu (kolejna powstała w 1925 roku w Cycowie). Była to bardzo
prężna i bogata parafia, posiadająca również własną szkołę, bibliotekę
i czytelnię. Działała ona nieprzerwanie do 1940 roku. Do dnia dzisiejszego
zachowały się budynki parafii oraz kościół służący obecniej katolikom.

Wybuch pierwszej wojny światowej zmienił diametralnie stosunek władz
carskich do kolonistów niemieckich. Mimo długiego osadnictwa, niekiedy
wielopokoleniowego, oraz przyjęcia obywatelstwa rosyjskiego zostali uznani
za wrogów cara i przymusowo wywiezieni w głąb Rosji (na tereny Uralu
i Syberii). Według spisu przeprowadzonego przez Austriaków w 1916 roku
na terenach Lubelszczyzny pozostało tylko nieco ponad 2 tysiące Niemców.

Przyrost liczby kolonistów
(Gubernia siedlecka i lubelska)

181 860/636 ok. 6 000
188 1/82 19 611

1 897 30 527
1 910 44 320 (31 241 na Chełmszczyźnie)
1 916 2 147

(Województwo lubelskie)
1 921 10 933
1 931 15 865
1 940 32 000

Tabela 9. Rozwój ludności niemieckiej na Lubelszczyźnie
[por. Śladkowski 1969, s. 135; Wójcik 2008, s. 33–37, 236;
Kotzian 2005, s. 135)
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Po podpisaniu pokoju z Rosją koloniści zaczęli powracać na
Chełmszczyznę, jednak już do zmienionej rzeczywistości. Wielu zginęło
na wygnaniu lub w drodze powrotnej. Domy zasiedlone były w więk-
szości przez Polaków, którzy sądzili, że koloniści nigdy tu nie wrócą. Do-
prowadziło to do napięcia stosunków i konfliktów pomiędzy miejscową
ludnością. W 1921 roku zaczęto polonizację szkół, narzucając program ję-
zyka polskiego, w języku niemieckim pozostawiając jedynie nauczanie
religii. Wynikało to częściowo z faktu, że zasady ochrony mniejszości
niemieckiej dotyczyły jedynie zaboru pruskiego i austriackiego. Przy-
czyniło się to do upadku szkolnictwa kantorackiego na Chełmszczyźnie,
które w XIX wieku było wzorcowe dla szkolnictwa wiejskiego (w 1938
roku było tylko 20 szkół w całym województwie lubelskim) [por. Wójcik
2008, s. 253], oraz doprowadzając do sukcesywnej polonizacji tej grupy
społecznej.

Wyjątkową religijność kolonistów niemieckich, która była ogniwem
łączącym całą wspólnotę, zauważył już niemiecki historyk i badacz tej
mniejszości Kurt Lück: „Ich wędrówka odbywała się: z Biblią i pługiem;
Ich hasłem przewodnim było: módl się i pracuj” [Lück 1933, s. 81].
Słowa te może potwierdzić odkryty przeze mnie na starym budynku kan-
toratu w Skorodnicy (powiat włodawski) napis: „Wir bauen hier als Pil-
ger fest, die weil wir hier sind fremde Gest, und wo wir sollen ewig sein,
da bauen wir”. / „Budujemy tutaj jako pielgrzymi, ponieważ jesteśmy tu
obcy, a tam gdzie chcemy być na zawsze, tam budujemy”.

W przeciwieństwie do mniejszości niemieckiej w zachodniej Polsce
koloniści w latach dwudziestych nie byli zbytnio zainteresowani poli-
tycznymi zmianami. W raportach oraz opisach polskiej policji i służb pań-
stwowych można znaleźć często adnotacje, iż „nastawienie kolonistów
nie przejawia się niczym szczególnym” [Wójcik 2008, s. 29]. Sytuacja
zmieniła się jednak w wyniku przejęcia przez nazistów władzy w Niem-
czech i wzmożonej działalności niemieckich emisariuszy na tych tere-
nach. Partie, organizacje i instytuty historyczne zaczynają wysyłać swoich
przedstawicieli do tzw. „zaspanych niemieckich enklaw językowych”
[Lück 1933, s. 1], aby wzbudzić w nich ducha niemieckości poprzez roz-
noszenie publikacji i propagandę szeptaną [por. Wójcik 2008, s. 147].
Coraz częściej na zapomnianą enklawę językową kierowana jest uwaga
historyków i badaczy niemieckości. Należy wymienić przede wszystkim
prace wspomnianego wcześniej Kurta Lücka z Poznania, który przez



kilka lat badał na miejscu mniejszość niemiecką wokół Lublina i Chełma,
jako pierwszy gruntownie dokumentując dzieje i zwyczaje lokalnej
społeczności. Publikację Die deutschen Siedlungen im Cholmer und Lub-
liner Lande (Plauen 1933) dedykuje on kolonistom jako hołd dla ich wy-
siłku i pracy [por. Lück 1933, s. 1].

Zmierzchem egzystencji dla Niemców chełmskich oraz lubelskich na
omawianym terenie okazała się akcja „Heim ins Reich” przeprowadzona
latem i jesienią 1940 roku. W jej wyniku teren Lubelszczyzny musiały
opuścić 32 tysiące Niemców, których następnie osadzono w Wielko-
polsce, w gospodarstwach należących wcześniej do Polaków. Kolejne
przesiedlenie miało miejsce w 1945 roku, kiedy koloniści chełmscy zos-
tali przymusowo wysiedleni z Wielkopolski do Niemiec. W przeciwień-
stwie do Niemców z diaspor nie zostali oni osiedleni w Niemczech
wspólnie na tym samym terenie. Ich społeczność uległa w dużej mierze
rozproszeniu po całym terytorium kraju, przez co zatarły się kontakty
i powiązania istniejące od pokoleń. Również gwara, którą się posługi-
wali, uległa całkowitemu zapomnieniu [por. Kotzian 2005, s. 134, 135].

3. SPUŚCIZNA NIEMCÓW NA CHEŁMSZCZYŹNIE
Grupa Niemców chełmskich tworzyła wyjątkową strukturę społeczną,
gospodarczą i religijną. „Pojawiła się w wyniku zmian polityczno-
-gospodarczych i w wyniku zmian politycznych zniknęła bezpowrotnie
po prawie 150 latach istnienia” [Wójcik 2008, s. 124]. Przebywając wiele
setek kilometrów, osadnicy niemieccy przybyli na tereny Lubelszczyzny
z zamiarem osiedlenia się i stworzenia tu swojej małej ojczyzny.

W okresie swojej egzystencji zbudowali wiele osad, wykarczowali
lasy, osuszyli bagna, zbudowali szkoły i kościoły. Niemcy chełmscy stali
się znaczącą grupą narodową będącą częścią wielokulturowej mozaiki
Lubelszczyzny. Dzisiejsza Chełmszczyzna to „pogranicze”, które, tak jak
cała Polska, jest homogeniczne, czego dowodem są wyniki Narodowego
Spisu Powszechnego z 2002 roku (na 2 199 054 mieszkańców tylko 2910
osób zadeklarowało narodowość niepolską, w tym 112 niemiecką, 694
ukraińską, a 15 żydowską)2 [GUS 2002].

2 Dane Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku dotyczące narodowości, języka
i wyznania mają zostać opublikowane przez GUS w styczniu 2014 roku.
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Ślady wiekowej wielokulturowości zanikają, jednak jak mówi ukraiń-
skie przysłowie: „Posadź Niemca na pień lub kamień. Pień zacznie
rosnąć, a kamień zacznie dojrzewać” [Śladkowski 1969, s. 160, 164;
Kranz 1939, s. 1]. Niemcy chełmscy pozostali na stałe w świadomości
miejscowych Polaków jako dobrzy gospodarze i sąsiedzi. Po kolonistach
pozostały cmentarze, kościoły, szkoły, domy modlitwy, zagrody i wierzby
posadzone wzdłuż rowów melioracyjnych. W latach siedemdziesiątych
XX wieku, kiedy unormowały się stosunki pomiędzy Polską a Republiką
Federalną Niemiec, byli mieszkańcy wsi zaczęli przyjeżdżać z wizytą do
swoich polskich sąsiadów, przyjaciół oraz do nowych właścicieli domów
i gospodarstw. Kontakty te nigdy nie rozwinęły się na taką skalę, jak na
terenach Śląska, Pomorza czy Mazur, są jednak w dalszym ciągu pod-
trzymywane przez kolejne pokolenia Niemców mających sentyment do
tych terenów.
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SUMMARY

The multiculturalism of the Chelm Land during the interwar period
and the German minority in the Chelm Region

The Chelm Region, once in the centre of the former Republic of Poland,
was for centuries the area where cultures, nationalities and religions
mixed with one another; not only metaphorically speaking but also in re-
ality the West met here with the East. To the multicultural mosaic, next to
Poles, belong Jews, Ukrainians and Germans who went down in history
under the name of ‘Cholmerdeutsche’.

Wielokulturowość ziemi chełmskiej...
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The history of the German settlement in the area of Lublin dates back
to the second half of the 18th century. The German settlers came here with
the intention of settling and creating here their own small homeland.
Within more than one hundred fifty years they built lots of settlements,
cleared forests, drained bogs, built schools and churches. The Germans
from Chelm became the significant national group which was the part of
the multicultural mosaic of the Lublin Region. The end of its existence as
well as of the other minorities was brought with the outbreak of the Sec-
ond World War and the campaign ‘Heim ins Reich’. The present Chelm
Region is a ‘borderland’, which like the whole Poland is homogenous and
the remains of its century-old multiculturalism are disappearing.
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XIX- I XX-WIECZNE EWANGELICKIE

ZAŁOŻENIA CMENTARNE

NA CHEŁMSZCZYŹNIE
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Chełmszczyzna – tygiel kultur i narodów, od wieków była miejscem,
gdzie ślady przeszłości współistniały obok teraźniejszości, jako trwałe
świadectwo jej złożonej historii. Odniesienie do wspólnoty dziejowej
różnych kultur i wyznań jej mieszkańców wymagałoby postawienia sze-
regu pytań dotyczących między innymi ich wzajemnych relacji i warun-
ków egzystencji, na które istotny wpływ miały wydarzenia historyczne
o zasięgu daleko wykraczającym poza granice regionu. Należały do nich
w szczególności: utworzenie guberni lubelskiej w 1866 roku, następnie
wydzielenie Chełmszczyzny z granic Królestwa Polskiego w 1912 roku
przez cara Mikołaja II, wybuch pierwszej wojny światowej i jej skutki
dla terenów objętych działaniami wojennymi, wreszcie utworzenie nie-
podległego państwa polskiego w 1918 roku i włączenie ziem Chełmsz-
czyzny w skład województwa lubelskiego.

Wśród obcych przybyszów Niemcy stanowili u progu XIX stulecia
najsilniejszą grupę osadniczą. Protestanci niemieccy (koloniści) od końca
XVIII wieku obecni na tym terenie zajmowali ważne miejsce w struktu-
rze demograficznej regionu. Specyfika tej grupy narodowościowej wy-
rażała się nie tylko w sposobie jej zorganizowania (kolonie z kantorata-
mi), ale również w odmienności kulturowej, a przede wszystkim religij-
nej, czego przykładem są nieliczne pozostałe po nich ślady, w tym cmen-
tarze ewangelickie. Znajdowały się one przy każdym większym ośrodku
kantorackim. Dokumenty archiwalne przechowywane w Archiwum Pań-
stwowym w Lublinie dotyczące kolonistów niemieckich na Chełmszczyź-
nie pozwalają odtworzyć chronologię wydarzeń, które stały się udziałem
omawianej społeczności. Na ich podstawie możliwe jest wyciągnięcie
wniosków natury ogólnej dotyczących między innymi liczebności tej
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grupy mniejszościowej, jej życia religijnego, społecznego i kulturalnego.
Konfrontacja badacza z konkretnym miejscem w terenie, na którym prze-
trwały świadectwa przemijania społeczności ludzkiej, budzi konieczność
uchronienia tych miejsc od zapomnienia poprzez ich dokumentację i opis.
Pochylając się nad ocalałymi płytami nagrobnymi i krzyżami na cmenta-
rzach ewangelickich Chełmszczyzny, stajemy bowiem wobec ostatnich
niemalże pamiątek przeszłości po zapomnianej społeczności, która przez
ponad półtorawiecze stanowiła jej integralną część.

Odnaleziony w 2007 roku ledwie czytelny napis umieszczony nad we-
jściem do starego budynku kantorackiego w Skorodnicy, wyryty
u schyłku XIX wieku przez mieszkańców tamtejszej kolonii na drewnia-
nej desce, może stanowić motto dla ponad 160-letniej egzystencji tej
grupy mniejszościowej na ziemi chełmskiej, celu jej wędrówki i miejsca
wiecznego spoczynku: „Wir bauen hier als Pilger fest die weil wir hier
sind fremde Gest und wo wir ewig sein wollen da bauen wir”. Nasuwają
one na myśl paralele do dwóch tekstów biblijnych1, z Psalmów: „Groby
są ich domami na wieki, / ich mieszkaniem na wszystkie pokolenia, / choć
imionami swymi nazywali ziemię […]” [Biblia Tysiąclecia 1999, Psałterz
49,12]; i z księgi Koheleta: „[…] odczuwać się nawet będzie lęk przed
wyżyną / i strach na drodze / i drzewo migdałowe zakwitnie, / i ociężałą
stanie się szarańcza, / i pękać będą kapary / bo zdążać będzie człowiek do
swego wiecznego domu / i krążyć będą po ulicy płaczki […]” [Biblia Ty-
siąclecia 1999, Księga Koheleta 12,5].

Pierwsze udokumentowane świadectwo zorganizowanego kultu wiary
ewangelickiej na ziemi chełmskiej odnotowano w 1782 roku, wraz z utwo-
rzeniem najstarszej kolonii niemieckiej o nazwie Michelsdorf [Lück 1940,
s. 30]. Koloniści niemieccy przybywający na te tereny wywodzili się
głównie ze środkowych i południowych Niemiec [Śladkowski 1969, s. 28–
30]. Ich życie opierało się na prostych zasadach zamkniętych w cyklu prac
polowych i duchowym oddaniu wierze ewangelickiej odziedziczonej po
przodkach. Pastor z Gostynina Albrecht Eugen Rosenberg w następujący
sposób opisywał zwyczaje kolonistów niemieckich: „Do nich należą: bib-
lia, śpiewnik, modlitewnik, słowo pasterskie i temu podobne, przeważnie

1 Por. Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Kohelet, 12,5, s. 656, Psalter, 49,12,
s. 575.
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we wszystkich domach, następnie modlitwy: poranna, wieczorna i mod-
litwa przy stole […]. I tak jak życiu codziennemu, tak nawet krótkim chwi-
lom skupienia, posiłkom, przy szczególnych okazjach, jakimi są: chrzciny,
śluby, pogrzeby itd. Z reguły do nauczyciela należy odmówienie krótkiej
modlitwy przed posiłkiem, a później znacznie dłuższej, z którą wiąże się
odśpiewanie odpowiedniej pieśni” [Kossmann 1987, s. 277]. Badania
Zofii Cichockiej-Petrażyckiej opublikowane w 1933 roku potwierdzają,
że koloniści z terenów Królestwa Polskiego i Wołynia do zakończenia
pierwszej wojny światowej przestrzegali tradycji zdeterminowanej uprawą
roli oraz pielęgnacją zwyczajów wpisanych w wiarę ewangelicką [Ci-
chocka-Petrażycka 1933, s. 35].

Na omawianym terenie najliczniejszą grupę stanowili ewangelicy wy-
znania augsburskiego; ewangelicy reformowani mieszkali głównie w oś-
rodkach miejskich [Grothe 1932, s. 263]. Całokształt stosunków praw-
nych oraz szereg spraw wewnątrzwyznaniowych Kościoła ewangelicko-
augsburskiego regulowała zatwierdzona dekretem carskim Ustawa z 8/20
lutego 1849 roku. Z małymi modyfikacjami przetrwała ona aż do zmian
dokonanych w konstytucji marcowej z 1921 roku [Sawicki 1937, s. 209–
210]. Nad funkcjonowaniem poszczególnych parafii i bezpośrednio nad
życiem wyznawców gmin ewangelicko-augsburskich czuwały nastę-
pujące organa nadzorcze: Zgromadzenie Gminne (Gemeindeversam-
mlung), Rada Kościelna (Kirchenrat/Kirchenkollegium) oraz Dozór
Kościelny (Schulvorsteher). Podejmowane przez te organa zadania i obo-
wiązki ogniskowały się wokół zagadnień wiary i duchowości ewangelic-
kiej, ale dotyczyły również ogółu kwestii administracyjnych i gospo-
darczych.

Do obowiązków Gemeindeversammlung należało: wybór pastora, po-
dejmowanie decyzji przy większych projektach budowlanych, kontrola
wydatkowania finansów gminy w roku kalendarzowym i kasy gminnej,
wybór Rady Kościelnej. Ta ostatnia zabiegała o zabezpieczenie pensji dla
pastora i podległych mu urzędników kościelnych, o budżet kościelny,
sprawowanie opieki nad budynkami kościelnymi, dobrami Kościoła, po-
dejmowała funkcje rozjemcze w kwestiach spornych wewnątrz gminy,
organizowała uroczystości kościelne, stanowiła zaplecze administracyjne
dla pastora i sprawowała funkcję nadzorczą wobec urzędu kantora. Rola
Nadzoru Szkolnego sprowadzała się do pomniejszych, nie mniej jednak
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ważnych zadań w obrębie gminy ewangelickiej, tzn.: utrzymania po-
rządku w domu modlitwy i opieki nad cmentarzem gminnym.

Najwyższym rangą urzędnikiem w hierarchii kościelnej był pastor.
W razie potrzeby zastępował go kantor, który często przejmował również
obowiązki organisty i pisarza. Pastorowi bądź jego zastępcy podlegali
kościelny, grabarz i pomocnik gminny [por. Lück 1940, s. 105–106]. Był
on dla swojej gminy nie tylko duchowym przywódcą, ale odpowiadał za
zarządzanie dobrami gminy. Niedobór wykształconych pastorów i nie-
rzadko znaczne odległości pomiędzy koloniami ewangelickimi sprawiały,
że pastorzy często nie mogli przybyć na czas i „duchowa opieka nad wier-
nymi nie była sprawowana w wystarczającym stopniu” [Kossmann 1987,
s. 277]. We wszystkich tych przypadkach pastorów zastępowali w gmi-
nach kantorzy. Byli oni zobowiązani do pomocy kolonistom niemieckim
we wszystkich życiowych okolicznościach, nie wyłączając spraw dnia
codziennego [Eichler 1921, s. 111].

Duchowym centrum każdej kolonii, gdzie zbierali się koloniści danej
gminy na wspólnych nabożeństwach, był tzw. Bethaus, czyli dom mod-
litwy, który służył zwykle także za salę szkolną. Połowę budynku kanto-
rackiego zajmowała zwykle sala modlitwy, druga połowa podzielona była
na dwie równe części – salę szkolną i pomieszczenie mieszkalne dla kan-
tora/nauczyciela.

Gmina ewangelicka jako jednostka podstawowa w administracji koś-
cielnej była właścicielem zarówno zabudowań kantorackich, jak również
wspólnej ziemi kantorackiej oraz cmentarza [Deutsche Blätter in Polen,
1925, s. 339]. Utrzymanie kantoratu oraz cmentarza należało do społecz-
ności gminy ewangelicko-augsburskiej. Wysokość składki parafialnej
uzależniona była od zamożności mieszkańców danej gminy. Ustalano ją
na zebraniach gminy w obecności wszystkich jej członków. W 1938 roku
ewangelicko-augsburska gmina wyznaniowa w obu parafiach Kamień
i Chełm liczyła około 6 500 parafian. Składka we wszystkich kantora-
tach powiatu chełmskiego wynosiła wówczas 40 groszy z każdego morga
uprawianej ziemi. Mniejsze kolonie skupione wokół jednego silniejszego
ośrodka kantorackiego odprowadzały składki do wspólnej kasy parafial-
nej, za której rozliczenie odpowiadał pełniący tam obowiązki administ-
ratora pastor lub kantor.
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Tabela 1. Wykaz liczby parafian i wysokość składki parafialnej
wyznawców Kościoła ewangelicko-augsburskiego w powiecie
chełmskim z 1938 roku (m. – mężczyźni, k. – kobiety,
ch. – chłopcy, dz. – dziewczęta) [por. Wójcik 2008, s. 250]

Tylko jedna gmina na Chełmszczyźnie – w Kamieniu – posiadała koś-
ciół, w pozostałych koloniach nabożeństwa odbywały się w kantoratach,
czyli domach modlitwy.
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Tabela 2. Domy kanoniczne gmin ewangelicko-augsburskich na terenie
powiatu chełmskiego – XIX i XX wiek [Wójcik 2008, s. 72]

Kościół w ewangelicko-augsburskiej kolonii Kamień koło Chełma,
utworzonej 23 stycznia 1874 roku, wzniesiono w niecałe 10 lat po ukon-
stytuowaniu się tamtejszej gminy. W tym samym czasie założono tam
gminny cmentarz ewangelicko-augsburski [Lück 1940, s. 84]. Uroczys-
tości pogrzebowe w gminie odprawiał pastor lub jego zastępca w osobie
kantora. Zanim orszak żałobny dotarł do cmentarza leżącego na ob-
rzeżach wsi, w kościele odbywało się ostatnie pożegnanie zmarłego
w otoczeniu żałobników słuchających mowy żałobnej, wygłaszanej z re-
guły przez pastora. Zmarłego członka gminy żegnano w obecności
wszystkich członków wspólnoty. Prawo kościelnego pochówku, tzn. po-
grzebania zwłok na cmentarzu należącym do gminy ewangelicko-
-augsburskiej przysługiwało również członkom innych odłamów religii
protestanckiej.

W 1927 roku Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub-
licznego wystąpiło do Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w War-
szawie z wnioskiem o zgodę na wydzielenie osobnych miejsc na cmenta-
rzach ewangelicko-augsburskich przeznaczonych na pochówek zmarłych
wyznawców odłamów różnych religii zbliżonych do protestantyzmu.
Konsystorz Warszawski przychylił się do prośby członków sekt protes-
tanckich na grzebanie ich zmarłych na cmentarzach ewangelickich z za-
strzeżeniem, „[…] aby sekciarze nie pozwalali sobie na jakiekolwiek
wystąpienia, niezgodne z duchem naszego wyznania, a tym bardziej jak
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się to często zdarzało – wrogie temu wyznaniu” [APL, Urząd Wojewódzki
Lubelski…, s. 53, 60].

Większość cmentarzy ewangelickich w niemieckich koloniach na
Chełmszczyźnie zakładano w niewielkim oddaleniu od wsi. Wyjątek sta-
nowiła kolonia Ignatów, gdzie cmentarz z czasem został otoczony zabu-
dowaniami i znalazł się w centrum kolonii [Wawryniuk 2002, s. 242]. Do
chwili obecnej na Chełmszczyźnie zachowały się pozostałości po
24 cmentarzach ewangelickich.

Tabela 3. Stare cmentarze ewangelickie w powiecie chełmskim
(gwiazdką oznaczono brakujące dane) [Wawryniuk 2002,
s. 55, 89, 90, 171, 197, 227, 243, 246, 248, 327–329, 341–342,

347, 364, 381, 396, 417, 419, 439, 481, 491, 502, 511]

Jeden z największych cmentarzy ewangelickich na Chełmszczyźnie
znajdował się w kolonii Kamień koło Chełma. W 1875 roku superinten-
dent Diecezji Warszawskiej Karol Gustaw Manitius na wniosek ówczes-
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nego lubelskiego pastora Karola Jonschera podpisał akt utworzenia parafii
ewangelicko-augsburskiej w Chełmie. Na zebraniu gminy protestanckiej
odpowiedzialnej za wybór siedziby przyszłej parafii zadecydowano jed-
nak o innej, ze względów materialnych korzystniejszej lokalizacji. Dnia
23 stycznia/4 lutego 1877 roku, stosunkiem głosów 422 – za, 171 – prze-
ciw zadecydowano, że parafia powstanie w Kamieniu. Pół roku później
(19 czerwca/7 lipca) urząd pastora objął Rudolf Gundlach – zięć super-
intendenta Diecezji Warszawskiej Karola Gustawa Manitiusa [Lück 1940,
s. 87–90].

W niedługim czasie po powstaniu cmentarza w Kamieniu młody pas-
tor Gundlach pochował na nim swoją pierwszą żonę, zaledwie 24-letnią
Marię Elżbietę, która zmarła w połogu 17 lipca 1878 roku. Superinten-
dent Aleksander Edward Schoeneich, późniejszy pastor parafii ewange-
licko-augsburskiej w Lublinie, w następujący sposób opisywał dni żałoby
po śmierci ukochanej córki swojego przyjaciela: „Śmierć zamężnej naj-
starszej córki, pochowanej na cmentarzu w parafii kamienieckiej, ogrom-
nie przygnębiła ojca. Ciągła troska o wychowanie dzieci, ciągłe choroby
podkopywały do tego stopnia jego silny organizm, że przez kilka miesięcy
co roku […] musiał zaniechać wszelkiej pracy. Lecz wszystkie te krzyże,
a miał ich w życiu bardzo wiele, znosił z wiarą w łaskę i miłosierdzie Bo-
skie. Jak Dawid w gorącej modlitwie wylewał serce w zranione serce Zba-
wiciela. Jego modlitwy w ogóle, a szczególnie za chorych, były
przejmujące, serdeczne i pełne namaszczenia Bożego” [Manitius 2008].
Nagrobek Elżbiety Gundlach de domo Manitius, leżący w najstarszej kwa-
terze cmentarza, podobnie jak większość najstarszych pomników na ka-
mienieckim cmentarzu uległ zniszczeniu. Obecnie cmentarz zajmuje
zalesiony areał około 40 arów, leżących niedaleko zabudowań na prywat-
nej posesji. Przypuszczalnie, na co wskazuje zachowany zarys pierwo-
tnego obszaru cmentarza był on oddzielony od otaczających pól drzewami,
stanowiącymi naturalną granicę parceli. W niewielkiej kwaterze usytuo-
wanej przy wejściu pochowani zostali żołnierze niemieccy i austriaccy
polegli w czasie letniej ofensywy (15–16.07.1915) 11. Armii gen. Mac-
kensena i 4. Armii Austriacko-Węgierskiej [Stołecki 2008, s. 116].

W chwili obecnej identyfikacja większości spośród pozostałych na-
grobków na cmentarzu w Kamieniu jest już niemożliwa. Zachowało się
kilkanaście prostych płyt nagrobnych i charakterystycznych dla XIX-
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wiecznych ewangelickich założeń cmentarnych żelaznych krzyży. Po-
mniki opatrzone są zwykle krzyżem chrześcijańskim, symbolem zba-
wienia, z prostym napisem wyrytym frakturą: „Es ruht hier im Frieden”.
Symbolika inskrypcji nagrobnych miała na celu skierowanie uwagi na
chrystusowe przesłanie, które odnajdujemy w Biblii między innymi
w Liście św. Pawła do Tesaloniczan: „A nie chcemy bracia, abyście byli
w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili, jak dru-
dzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł
i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie
z nim tych, którzy zasnęli [Biblia Tysiąclecia 1999, List św. Pawła do Te-
saloniczan 1,4]2.

Na cmentarzu w Kamieniu przetrwały pojedyncze groby, nie ma tu
krypt-grobowców rodzinnych, które bogatsi ewangelicy wznosili na
cmentarzach miejskich (np. w ewangelickiej części cmentarza komunal-
nego w Lublinie przy ulicy Lipowej). Na istniejących nagrobkach odnaj-
dujemy umieszczone zwyczajowo daty i nazwiska zmarłych kolonistów.
Rzadziej występują napisy wykute na nagrobkach. Większość płyt na-
grobnych wykonano z piaskowca w znanym zakładzie chełmskiego mi-
strza kamieniarskiego B. Piekarskiego [Kawałko 1995, s. 1]. Na cmenta-
rzu znajdują się również proste płyty wykonane z cementu, pochodzące
z przełomu XIX i XX wieku. Jeden z zachowanych pomników znacznie
różni się od pozostałych. Kolumnowy pomnik, pochodzący z końca XIX
wieku, upamiętniający zmarłego w młodym wieku Carla Schoeninga
(1876–1899), wykuty został w czerwonym marmurze przez nieznanego
kamieniarza. Wyryta na nim inskrypcja zawiera wyjątkowo wzruszający
czterowiersz w języku niemieckim: „Das Menschenleben gleicht einer /
BlumeUnd wird sie welk so fällt sie ab / Eine kurze Zeit ist uns gegeben
/ Dann deket uns das kühle Grab3.

Nie dysponujemy, niestety, danymi dotyczącymi liczby parafian po-
chowanych na kamienieckim cmentarzu. Księgi parafialne zawierające
wpisy od początku istnienia parafii Kamień zaginęły w czasie drugiej

2 Por. Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers, Der Erste Brief des Paulus an die
Thessalonischer, 1989, s. 244.

3 „Życie ludzkie jest jak kwiat, kiedy zwiędnie opada, dany jest nam krótki czas, nim przy-
kryje nas zimny grób” (tłum. K.W.).
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wojny światowej. Brakuje zatem najistotniejszych danych, na podstawie
których można by było prześledzić śmiertelność wśród kolonistów nie-
mieckich na terenie omawianej gminy ewangelicko-augsburskiej. Te, któ-
rymi obecnie dysponujemy, bazują na zachowanych aktach kościelnych
i księgach kancelaryjnych pochodzących z okolicznych parafii. Za pod-
stawę analizy posłużyć mogą np. księgi parafialne dwóch największych
– obok Kamienia – parafii na Lubelszczyźnie: Chełma i Cycowa [APL,
Parafia ewangelicko-augsburska w Chełmie…; APL, Parafia ewange-
licko-augsburska w Cycowie…], brak paginacji, które stanowiły źródło
dla opracowań zarówno polskich, jak i niemieckich autorów z okresu mię-
dzywojnia4. Są to jedyne opracowane źródła, oprócz statystyki Polski
z 1921 i 1931 roku, dające ogólny obraz dotyczący rozwoju demogra-
ficznego tej grupy mniejszościowej na Lubelszczyźnie.

Tabela 4. Zestawienie statystyczne rozwoju demograficznego
niemieckiej grupy mniejszościowej w powiecie chełmskim
do połowy lat dwudziestych XX wieku według Zofii
Daszyńskiej-Golińskiej [1923, s. 214–215]

Względnie duży przyrost naturalny w rodzinach kolonistów niemiec-
kich w powiecie chełmskim w latach 1925–1931 niwelowała duża śmier-
telność noworodków i dzieci do 10 roku życia. W parafii ewangelicko-
-augsburskiej w Kamieniu na 100 zgonów ogółem przypadało 45 zgo-
nów noworodków, u dzieci do lat 10 proporcje wynosiły odpowiednio
100 do 60 [Lück 1933, s. 8–9]. W kantoracie Bukowski Las, który na-
leżał do parafii Chełm, od czerwca 1922 roku do lutego 1924 roku na

4 Wśród polskich badaczy historyków okresu międzywojnia zajmujących się problema-
tyką mniejszości niemieckiej w Polsce należy wymienić między innymi: B. Bouffała,
Z. Cichocką-Petrażycką, Z. Stolińskiego, B. Zaborskiego. Do niemieckich historyków i
ludoznawców publikujących przed i w czasie drugiej wojny światowej należeli między
innymi: R. Breyer, A. Eichler, E. Kneifel, W. Kuhn, K. Lück, A. Mückler.
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66 zgonów członków parafii ogółem przypadały 34 przypadki śmierci
wśród dzieci do 17 roku życia. W tym samym kantoracie w zbliżonym
okresie od lipca 1922 roku do sierpnia 1923 roku wystawiono 23 akty
urodzenia [APL, Parafia ewangelicko-augsburska w Chełmie…]. Z akt
kościelnych wynika jednoznacznie, że śmiertelność niemowląt i dzieci
do lat 5 była bardzo wysoka.

Na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Kamieniu zachowały się
tylko nieliczne nagrobki zmarłych dzieci kolonistów. Uzupełnieniem sto-
sunkowo ubogiego materiału źródłowego na temat zwyczajów żałobnych
kolonistów niemieckich są zdjęcia przechowywane przez potomków ko-
lonistów z omawianego terenu5. Do zwyczaju w domu żałoby (podobnie
jak u katolików) należała między innymi żałobna świeca umieszczana
u wezgłowia zmarłego. Była ona zarówno symbolem należącym do li-
turgii pogrzebowej, jak również zwyczajem związanym ze śmiercią, który
odwoływał się do występującego w tradycji religijnej dualizmu światła
i ciemności. Świeca miała służyć rozproszeniu ciemności i do obrony
przed czyhającymi u łoża śmierci demonami oraz symbolizowała wy-
gaśnięcie światła życia.

Wiele zwyczajów ewangelickich związanych z pochówkiem i żałobą
w XIX-wiecznej wsi odnajdujemy w opisach literackich terenów o od-
wiecznej tradycji protestanckiej. Autorka niemiecka współczesnego po-
kolenia Jenny Erpenbeck w powieści retrospektywnej pt. Heimsuchung
w następujący sposób opisuje dom żałoby we wsi leżącej nad Jeziorem
Brandenburskim niedaleko Berlina6: „W domu, w którym ktoś umarł, na-
tychmiast zatrzymują zegar. Zasłaniają lustro, inaczej będzie widać
dwóch nieboszczyków. Otwierają górne okna, i jeśli w dachu nie ma dym-
nika, wyjmują jedną dachówkę, żeby dusza miała którędy wylecieć.
Zmarły jest myty i przebierany. Mężczyznę ubierają w czarny surdut, ko-
bietę w czarną suknię. Wkładają zmarłemu buty. Pannę chowają w ślub-
nym stroju, w białej sukni, mirtowym wianku i welonie. Układają
zmarłego na słomie. Na twarz kładą mu szmatkę nasączoną wódką albo
octem. Na ciało idą pokrzywy, żeby nie zsiniał. Po bokach zmarłego

5 Archiwa prywatne potomków kolonistów niemieckich.
6 Powieść Jenny Erpenbeck została przetłumaczona przez Elizę Borg i ukazała się w 2010

roku pod polskim tytułem Klucz do ogrodu.
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mężczyzny kładą po siekierze. Zmarła kobieta otrzymuje siekierę na
brzuch, trzonkiem skierowanym ku stopom. Przy wkładaniu do trumny
siekiery zabierają. Naczynie z płynem wyciekłym ze zmarłego zakopuje
się pod zbiornikiem na deszczówkę. Słomę, na której leżał zmarły, i jego
stare ubrania pali się albo zakopuje. Śmierć oznajmia się zwierzętom
w stajniach i chlewach oraz drzewom w sadzie, wypowiadając słowa:
Wasz gospodarz umarł. Zanim wyniosą trumnę za próg, trzy razy ją sta-
wiają. Gdy tylko zmarły znajdzie się za progiem, natychmiast zamyka się
okna i drzwi, żeby dusza nie mogła wrócić. Leje się wodę na podłogę
i omiata izbę miotłą. Krzesła, na których stała trumna, odwraca się i kła-
dzie na podłodze. Aby zmarły już nigdy nie powrócił, za żałobnym or-
szakiem chlusta się wodą z miski, tak samo jak wtedy gdy zagrodę
opuszcza lekarz albo rakarz” [Erpenbeck 2010, s. 28–29].

Tradycja związana z żałobą i kultem zmarłych ewangelików niemiec-
kich w powiecie chełmskim nie różniła się zasadniczo od zwyczajów ich
sąsiadów katolików zamieszkujących okoliczne wsie7. Koloniści nie-
mieccy obchodzili dodatkowo zgodnie z tradycją ich wyznania tzw. To-
tensonntag przypadający na ostatnią niedzielę przed adwentem.
Totensonntag został wprowadzony w 1816 roku przez pruskiego króla
Wilhelma III jako dzień żałoby i pamięci o zmarłych. Od stuleci w tym
okresie, który ewangelicy określają jako tzw. Ewigkeitssonntag, oddaje
się cześć zmarłym. Zgodnie z tą tradycją powstrzymywano się tego dnia
od hucznych zabaw i spotkań towarzyskich. Członkowie gminy udawali
się na cmentarz i przykrywali groby jedliną, chroniąc je w ten sposób
przed nadchodzącą zimą.

Obecnie nikt już nie nawiedza popadających w zapomnienie starych
ewangelickich cmentarzy na Chełmszczyźnie. Ostatnie pochówki miały
tu miejsce w czasie drugiej wojny światowej, np. we wsi Żalin [Wawry-
niuk 2002, s. 342]. To, co niosła tradycja przekazu ustnego, odchodzi
wraz z najstarszym pokoleniem mieszkańców tamtych okolic. Powin-
nością potomnych jest zachowanie miejsc kultu i cmentarzy tych, którzy
swoim życiem i sąsiedzkim współtrwaniem wpisali się w wielokulturową
historię tego regionu.

7 Relacje ustne najstarszych mieszkańców Chełma i okolic.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die evangelischen Friedhofsanlagen im Cholmer Lande im 19. und
20. Jahrhundert

Zu den größten evangelischen Friedhöfen im Cholmer Gebiet gehörte der
Friedhof in Kamień bei Chełm. Die bis heute erhaltene, wie auch die an-
deren in diesem Gebiet, lässt einem aufmerksamen Beobachter einen
Rückblick auf die Vergangenheit dörflicher, evangelischer Friedhöfe in
Ostgebieten Polens werfen. Die ersten vorgenommenen Bestattungen fan-
den hier vermutlich gleich nach der Gründung der deutschen Kolonie in
Kamień im Jahre 1874 statt. Das im Frühling blitzartig zu wuchern be-
ginnende Unkraut und die wechselhaften Wettersbedingungen trugen an
vielen Stellen zur Vernichtung der Steinstruktur bei. Viele von ihnen sind
zerfallen. Es gibt wohl auf dem polnischen Boden deutsche Spuren, die
außer jener geschichtlichen Forschung auch einfache humane Berück-
sichtigung benötigen. Die alten evangelischen Friedhöfe mit ihren Grab-
stelen gelten als Zeugnis des protestantischen Daseins auf diesen
Gebieten, das den Anfang der Geschehnisse mit dem unentbehrlichen
Ende verbindet.
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ZABYTKI FUNERALNE JAKO PRZYKŁAD

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

NA POGRANICZU POLSKO-NIEMIECKIM
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Zabytki funeralne są doskonałym, acz nie zawsze docenianym źródłem do
badań nad kulturą i regionalizmami. Style architektoniczne, motywy
zdobnicze, treść inskrypcji czy sam charakter nekropolii jest zmienny,
biorąc pod uwagę czas ich powstania oraz funkcjonowania, jak i obszar,
na którym owe miejsca występują. Nie jest to nic odkrywczego. Lecz gdy
spojrzy się na ten fakt przez pryzmat dziedzictwa kulturowego, zysku-
jemy nowe doznania i możliwości, uwarunkowane wieloaspektowością
tychże nekropolii. Już w starożytności przykładano wielką wagę zarówno
do miejsc pochówku, jak i samego obrządku grzebania zmarłych.
J. Chrościcki podaje, że geneza pochówku w kulturach prehistorycznych
związana jest przede wszystkim z koniecznością pozbycia się zwłok,
w związku z ich postępującym rozkładem. Geneza obrządków pogrze-
bowych natomiast wiąże się ze skomplikowanym stosunkiem człowieka
żyjącego do zmarłego, a co za tym idzie – dzisiejsze artefakty kultury fu-
neralnej są odzwierciedleniem owych więzi [Chrościcki 1974, s. 12]. Po-
granicze polsko-niemieckie w takiej perspektywie wydaje się doskonałym
przykładem zderzenia dwóch odrębnych kultur funeralnych – autochto-
nicznej i napływowej. Z czasem doszło do ich syntezy, choć w wielu przy-
padkach kultura polska wyparła niemiecką.

Kultura funeralna związana jest z wieloma aspektami śmierci czło-
wieka, zarówno w sferze ontologicznej, jak i empirycznej. Pokusić się
można o jej podział na dwie grupy – tzw. kulturę namacalną i duchową.
Do pierwszej z całą pewnością zaliczyć można nekropolie, czyli duże za-
bytkowe cmentarze oraz castrum doloris (z łac. zamek bólu). Do drugiej
grupy należy z kolei pompa funebris, czyli korowód żałobny, oraz
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theatrum funebris – teatr pogrzebowy, który nierzadko funkcjonował jako
najważniejsza część obrzędu grzebalnego. Każdy z tych elementów do
dzisiaj pozostaje widoczny w kulturze pogrzebowej, zmieniony w mniej-
szym lub większym stopniu.

Rozpoczynając opis procesu grzebania zmarłych, warto zacząć od
krótkiej wzmianki dotyczącej pompa funebris. Na przestrzeni epok zmia-
nie ulegała jedynie oprawa i mnogość „atrakcji” towarzyszących
zmarłemu w ostatniej drodze. Już w starożytnej Grecji osoba zmarła wy-
stawiana była na widok publiczny, okryta całunem, z głową przystrojoną
kwiatami mirtu. Żałoba trwała jeden dzień, po którym procesja,
składająca się z zawodowych płaczek i żałobników, odprowadzała
zmarłego na cmentarz. Przykład ten obrazuje dbałość o oprawę pogrze-
bową, która z czasem ulegała rozbudowaniu. W starożytnym Rzymie ob-
rzęd ten odprawiany był w podobny sposób. Chrościcki wyjaśnia, w jaki
sposób przebiegała owa ceremonia:

„Najbliższy pokrewieństwem składał na ustach nieboszczyka ostatni
pocałunek, a następnie zamykał mu oczy i usta. Krewni wołali go po imie-
niu (conclamatio, cla-moi supremus), a potem żegnali (extremum vale),
czyniąc w ten sposób głośny hałas (conclamatio mortis). Libitinarius
przyprowadzał ze sobą namaszczającego (pollinctoi), płaczki (praeiicae),
tragarzy i grabarzy (vespillones). Ciało namaszczano olejkami, wieńczono
głowę wieńcem lub koroną (coiona iunebris). Po tych zabiegach pollin-
ctoi dokonywał odlewu maski zmarłego w gipsie lub glinie. Z negatywu
uzyskiwał malowaną żywymi barwami maskę woskową (imago ceia)
nakładaną na twarz nieboszczyka, ubranego już poprzednio w togę z in-
sygniami sprawowanych urzędów” [Chrościcki 1974, s. 15–17]. Dalej,
podaje Chrościcki, obrzęd pompa funebris zmieniał się w zależności od
potrzeb ludzi odpowiedzialnych za pogrzeb najbliższych.

Średniowieczna wizja obrzędu funeralnego nie różniła się wiele od
starorzymskich czy starogreckich. Jedyna zmiana dotyczyła wiary, bo-
wiem w wiekach średnich to chrześcijaństwo zdominowało europejską
sferę religijną. Po śmierci ciało wystawiane było w domu, pomieszczenie
ustrojone było w kiry, obok zmarłego paliła się gromnica, a bliscy od-
mawiali modlitwy i śpiewali żałobne pieśni. Po często kilkudniowych
modłach ciało zmarłego przenoszone było w żałobnym kondukcie do koś-
cioła, gdzie na katafalku (castrum doloris) ukazywano je publicznie. Po
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specjalnej mszy procesja przenosiła zmarłego na cmentarz, gdzie składano
go do grobu w ozdobnych trumnach bądź w kryptach, jeśli stać było na to
rodzinę i bliskich. Pewne różnice związane obrządkiem pompa funebris
wynikały ze stanu zmarłego. Inne rozmiary przybierała ona w przypadku
biednego ziemianina, inne w przypadku magnata, a jeszcze inne, gdy cho-
wano dostojnika kościelnego [por. Chrościcki 1974, s. 34–38].

W okresie nowożytnym tzw. pompa pogrzebowa nabrała niebagatel-
nych rozmiarów. Okres tzw. reformacji i kontrreformacji przyniósł roz-
bicie pomiędzy kulturą związaną z grzebaniem zmarłych u katolików
i protestantów. Dla katolickich pogrzebów bardzo charakterystyczna była
bogata oprawa oraz wszechobecny przepych. Protestanci natomiast grze-
bali swoich zmarłych w całkowicie odmienny sposób – wyzbywając się

wszelkiego zbytku i niepo-
trzebnych bogactw w insceni-
zacji pogrzebowej. Można
było to zauważyć w XVIII
wieku, gdy władze Prus, Au-
strii i Rosji wydawały de-
krety, mówiące o przeniesie-
niu nekropolii poza teren
miejski (extra muros). Protes-
tanci z łatwością dostosowali
się do nowych norm [por.
Kufel 2012, s. 6].

Analogicznie do obrządku
pompa funebris rzecz miała
się z katafalkami, na których
umieszczano zmarłego pod-
czas obrządku kościelnego.
Chrościcki przytacza przykła-
dy bogato zdobionych pod-
wyższeń, wnętrz wystrojo-
nych z ogromnym przepy-
chem, a czasem nawet całych
budowli, które stawiano na tę
konkretną okazję. Używa on

Ryc. 1. Castrum doloris wystawione
na pogrzebie Anny Katarzyny z San-
guszków Radziwiłłowej [Chrościcki
1974, s. 110]
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określenia „architektura okazjonalna lub okolicznościowa”. Wydaje się
więc, że same budowle, altany czy całe kompozycje przestrzenne zmie-
niały się w zależności od gustów czy trendów obowiązujących w danym
okresie. Poza samym castrum doloris przystrajano całe ulice, którymi
podążał pompatyczny kondukt żałobny [por. Chrościcki 1974, s. 95–120].

Mnogość i bogactwo zdobień w przypadku katafalków czy całych „ca-
strów” występowała głównie w religii katolickiej. Jednakże u protestan-
tów idea bogatych pochówków odzwierciedlała się w cmentarzach. Jak
pisze Romuald Kufel: „W bogatszych miastach zakładano cmentarze kraj-
obrazowo-parkowe na modłę francuską. Panteon wiecznego spoczynku
miał być «ogrodem snu i miłości» [Kufel 2012, s. 6]. Stąd cmentarze
ewangelickie, podobnie zresztą jak i katolickie, stały się istnym theatrum
ars funebris. Zaczęły pojawiać się bogato zdobione tablice nagrobne, ka-
plice rodzinne oraz liczne epitafia. Infrastruktura cmentarna przybrała
dzisiejszy kształt – aleje i sektory otoczone zostały drzewami, głównie
lipami i dębami, oraz krzewami – między innymi bukszpanem.

Casus architektury cmentarnej, który chciałbym poruszyć, wydaje się
być tylko przyczynkiem do dalszych i o wiele dokładniejszych badań. Od
2006 roku Studenckie Koło Epigraficzne działające przy Uniwersytecie
Zielonogórskim prowadzi projekt pt. „Inwentaryzacja cmentarzy ewan-
gelickich”. Projekt obejmuje aktualnie swym zasięgiem powiat zielono-
górski, lecz w planach jest zinwentaryzowanie wszystkich nekropolii
województwa lubuskiego. Badania prowadzone są przede wszystkim
w sferze epigraficznej. Podstawową funkcją „napisów twardych” pozos-
tało upamiętnianie zmarłych. Artefakty epigraficzne dostarczają nam nie-
zwykle dużo informacji nie tylko na temat kultury materialnej, ale także
mentalności ludzi danego okresu. Ogromna liczba tego typu źródeł his-
torycznych na terenie pogranicza polsko-niemieckiego dotąd znajduje się
poza obiegiem naukowym, chociaż obok archiwaliów są najszerszą bazą
informacji o ludziach żyjących na tym terenie.

Jest to szczególnie ważne dla obszarów pogranicza Dolnego Śląska
i Łużyc, bowiem zmienne koleje losu tych ziem spowodowały, że zasób
archiwalny materiałów metrykalnych jest niekompletny, podobnie jak do
szczątkowych można zaliczyć zespoły dokumentacji przedwojennych
konserwatorów zabytków (część znajduje się obecnie w Geheim Staat-
sarchiv Berlin-Dahlem1). Zebranie inskrypcji pozwoli uzupełnić do-
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strzeżoną lukę, stanowiąc podstawę do ewentualnych dalszych badań
z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, lingwistyki czy socjologii.

Cmentarze to miejsce nostalgii, pamięci, a jednocześnie doskonałe,
acz niedoceniane w stopniu wystarczającym źródło historyczne. Płyty na-
grobne i pomniki, często zdewastowane i przykryte ziemią, bywają nie-
czytelne, nie wspominając o problemie ich lokalizacji, bywają bowiem
bardzo „mobilne”. Jest to efekt powojennych porządków, związanych
z niwelacją terenów cmentarzy poniemieckich. Mnóstwo nekropolii zos-
tało wówczas przeniesionych w inne miejsce. Jednakże jest to praca warta
zachodu, gdyż zabytki epigraficzne na owych nagrobkach ukazują całko-
wicie inną kulturę funeralną niż ta obecna. Jest to znany już proces
związany z zanikaniem historii społeczeństwa, które zmieniło swoje sie-
dziby. Cmentarze – świadkowie przeszłych czasów, istnieją do dzisiaj,
jednak ich przekaz jest wypierany przez obecne społeczeństwo.

W trakcie prac nad projektem członkowie SKE natrafili na cmentarze
w różnym stanie zachowania. Większość cmentarzy ewangelickich znaj-
dujących się na terenie miast powiatu zielonogórskiego zostało znisz-
czonych całkowicie lub w ponad 90%. Jedynie pojedyncze płyty
epitafijne, znajdujące się przy kościołach, uchroniły się przed wandaliz-
mem i negatywnym nastawieniem ludzi. Nieco inaczej wygląda sytuacja
w wioskach, gdzie cmentarze najczęściej znajdowały się poza obrębem
wsi i gdzie ich stan zachowania w stosunku do 1945 roku szacujemy na
20–25% (Buchałów, Brójce, Urzuty, Sława), a czasami nawet więcej (Bo-
jadła, Kożuchów).Wiele przykładów to miejscowości, w których relikty
cmentarne zachowały się w lesie, najczęściej wśród gęstw i krzaków.

Nekropolie można podzielić na kilka grup, uwzględniając ich zasob-
ność w nagrobki, umiejscowienie oraz dzisiejsze „wykorzystanie” terenu.
Najlepszym przykładem dużego i do dzisiaj wykorzystywanego cmenta-
rza jest nekropolia w Bojadłach. Zachowało się tam ponad 300 płyt z in-
skrypcjami, które są możliwe do odczytania [zob. Mamet, Kostka].
Znajduje się on w granicach miejscowości, sąsiadując z nowym cmenta-
rzem komunalnym. Pozycja polityczna oraz społeczna Bojadeł (było to
bowiem dość duże miasteczko) przyczyniła się do ogromnej spuścizny

1 Informacja przekazana przez dr. A. Górskiego z Pracowni Epigraficznej Uniwersytetu
Zielonogórskiego.
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funeralnej w postaci licznych zabytków sepulkralnych, a co z tym idzie
– epigraficznych, a położenie na uboczu głównych wydarzeń historycz-
nych zapobiegło ich zniszczeniu.

Innym przykładem są cmentarze w Buchałowie, Kiełpinie czy w Bar-
cikowicach. To typowe nekropolie położone poza obszarem obecnej wsi.
O ile w przypadku Kiełpina i Buchałowa dostęp na teren cmentarza jest
możliwy z głównej drogi wiodącej do miejscowości, o tyle cmentarz
w Barcikowicach położony jest na malowniczej skarpie, kilkaset metrów
od ostatnich zabudowań wsi. Ze względu na liczbę płyt nagrobnych wart
uwagi jest Buchałów. Prawdopodobnie w latach jego świetności istniało
tam około 100 nagrobków, z czego do dnia dzisiejszego zachowały się
22 płyty. Widoczne są liczne ślady po miejscach wiecznego spoczynku,
lecz często są to tylko pozostałości ogrodzeń i kwater grobowych. Cmen-
tarz w Kiełpinie mógł liczyć około 80 nagrobków. Niestety, dzisiaj istnieje
tylko jedna płyta nagrobna, na której brak jest pola inskrypcyjnego. Po-
dobnie ma się sytuacja w Barcikowicach, gdzie cmentarz położony jest na
wzgórzu, daleko poza wioską. W trakcie rozpoznania terenu udało usta-
lić się zasięg cmentarza. Na tej podstawie można przypuszczać, że ne-
kropolia składała się również z około 80 nagrobków. W centralnej części
cmentarza znajduje się dół z połamanymi resztkami płyt. Stąd wniosek,
że większość została tam zniesiona i zakopana, co prawdopodobnie na-
stąpiło po 1984 roku, gdy wydano w Warszawie decyzję o niwelacji te-
renów wszelkich cmentarzy ewangelickich. Zresztą z podobną sytuacją
spotykamy się w Nietkowicach, Płotach i Nowej Soli.

Wszystkie zbadane w wymienionych miejscach inskrypcje napisane
zostały w języku niemieckim. Analiza epigraficzna liternictwa ukazuje
przewagę italiki nad frakturą, która była głównie wykorzystywana do za-
pisu tekstu śmierci (nazwiska i daty). Analiza chronologiczna liternictwa
pozwala wysnuć wniosek, że rola fraktury maleje w początkach XX
wieku, by wzrosnąć ponownie już po 1930 roku, co zapewne związane
jest z sytuacją ideologiczno-polityczną w Niemczech. Każdy z wyżej wy-
mienionych krojów pisma różnił się od siebie w zależności od umiejęt-
ności kamieniarza czy złożonego zamówienia. Nie ma jednej reguły
dotyczącej występowania poszczególnych typów. Wyjątkiem może być
pismo humanistyczne, które najczęściej występuje na pomnikach upa-
miętniających żołnierzy poległych w czasie pierwszej wojny światowej.
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Godne zainteresowania są także wzory zdobienia inskrypcji, gdyż
praktycznie każdy napis ma nieco inne elementy estetyczne. Główne
różnice tkwią w motywach roślinnych czy kształtach geometrycznych
przy zdobnictwie pisma neogotyckiego. Litery przeważnie są ryte, choć
zdarzają się przypadki liter malowanych, a sporadycznie wypukłych, po-
wstałych przez wybieranie tła. Najczęstszym przykładem są litery wklęsłe
na głębokość około pół centymetra, pokrywane czarną, złotą lub srebrną
farbą. W niektórych przypadkach farba zachowała się do dzisiaj. Liter-
nictwo malowane jest stosunkowo rzadkie, aczkolwiek pojawia się
w kilku przypadkach. Wiele napisów zostało zatartych i ich odczytanie
wymaga dużego nakładu pracy połączonego z cierpliwością, a czasami

i pomysłowością. Interesują-
cym typem jest również liter-
nictwo szlifowane w szkle.
W niektórych miejscowoś-
ciach całe nekropolie mogły
posiadać szklane płyty, gdyż
brak jest dzisiaj płyt inskryp-
cyjnych, a wokół grobów zna-
leźć można mnóstwo kawał-
ków potłuczonego, czarnego
szkła z pozostałościami liter
czy ozdób.

Jeśli chodzi o samo zdob-
nictwo obiektów sepulkral-
nych, najczęściej spotykany-
mi motywami są: wić roś-
linna, akant, liście lauru
i dębu wraz z żołędziami
znajdujące się na rogach tab-
licy inskrypcyjnej bądź
całego pomnika. Na wielu na-
grobkach znaleźć można rów-
nież bogate zdobienia związa-
ne z symbolami religijnymi.
Przeważają reliefy przedsta-

Ryc. 2. Przykład pisma (rytej fraktury)
z pozostałościami oryginalnej, złotej
farby [archiwum prywatne]
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wiające krzyż, kotwicę i serce (symbole wiary, nadziei i miłości) oraz
Pismo Święte [Krawczuk 1999, s. 31–34]. Na pojedynczych płytach znaj-
dują się również inne zdobienia, o których mowa będzie w dalszej części.

Płyty nagrobne z XIX wieku różniły się od dzisiejszych w bardzo
wielu aspektach. Ich kształty były całkiem podobne do tych, które
oglądamy współcześnie, zdarzały się jednak wyjątkowe pomniki, jak

choćby w formie drzewa czy
greckiej kolumny. Najważnie-
jsze różnice pojawiły się
w „zawartości”. W typowej
płycie nagrobnej wyróżnić
można dwa główne elementy
ozdobne. Wyliczając od góry
są to: fronton i akroterion.
Pierwszy występuje na więk-
szości płyt nagrobnych. To
półokrągłe lub trójkątne
zwieńczenie płyty jest bardzo
charakterystyczne, na współ-
czesnych cmentarzach już
niewystępujące. Na frontonie
dosyć często pojawiały się re-

liefy przedstawiające motywy roślinne (głównie wić roślinna, choć zda-
rzały się reliefy w formie wieńca laurowego czy dębowego, które
symbolizowały zwycięstwo i trwałą potęgę2). Akroterion pojawiał się naj-
częściej w asyście frontonu. To zdobienie było swego rodzaju „dopełnie-
niem” antycznego charakteru, gdyż najczęściej przybierało kształt liści
akantu, woluty lub palmety bądź przedstawiało motyw gwieździsty.

Nie zawsze jednak zdobienia były tak typowe. Zdarzały się płyty pro-
ste, co mogło wynikać z braku funduszy, lub w formie groty, co z kolei
mogło być wymownym odniesieniem do ubóstwa protestantów. Dalej,
poniżej frontonu i akroterionu, mogło znajdować się dodatkowe pole

Ryc. 3. Relief zdobiący fronton,
przedstawiający dwa anioły trzymające
krzyż, kotwicę oraz serce
[archiwum prywatne]

2 Takie zdobienia pojawiają się głównie w 2. połowie XIX wieku, gdy dochodzi do zjed-
noczenia Niemiec w 1871 roku.
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z reliefem. Częstym moty-
wem były aniołki trzymające
krzyż lub kotwicę, serce oraz
Biblię. Na jednej z bu-
chałowskich płyt odnaleziono
piękny relief przedstawiający
różę. Może być ona utożsa-
miana z tzw. „różą Lutra”,
symbolem luteranizmu – tutaj
mielibyśmy daleką analogię
do wspólnoty wiary protes-
tanckiej. Poniżej znajduje się
pole inskrypcyjne, o którym
mowa będzie w dalszej części
artykułu. Sama podstawa
płyty również jest charaktery-
styczna, gdyż najczęściej
można spotkać na niej napis
Ruhe Sanft, co znaczy ,,Spo-
czywaj w Pokoju”.

Jeśli chodzi o wielkość na-
grobków i mnogość zdobień,
to podobnie jak dzisiaj za-
leżały one od stanu majątko-
wego osób wystawiających
pomnik. Wydaje się, że nie
ma w tym względzie zbyt
wielu różnic, tak charaktery-

stycznych jeszcze w XVII i XVIII wieku [por. Zdrenka 2006–2013]. Jed-
nakże pomniki dzieci były zawsze malutkie. Wynikało to z ogromnych
kosztów wykonania nagrobka, jak i z racji opłat za pogrzeb i miejsce na
cmentarzu.

Najważniejsza różnica, nad którą warto się pochylić, kryje się w za-
wartości semantycznej napisów. Dzisiejsze pojmowanie tego, co powinno
znaleźć się w inskrypcji nagrobnej, wydaje się nieco ograniczone. Na zna-
komitej większości płyt nagrobnych czy pomników znaleźć możemy

Ryc. 4. Akroterion z motywem
gwieździstym
[archiwum prywatne]

Ryc. 5. Relief przedstawiający różę
[archiwum prywatne]
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krótkie i lakoniczne informacje: śp. Jan Kowalski, data urodzenia, data
śmierci i krótki napis w stylu: ,,Spoczywaj w Pokoju” czy ,,Śpij w Po-
koju”. Do rzadkości należą bardziej rozbudowane formy: ,,Tu spoczywa
ukochany ojciec, dziadek, matka czy córka”. Sporadycznie pojawiają się
też wersy z Pisma Świętego. Nie zawsze tak jednak było. XIX-wieczne
płyty nagrobne, poza tym, że były to dzieła ówczesnej sztuki, zawierały
bardzo zróżnicowane napisy. Każda inskrypcja rozpoczynała się od słów:
„Hier ruht in Frieden” lub „Hier ruht in Gott”, co znaczy ,,Tu spoczywa
w Panu” oraz odpowiednio „Tu spoczywa w Bogu”.

Dalsza część inskrypcji to prezentacja pochowanego, jego zawodu
i pokrewieństwa w stosunku do osoby, która pomnik wystawiała. Na
cmentarzu w Buchałowie znaleźć można było inskrypcje: „Hier ruht in
Gott, Maria Elisabeth geb. Lehman, Ehefrau des Gartners Christian Neu-
mann”, co w wolnym tłumaczeniu brzmi: „Tu spoczywa w Bogu Maria
Elżbieta, z domu Lehman, małżonka zagrodnika, Krystiana Neumanna”
[Górski 2013, s. 112]. Inny przykład z buchałowskiego cmentarza: „Hier
ruht in Gott, Dorothea Bertha geb. Kube, Ehefrau des Schmiedermeister”
[tamże, s. 121]. Tutaj także opisane zostało, czyja małżonka jest pocho-
wana: Dorota Berta z domu Kube, żona mistrza kowalskiego. Podobnie
wygląda sytuacja z płytami nagrobnymi dzieci: „Hier ruhen in Gott un-
sere geliebten Kinder Emilie Martha Eckert”, czyli „Tu spoczywają
w Bogu nasze ukochane dzieci Emilia i Marta Eckert” [tamże, s. 123].
Zbliżone inskrypcje znaleźć można na dzisiejszych nagrobkach, jednakże
są to przypadki rzadkie.

Na cmentarzu w Zatoniu odnaleziona została ogromna płyta wysta-
wiona przez rodziców dla swojego dziecka. Inskrypcja brzmi: „Der frü-
hen Vollpendung Eilte entgegen unser gelibtes Söhnlein Friedrich Herman
Helbig. Er ward geboren d. 8. Nov. 1830, und vollendete d. 12. Dec. 1831,
gewidmet von seinen ihn libenden Eltern Joh. Fried. Helbig u. J. Rosine
geb. Hoffman”. W tłumaczeniu: „Zbyt wcześnie ukończony pomnik dla
naszego ukochanego synka Friedricha Hermanna Helbiga. Urodził się
8 listopada 1830, zmarł 12 grudnia 1831, wzniesiony przez jego żyjących
rodziców Johanna Friedricha Helbiga i J. Rosinę z domu Hoffman”. Na
uwagę zasługuje fakt, że w tekście położony jest nacisk na „żyjących ro-
dziców”, co podkreśla ogromną stratę i ból ojca i matki [tamże, s. 261].
Jedna z płyt przedstawia informację o „poronionym” dziecku. W dzisiej-
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szych czasach budziła kontrowersje: „Hier ruht das totgboren Sönhchen
der Familie Stein † 25.6.1940”, czyli ,,Tu spoczywa martwo narodzony
synek rodziny Stein” [tamże, s. 128].

Kolejne informacje, które znaleźć można na płytach nagrobnych, to
miejsce urodzenia lub śmierci pochowanego. Na współczesnych nagrob-
kach nie umieszcza się takich danych. Na XIX-wiecznych pomnikach
było to całkiem popularne. Przykładem może być następna inskrypcja
z Buchałowa: „[Hier ruhet in Gott] Johanna […] Ehefrau der Steiger, Joh.
Gottfried Linke. Geb. D. 16. März 1833, zu Kaltenbriesnitz, Kreis Glo-
gau” [tamże, s. 116]. Niektóre napisy, z racji swojej niekompletności,
muszą zostać uzupełnione przez badaczy. Powtarzalność zwrotów ułatwia
wyjaśnienie tych zagadek. Napis w wolnym tłumaczeniu brzmi „[Tu spo-
czywa w Panu] Johanna [prawdopodobnie drugie imię] małżonka szty-
gara Johanna Gotfryda Linke, urodzona dnia 16 marca 1833 w Zimnej
Brzeźnicy, powiat głogowski”.

Największy odnaleziony cmentarz ewangelicki powiatu zielonogór-
skiego znajduje się w Bojadłach. Tam również można znaleźć podobne
przykłady bogatych w informacje inskrypcji. Poza informacjami o miej-
scu urodzenia, pojawiają się także i dane na temat miejsca śmierci, nie-
rzadko zupełnie innego niż miejsce pochówku. Przykładowo: „Hier ruht
in Gott meine libe Gattin, unser gute Mutter Rosina Kliche geb. Werner,
geb. D. 2. März 1828, gest. D. 5. Juli 1908 in Tährnhäuser”. Czyli: „Tutaj
spoczywa w Panu moja ukochana żona, nasza dobra matka Rosina Kliche
z domu Werner, urodzona 2 marca 1828, zmarła 5 lipca 1908 w Przewo-
zie”. Taka sytuacja mogła mieć miejsce, gdy osoba zmarła mieszkała
w przysiółku nieposiadającym cmentarza. Przewóz to malutka wioseczka
oddalona od Bojadeł o około 5 kilometrów. Inna z płyt przedstawia
zmarłego syna chałupnika Wilhelma Gottwalda, pochodzącego z Sos-
nówki: „Hier ruht in Gott, der Sohn des Häuslers Wilhlem Gottwald aus
Schosnofke”. Jak widać, na płytach nagrobnych oznaczano również czyj
syn, żona czy matka jest pochowana, co jest pewnym reliktem jeszcze
XVIII-wiecznych inskrypcji. Wydaje się, że w ten sposób osoba wysta-
wiająca pomnik zmarłemu czy zmarłej chciała położyć nacisk na to, kto
za ten pochówek zapłacił.

Warto jeszcze na chwilę zatrzymać się przy inskrypcjach umieszcza-
nych na rewersach płyt nagrobnych. Dzisiejsze pomniki nie posiadają
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zazwyczaj napisów czy zdobień na swoich rewersach. XIX-wieczne na-
grobki obfitują w teksty psalmów, laudacji czy lamentów umieszczanych
w tym miejscu. Nie ma reguły dotyczącej tego, co pisano z tyłu płyt, wy-
daje się jednak, że najczęstsze są wiersze o charakterze żałobnym.
Przykładem może być ten z płyty znajdującej się na cmentarzu w Bo-
jadłach: „Die teure Mutter schied für immer Die Gattin schloss die Augen
zu. Vergessen werden, wir się nimmer Nun schlummre sanft in sel’ger
Ruh”, czyli: „Wierna matko, na zawsze mąż zamknął Ci oczy, pozosta-
niesz niezapomniana, więc śpij spokojnie w błogosławionym spoczynku”
[tamże, s. 91]. Mamy tutaj widoczne przesłanie, że mąż towarzyszył
śmierci żony i był z nią do końca. Na rewersach płyt nagrobnych
mężczyzn dość często pojawia się wiersz o charakterze laudacyjnym: „Du
deiner Kinder treuer Vater, Du deines Haus des Haupt und Kron, Der Gat-
tin Treuster Berather, Du stern und Sonne Scheidest schon; Zu früh bist
du für uns Geschieden Zu früh traf uns der Trennungschmerz; Ruh wohl!
Ruh wohl! In Gottes Frieden Du gutes treues Vaterherz”; tłumaczenie:
„Ty, własnych dzieci wierny ojcze, własnego domu opoko, korono,
małżonki najwierniejsza podporo, Tyś gwiazdą i słońcem, odszedłeś już,
zbyt wcześnie nas pożegnałeś, zbyt wcześnie dotknął nas ten ból. Wieczne
odpoczywanie, w Bożym pokoju, dobre wierne ojcowskie serce” [tamże,
s. 113–114]. Inny przykład wiersza z rewersu: „O Du schläfft in Stillen
Frieden Liebes Kind den Schlaf die Ruh Viel zu früh für uns hienieden
Deckt ein Küuhles Grab Dich zu!” [tamże, s. 115]. Tłumaczenie jest na-
stępujące: „O Ty, spoczywasz w cichym pokoju, ukochane dziecko, śpij
w spokoju, zbyt wcześniej nas opuściłaś i przykrył Cię zimny grób”. Te
przykłady pokazują, że to właśnie na rewersach płyt nagrobnych znajdo-
wały się inskrypcje o charakterze osobistym, ukazujące przywiązanie do
osoby zmarłej.

Czasami napisy wspominały o samym zmarłym, o jego charakterze
czy dokonaniach. Zilustrować to może tekst na płycie z cmentarza w Krzy-
wej: „Müh un Arbeit war dein Leben, Ruhe hat dir Gott gegeben”, co zna-
czy: „Trud i praca były twoim życiem, Bóg dał Ci odpoczynek” [tamże,
s. 223]. Czy inny tekst z tego samego cmentarza: „Der Tod dir schloß die
Augen zu, die müden, Nach langem Leben, nun Vater, ruh in Frieden!”, co
można przetłumaczyć następująco: „Śmierć zamknęła oczy zmęczone po
długim życiu, więc odpoczywaj ojcze w pokoju!” [tamże, s. 225].
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Ostatnim typem tekstu na rewersach są psalmy. Na cmentarzu w Las-
kach odnaleziono płytę z tak brzmiącym fragmentem: „Ich bin die Auf-
erstehung und das Leben. War an Mich glaubt, der wir leben, ob. Er gleich
stürbe. Ev. Joh. C. 11. v. 2” [tamże, s. 229]. Są to wersy z Ewangelii św.
Jana, rozdział 11, wers 2: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto
we mnie wierzy, żyć będzie, choćby umarł”. Znane są też przypadki, gdy
psalm umieszczony został na awersie. Ponieważ cały tekst mógł nie zmie-
ścić się na polu inskrypcyjnym, zapisywano jedynie sygnaturę cytatu bib-
lijnego. Tak wygląda sytuacja na cmentarzu w Świdnicy, gdzie pod
tekstem zawierającym informacje o datach narodzin oraz śmierci umiesz-
czono: „2. Timoth. 1 v. 7. u. 8”, czyli Drugi list do Tymoteusza, rozdział
1, wersy 7 i 83 [tamże, s. 246].

Dziedzictwo kulturowe jest szeroko rozumianym pojęciem, które
obejmuje swoimi ramami wszelkie dobro ruchome i nieruchome, należące
do danej kultury czy obszaru kulturowego. W przypadku wiejskich cmen-
tarzy mamy do czynienia z kunsztownie wykonanymi ozdobami, znaj-
dującymi się na pomnikach i nagrobkach. Mnogość motywów
wykorzystywanych przez rzeźbiarzy i kamieniarzy wskazuje na znako-
mitą znajomość szeroko pojętej kultury wysokiej oraz na zapotrzebowa-
nie na nią. Sama kultura funeralna pogranicza polsko-niemieckiego jest
o tyle ciekawa, że obecnie możemy ją odkrywać na nowo. Współczesne
cmentarze obfitują w różnorodne pomniki i nagrobki. Rozmaitość mate-
riałów, z których wykonane są płyty, świadczy o ogromnym zróżnico-
waniu potrzeb ludzkich. Widoczny jest także ogromny postęp
w odmienności technik, którymi wykonuje się zdobienia i inskrypcje.
Spotkać można napisy ryte, wypełniane farbą, ale też litery wykonane
z innego surowca. Podstawowa różnica tkwi oczywiście w metodach, ja-
kimi wykonywane są wszystkie elementy. Relikty cmentarne niejedno-
krotnie są całkowicie zdewastowane bądź zniszczone zębem czasu.
Powojenny bunt przeciwko niemieckiemu okupantowi również ma swój
wkład w politykę „wypierania z pamięci” obcego dziedzictwa. W efekcie

3 Tekst psalmu: „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego
myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz
weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według mocy Boga!”.
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funeralna spuścizna po Niemcach, którzy mieszkali na zachodnich ru-
bieżach obecnej Polski, powoli odchodzi w niepamięć.
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SUMMARY

Funeral relics as an example of cultural heritage, within the Polish-
German borderland

The examples of funeral culture may be seen as a very important element
of a cultural heritage of every nation. Cultura funebris seems to be the col-
lection of many aspects concerning human’s death. The first and essen-
tial is why do people care about the whole framework of burying their
relatives. Yet it was in the ancient Greece and Rome, when there had been
the funeral alike the theatre. Pompa funebris and castrum doloris are just
remnants of those times. Especially people of renaissance took fancy for
decorative catafalques and veritable theatrical arts during the funeral. It
is still visible in the funeral culture nowadays, by in a slightly different
and poorer way.

XIX century’s evangelical cemeteries were the objects of research
made by student’s epigraphic group from University of Zielona Góra.
While stocktaking those necropolises, the aesthetics of architectural em-
bellishment and ornamentation of inscriptions were highly observable.
Those circumstances pushed me into deeper research, which results seem
to be presented in this article. Besides the description of funeral archi-
tecture I focused myself also on the essence of the inscriptions found
within those graveyards.





IV. KREACJE LITERACKIE
I MEDIALNE
NA POGRANICZACH

143

Chociaż wydaje się, że nic bardziej naturalnego niż mówienie o temacie
pogranicza czy kresów w przypadku Mariana Pankowskiego, choćby
z racji jego biografii i tematyki części spuścizny literackiej, oczywistość
owa traci na wyrazistości i objawia swój bez mała mityczny charakter po
bliższym przyjrzeniu konkretnym utworom urodzonego w Sanoku pisarza.

Przede wszystkim należy sobie zdać sprawę, że pojęcie pogranicza
rozumianego sensu stricto nie odnosi się do całego, a nawet nie do więk-
szości dorobku Pankowskiego. Pogranicze praktycznie nieobecne jest
w jego dramaturgii, a w poezji ów wątek pojawia się sygnalnie, głównie
jako punkt odniesienia dla języka, nabrzmiałego od regionalizmów i nie-
malże idiomatycznej mowy sanockiej. Tak więc zagadnienie kresowości
będzie z pewnością znakiem firmowym prozy Pankowskiego, ale i tu
obejmie ledwie część pokaźnego zbioru powieści i opowiadań.

Drugim mitem, który przez lata ulepili odbiorcy twórczości autora
Matugi, jest przekonanie o wybitnie kresowym pochodzeniu tego pisa-
rza. Tymczasem wystarczy spojrzeć na mapę przedwojennej Polski, by
szybko ustalić faktyczne położenie geograficzne Sanoka i skonfrontować
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je z pojęciem kresów1. Jak wiadomo, nawet w najszerszym rozumieniu
tego terminu odnosi się on do obszaru na wschód od linii Curzona [por.
Ciesielski 2005, s. 5–12], zatem w żaden sposób nie obejmuje historycz-
nie rozumianej ziemi sanockiej, którą – także i dziś – kojarzymy raczej
z Galicją Wschodnią [por. Hryciuk 2005, s. 73–83]. Owszem, rodzinne
strony Pankowskiego bez wątpienia były w czasach jego dzieciństwa
i młodości krainą wielokulturową, ale przecież ta właściwość nieko-
niecznie musi być jednoznacznym synonimem pogranicza – vide przy-
padek Łodzi, centralnie położonego „miasta czterech kultur”…
Określenie „kresy” należałoby rozumieć zatem w przypadku Pankow-
skiego raczej jako peryferie w stosunku do kulturalnego, gospodarczego
i politycznego centrum. Wart podkreślenia jest natomiast celowy zabieg
Pankowskiego, polegający na niejako „zawłaszczeniu” terenu kresowego,
czy też raczej na rozszerzeniu go o swoją małą ojczyznę, czyli ziemię sa-
nocką i południowo-wchodnie rubieże Polski, które dopiero po drugiej
wojnie światowej wyznaczyły nowe pogranicze [por. Burghardt 1999,
s. 16–17]. Należy docenić, jak tym samym pisarz nawiązuje do po-
wstającego dopiero wtedy mitu nieodkrytych jeszcze Bieszczadów – czyli
jakby bardziej swojskiego odpowiednika dawnych kresowych „Dzikich
Pól” [por. Kracherowa 1978, s. 8–10].

Także ujęcie motywu kresowego jest u Pankowskiego odmienne od
obrazu, jaki wytworzyła polska tradycja piśmiennicza. „Temat wschodni”
wypracował bowiem w naszej literaturze powojennej dwa zasadnicze to-
posy: kresy-raj i kresy-krwawe pogranicze [por. Zaleski 1994, s. 146].
Inaczej określając ten podział, mielibyśmy zatem tu do czynienia ze
stałym dwugłosem „mitu arkadyjskiego” i „tonu apokaliptycznego” [por.
Jarzębski 1992, s. 138]. Nic takiego nie ma miejsca w przypadku twór-
czości sanockiego pisarza. Marian Pankowski wydaje się ignorować obie
utarte ścieżki interpretacyjne, idąc, wbrew głębokim koleinom, własnym
szlakiem.

Z jednej strony, obnaża iluzoryczność idyllicznego obrazka dziecięcej
krainy szczęśliwości. W powieściach o wyraźnych wątkach autobiogra-

1 „W tradycyjnym ujęciu pojęcie pogranicza najczęściej wiązane jest z obszarem styku
państw narodowych i ma charakter dwustronny, choć niekoniecznie symetrycznie dwu-
stronny: stanowi strefę przejściową, która w rozmaitych proporcjach może się układać
w stosunku do granic politycznych” [Ciesielski 2005, s. 8].
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ficznych włącza w narrację liczne epizody odsłaniające rolę fizjologii
i „nieokrzesany” charakter młodzieńczych zachowań oraz języka [np.
Pankowski 1983], uwypukla erotykę biorącą górę nad kulturowymi czy
religijnymi nakazami [Pankowski 2010 i 1997b], wreszcie opisuje me-
chanizm zbiorowej nienawiści, który prowadzi lokalną społeczność do
ostracyzmu wobec przybysza z zewnątrz, uczynienia z „obcego” ofiary
o charakterze niemal rytualnym [Pankowski 1972]. Nie bez powodu in-
terpretator powieści Matuga idzie. Przygody mówił więc o pisarstwie
„z tajemniczych sił natury, chaosu, żywiołu, płynnej magmy istnienia;
[…] biologicznego misterium życia, sfery fizjologii, seksu, zmysłowości”
[Barć 1991, s. 106].

Teksty prozatorskie oparte na lejtmotywie opóźnionego powrotu
w strony rodzinne bezlitośnie konfrontują też wyobrażenie i oczekiwania
bohatera lub narratora ze stanem obecnym, niszcząc wszelkie próby re-
konstrukcji mitu czy choćby zatrzymania w kadrze wspomnień obrazów
z przeszłości: autor wskazuje na brak kulturowej ciągłości rodzinnego
zakątka [Pankowski 1987, 1991 i 1997a]. Widać to najlepiej w powieści
Powrót białych nietoperzy, gdzie protagonista – porte-parole Pankow-
skiego – nie ukrywa swojego rozczarowania tym, co zastał w opuszczo-
nej przed laty miejscowości. Nie chodzi tu już nawet o zmiany
w krajobrazie czy architekturze, z dominującą monochromatyczną sce-
nerią socjalizmu, ale bardziej o brak rdzennych dawnych mieszkańców
oraz charakterystycznej polifonii, rozumianej nie tylko kulturowo czy re-
ligijnie, ale i dosłownie – chodzi bowiem o zanik innych języków typo-
wych dla tego regionu. W to miejsce pojawiła się bowiem propagandowa
sztampa przemówień partyjnych wygłaszanych przez ludzi kolejnego po-
kolenia, którzy nie mogą i nie chcą niczego zrozumieć z niedalekiej prze-
szłości, a historię odmierzają od nowego punktu zerowego ustalonego na
rok 1945. Takiej nowej rzeczywistości nie sposób mitologizować.

Pankowski jednak odchodzi jeszcze dalej od przyjętego stereotypu
myślenia o kresach. Obawiając się, że jego bohater – świadek poprzed-
niej epoki, a zarazem medium, zatem postać rozszczepiona wewnętrznie,
rozdwojona na „tam” (kresy) i „tutaj” (emigracja) [por. Jarzębski 1992,
s. 137] – może być uznany za stronniczego w swojej relacji, wprowadza
kontrapunkt w postaci drugiej głównej bohaterki, kobiety pochodzącej
z tych samych stron i przybywającej tu po latach w celach zawodowych.
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Dyskurs rozkłada się więc na dwa głosy i prowadzony jest na wielu po-
ziomach: obie postaci różni przecież nie tylko płeć, ale też narodowość
(Polak i Ukrainka), dawna klasa społeczna (ziemianin i chłopka) oraz re-
ligia (katolik i prawosławna). W zaciekle prowadzonych między nimi
dyskusjach rozmontowany zostaje skutecznie stereotyp tego miejsca jako
wzorca tolerancji narodowej, jednej z kolebek pierwotnej zgodnej wspól-
noty ludów, gdyż, jak mówi bohaterka o przodkach, „te góry ich łączyły
i ta rzeka, ale… nie te same wykarmiły ich pieśni” [Pankowski 1991,
s. 31]. Taki dysonans prowadził nieuchronnie do ciągłych konfliktów,
a mała ojczyzna była faktycznie nie sielankową scenografią, lecz sceną,
na której raz po raz dochodziło do tragedii. Pogranicze okazało się
krwawe nie tylko w czasach oficjalnie prowadzonych działań zbrojnych;
tu cicha wojna trwała przez wieki, także w czasach politycznego pokoju.
Nie ma więc podstaw, by podtrzymywać jednoznaczny dotąd, lecz jednak
zafałszowany obraz tego regionu – pozornie tylko wiarygodnego i bez-
piecznego. Wizja lokalna musi zakończyć się klęską. Z takim poczuciem
postacie opuszczają – teraz już na zawsze – rodzinne strony.

Wydaje się, że ten stan zawieszenia bohaterów i wydarzeń „pomię-
dzy” różnymi prawdami, ambiwalencja relacji o przeszłości, dychotomia,
konfrontacja – stanowią właśnie to szerzej rozumiane „pogranicze”, o któ-
rym można mówić w odniesieniu do całej twórczości Mariana Pankow-
skiego. Autora Matugi wyraźnie interesują owe graniczne, niedo-
określone, „nieczyste” sytuacje, biorące się z wszechobecnych w jego pi-
sarstwie i uderzających swoją frekwencją antynomii.

Takich par przeciwieństw jest w twórczości Pankowskiego co nie-
miara, a wyłuskamy je już podczas wyrywkowej, nawet przypadkowej
lektury. By wymienić ledwie część przykładów takich opozycyjnych ze-
stawień, odnotujmy pary: zachowawczość-anarchia, konwenans-margi-
nesowość, wyrafinowanie-nieokrzesanie, wysoki styl-potocyzmy
i żargon, jednostka-zbiorowość, heteroseksualność-homoseksualizm,
uczucie-cielesność2, zmysłowość-powściągliwość, ludowość-antyro-

2 W wariancie bardziej skrajnym to opozycja: miłość romantyczna-seksualność, a nawet
miłosny landszaft-obsceniczność [por. Ruta-Rutkowska 2008, s. 134].
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mantyczność, szczerość-udawanie3. Jednak, oprócz tych opozycji po-
wtarzalnych, dla pisarstwa Pankowskiego właściwie uniwersalnych, do-
datkowe konstrukcje dychotomiczne pojawiają się także w konkretnych
utworach.

I tak na przykład, Smagła swoboda budowana jest na przeciwstawie-
niach: forma-treść, styl wysoki-styl niski, powaga-śmiech czy tradycja-
dystans. Powieść Matuga idzie bazuje na dawno już odczytanych
i wielokrotnie interpretowanych parach: Noc-Dzień, góra-dół, umysł-
ciało i kultura-natura, ale też na opozycjach historia-Historia czy apo-
kryf-romans łotrzykowski. Pątnicy z Macierzyzny w Gombrowiczowski
sposób przeciwstawiają Ojczyźnie inną wartość: tym razem nie jest to
Synczyzna, lecz tytułowa Macierzyzna, sama z kolei skontrastowana
z Kartoflanią. Z tego układu wynurzają się nowe związki: ład-żywioł czy
kartezjanizm-dewocja. W Rudolfie, obok oczywistych zderzeń: Polak-
Niemiec, ofiara-kat, przyzwoitość-perwersja – wchodzi w grę rozważenie
tożsamości cierpienia ideowego i cierpienia cielesnego4. Dramat Ksiądz
Helena gra na opozycji kapłaństwo-kobiecość, Król Ludwik eksponuje
obsesję zderzenia czystość-brud u tytułowej postaci5, natomiast Gość to
przede wszystkim kwestie tutejszości-odrębności, konformizmu-kon-
frontacji, swojego-obcego. Obok nich pojawiają się pary: zgorszenie-pod-
niosłość, szyderstwo-czułość, oschłość-liryzm, poprawność-transgresja.

3 Powyższe można też sprowadzić do ogólniejszej opozycji, wyrażającej „napięcie między
totalitaryzmem (czyli kontrolą, porządkiem, wyższością i duchem) a anarchizmem (czyli
ciałem, radosnym chaosem i wyobraźnią)” [Ruta-Rutkowska 2000, s. 151].

4 Komentatorzy rozwijają to w kolejne pary opozycji: „żywioł-ład, indywidualizm-histo-
ryzm, dobro-zło, prawda-fałsz, światło-ciemność”, co w konsekwencji prowadzi do ta-
kich „manichejskich zestawień”, jak: „życie-śmierć; wolność, swoboda-zniewolenie,
uzależnienie; tożsamość-wyobcowanie; locus et tempus horridus-locus et tempus amoe-
nus; piękno-brzydota; kultura wysoka-kultura niska; eschatologia-skatologia” [Barć 1991,
s. 160-161]. Taka „antynomia postaw i wartości lansowanych przez dwóch głównych bo-
haterów została nawet podniesiona do rangi najważniejszej determinanty strukturalnej
utworu” [tamże, s. 109].

5 Dla tego zestawienia można też dobrać inny odpowiednik opozycyjnych pojęć: duch-
-ciało, która to antynomia wydaje się kluczowa dla europejskiego myślenia o człowieku
[por. Latawiec 1994, s. 39 i 43].
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Wspomniany już Powrót białych nietoperzy do opozycji autochton-
gość dorzuca pary ugruntowane w historii kultury i sztuki, traktujące re-
lację mężczyzny i kobiety w kolejnych wariantach: rycerz-dama, Romeo-
-Julia, gimnazjalista-podlotek. Nakłada na to Pankowski problematykę
życiowego wymieszania komizmu z tragizmem, by wreszcie bardzo serio
przeciwstawić sobie sfery władzy Erosa i Tantosa. Warto też w tym tekś-
cie zwrócić uwagę na pomniejszą, choć wyraziście zapisaną binarność,
w której po jednej stronie wystąpi zieleń, a po drugiej – próchno, beton
i rdza.

W powieściach pisanych na przełomie wieków sanocki pisarz wciąż
gra na zderzanych ze sobą obsesjach. W Farze na Pomorzu chyba naj-
bardziej uderza opozycja savoir-vivre–impertynencja, ale też pojawia się
dotkliwa problematyka sumienia osobistego i pamięci narodowej, co
słychać w wyraźnych dwugłosach: spokój-zadra oraz pozory-głębia.
Z kolei w prozie Z Auszwicu do Belsen narrator zręcznie przeplata grozę
ze śmiesznością, naprzemiennie perswaduje i dworuje, niejednokrotnie
rekompensując makabrę świata przedstawionego stylistyką rodem z hu-
moreski.

Ostatnie lata twórczości, czyli seria opowiadań i krótkich powieści,
to z jednej strony kolejna wzmożona fala powracających starych antyno-
mii – wśród nich chodzi szczególnie o dwie: miłość idealizowana-miłość
fizyczna oraz humanista-hedonista (Pismo w stronę miłości, Kora i nóż)
– do której dorzuca pisarz przynajmniej dwa nowe zestawienia, nieod-
grywające wcześniej tak wielkiej roli: to mianowicie opozycja wiedza-
wiara (Ostatni zlot aniołów) oraz obrazoburczy szablon wdowiec-macho,
profanujący niemal uświęconą dotąd społeczną ikonę nobliwego seniora
(Bal wdów i wdowców).

To nieustanne krążenie między ekstremami, godzenie ognia z wodą,
czarno-białe sytuacje i typy postaci – wyrażają wieloletnią fascynację
Pankowskiego przekraczaniem wszelkich granic. „Transgresja jest ko-
niecznością w sztuce”, wspomni u kresu życia w wywiadzie [Marecki
2011, s. 219], co będzie lapidarnym określeniem jego – „marginesowca”
– programowego „kontrastowania” [Pankowski 1979, s. 59], „wiecznego
buntu” [Pankowski 1981, s. 117], wreszcie wywrotowości i agresji wobec
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kultury, zwłaszcza wobec literatury „upaństwowionej, uhonorowanej na-
grodami, Noblami i tak dalej” [Ruta-Rutkowska 2000, s. 112]6.

Notoryczne wykraczanie poza wszelkie granice, balansowanie na po-
graniczu pojęć, rozmycie tożsamości – te stwierdzenia można w przy-
padku autora Rudolfa odnieść także do sposobu, w jaki traktuje on kwestie
gatunkowe, a nawet rodzajowe.

Pankowski z powodzeniem sprawdzał się bowiem w obrębie wszyst-
kich trzech rodzajów literackich. Warto pamiętać, że debiutował przecież
jeszcze przed wojną właśnie jako poeta, publikując utwory w wielu cza-
sopismach literackich7. Niemal natychmiast po osiedleniu się w Brukseli
wydał w latach 1946–1954 kilka tomików wierszy, w tym także dwa fran-
cuskojęzyczne. Równolegle pracował nad własnymi przekładami utwo-
rów poetyckich rodzimych twórców na język francuski i regularnie
zamieszczał je w belgijskim kwartalniku „Journal des Poètes”. Nagroda
Instytutu Literackiego przyznana mu w 1954 roku za Smagłą swobodę
była niejako ukoronowaniem tego okresu twórczości, który zdołał już
utrwalić obraz Pankowskiego poety. Właśnie wtedy jednak nastąpiła
wolta w jego karierze artystycznej: pisarz zainteresował się bowiem for-
mami prozatorskimi i dramaturgią, praktycznie zarzucając czystą lirykę.

Jednocześnie wiele powstających od tego momentu utworów pozos-
tawało na obrzeżach trzech rodzajów, wymykając się kwalifikacji trady-
cyjnej poetyki, szukając formy bardziej pojemnej. Do takich należała
wymieniona już wyżej Smagła swoboda. Utwór przynosi wyraźny zgrzyt
w relacji forma-treść: nadany wywodowi wysoki ton traktatu nieomal fi-
lozoficznego, zaopatrzonego w naukowe narzędzia, uderzająco kontras-
tuje z błahą, jak się wydaje, tematyką dzieciństwa. Znacznie później
Pankowski zastosował z kolei zabieg odwrotny: w prozie wspomnienio-
wej Z Auszwicu do Belsen lekki, żartobliwy styl opowieści pikarejskiej za-
skakuje w odniesieniu do tematu wielkiej XX-wiecznej tragedii ludzkości

6 Znamienny pod tym względem jest nawet tytuł pracy doktorskiej Pankowskiego o Leś-
mianie, w którym pojawia się fraza: „bunt poety przeciw granicom” [Pankowski 1999].

7 Były to: lwowski miesięcznik społeczno-kulturalny „Sygnały”, „Gazeta Polska”, poz-
nańska „Kultura”, katowicki miesięcznik literacko-artystyczny „Fantana” i miesięcznik
literacko-artystyczny Koła Polonistów Uniwersytetu Jagiellońskiego „Nasz Wyraz”.
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– Zagłady. Ponadto w powieściach sanockiego pisarza niejednokrotnie
odnajdziemy elementy typowe dla dramatu; osią konstrukcyjną będzie tu
wspomniany już dramatyczny dialog kontrastów. Także w jego sztukach
teatralnych ważnym wyróżnikiem będzie „zderzanie stylów językowych,
konwencji teatralnych, słownictwa nacechowanego emocjonalnie” [La-
tawiec 1994, s. 212].

Zarazem jednak w prozie Pankowskiego, a nawet w dramaturgii kry-
tycy dopatrują się „sporych dawek języka poetyckiego” [Ligęza 1999,
s. 56]. Można odnieść wrażenie, że sanocki pisarz, choć formalnie prze-
stał tworzyć jako poeta, nie zrezygnował w kolejnych dekadach z wpla-
tania języka liryki w narrację czy w dialog dramatyczny. Krytycy
i czytelnicy wciąż odkrywali u niego oznaki poetyckiego widzenia świata
i ciągłą tendencję do poetyzowania tekstu; można powiedzieć, że w jego
twórczości zmienił się tylko „stan skupienia poetyckości” [tamże, s. 59]8.
Tę tendencję do poetyzowania tekstu odczytujemy praktycznie aż do
ostatnich utworów w bogatym dorobku sanockiego pisarza, co może
świadczyć o jego świadomie budowanej „strategii poezjowania”, jak to
określił w jednym z wstępów Stanisław Barć [Pankowski 1993, s. 15].

Jak wynika z powyższych rozważań, problematykę pogranicza
w twórczości Mariana Pankowskiego powinno się w dyskusji krytyczno-
literackiej oderwać od traktowanego dosłownie pojęcia geograficznego
i przenieść ją w obszary estetyczne oraz światopoglądowe. Dopiero takie
rozumienie pogranicza może – i to z pewnością jeszcze niejednokrotnie
– dać asumpt do ponownego pogłębionego odbioru i analizy tego nietu-
zinkowego pisarstwa.

8 Obecność języka lirycznego w twórczości teatralnej Pankowskiego omawiana jest
w pracy magisterskiej napisanej w Université Libre de Bruxelles [por. Hennart 1999].
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SUMMARY

Cultural, mental and aesthetic borderlands in the works by Marian
Pankowski

The questions of borderland areas in the works by Marian Pankowski is
not quite obvious as, literally understood, it concerns only a small part of
his books. One should rather talk about “border lines”. Pankowski, this
eternal rebel, adores the conception of transgression, the idea of crossing
many limits in his literature, both in moral and aesthetic perspectives. His
characters usually stay “in between” two extreme values, revolving es-
pecially from culture to nature and back. A part from this, several times
Pankowski creates books which do not belong to any definite genre and
are, in fact, mixtures of lyric and epic poetry completed with some drama
factors.
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ODDZIAŁYWANIE BOLSZEWICKIEJ

PROPAGANDY WIZUALNEJ NA LUDNOŚĆ

UKRAIŃSKĄ ZAMIESZKUJĄCĄ TERENY

II RP W CZASIE WOJNY

POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1919–1920

Niepodległe państwo ukraińskie, powstałe w roku 1918 po raz pierwszy
jako relatywnie niezależny byt polityczny, od początku swego istnienia
narażone było na silne oddziaływanie sąsiadów. Zarówno Rosja bolsze-
wicka, jak i walcząca o wschodnie granice Rzeczpospolita zabiegały jeśli
nie o wcielenie ziem ukraińskich w swoje granice, to przynajmniej o ich
uzależnienie od siebie. Był to teren pogranicza, na którym od wieków
mieszały się wpływy polskie i rosyjskie, zarówno polityczne, jak i kultu-
ralne, zamieszkany wspólnie przez przedstawicieli różnych narodowości.
Szczególnie ważnym momentem, w którym oba kraje sąsiadujące z Ukra-
iną zabiegały o poparcie jej mieszkańców, był okres wojny polsko-bol-
szewickiej. Powstające wówczas państwo ukraińskie dysponowało
bowiem stosunkowo dużą liczbą żołnierzy, którzy mogli stanowić wspar-
cie w wojnie, było także położone strategicznie dla przebiegu kampanii
wojennej. Pozyskanie ludności ukraińskiej wymagało przede wszystkim
sprawnych działań w sferze psychologicznej, którą stymulować można
było przy pomocy propagandy.

W niniejszym tekście pragnę przedstawić krótką charakterystykę za-
biegów w zakresie propagandy wizualnej stosowanej przez stronę bol-
szewicką wobec ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
odmienności w przekazie propagandowym stosowanym wobec Ukraiń-
ców zamieszkujących terytorium II Rzeczypospolitej. Jest to zagadnienie,
które nie zostało do tej pory odrębnie opracowane, pojawia się wyłącznie
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na marginesie opracowań dotyczących propagandy radzieckiej omawia-
nego okresu. Wydaje się natomiast, że jest to temat wart podjęcia ze
względu na wagę wspólnej historii polsko-ukraińsko-rosyjskiej we
współczesnych stosunkach tych państw. Celem wprowadzenia w prezen-
towaną tematykę poniżej przedstawiam krótki opis sytuacji Ukrainy i jej
mieszkańców w omawianym okresie zcznego.

W południowej Ukrainie długo utrzymywały się pozostałości wojsk
carskich, tzw. „biali” pod wodzą gen. Antona Denikina. Dowódca nie zys-
kał poparcia ludności ukraińskiej, ponieważ nie dopuszczał możliwości
utrzymania niezależności Ukrainy, bądź przynajmniej nadania jej auto-
nomii w ramach Rosji w przypadku swojego zwycięstwa [por. Figes
2009, s. 686]. Ukraińcy byli gotowi do pewnych porozumień z sąsiadami,
jednakże ta opcja została z góry odrzucona, ze względu na nieprzejed-
naną postawę „białych”. Polityka Denikina była kontynuacją tendencji
obecnych już w Rosji carskiej i okresie Rządu Tymczasowego. Władze
rosyjskie blokowały możliwości odrodzenia narodowego Ukraińców już
od końca wieku XIX, kiedy te dążenia zaczęły być silniej akcentowane
przez przedstawicieli ukraińskiej inteligencji [por. Hrycak 2000, s. 107].
Porozumienia w tym zakresie nie przyniosły również negocjacje z Rzą-
dem Tymczasowym. Wydane przez Centralną Radę Ukrainy w latach
1917–1918 cztery uniwersały (z których ostatni, wobec przewrotu bol-
szewickiego, proklamował niepodległość Ukrainy) nie spotkały się ze
zrozumieniem władz rosyjskich, dla których nawet autonomia Ukraiń-
ców w ramach państwa rosyjskiego wydawała się zbyt dużym ustęp-
stwem [por. Субтельний 1991, s. 302–308].

Po zwycięstwie nad Denikinem na terenach ukraińskich bolszewicy
zaczęli zyskiwać popularność wśród miejscowej ludności. Sam Lenin
włączył się w retorykę, która miała przekonywać o proukraińskim nasta-
wieniu swojej partii. Wystosował nawet List do robotników i chłopów
Ukrainy z okazji zwycięstwa nad Denikinem. Jednakże już w roku 1920,
po względnym unormowaniu sytuacji wewnętrznej w Rosji radzieckiej,
nastąpiło ponowne zaostrzenie kursu wobec ziem ukraińskich i powrót
do komunizmu wojennego. Wówczas zauważyć można było spadek po-
parcia i zaufania ludności miejscowej wobec bolszewików [por. Hrycak
2000, s. 155–156].

Z kolei Rzeczpospolita rozumiała swoją rację stanu jako pozyskanie
możliwie najszerszych terytoriów w ramach granic przedrozbiorowych,
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ponadto tereny Zachodniej Ukrainy traktowała jako naturalnie przyna-
leżne Polsce ze względu na dużą liczbę ludności polskiej, która tam za-
mieszkiwała [por. Deruga 1969, s. 68–86]. Polacy nie negowali właściwie
prawa Ukraińców do własnego państwa (zdając sobie także sprawę z war-
tości państwa buforowego między Polską a Rosją) na obszarze centralnej
i wschodniej Ukrainy. Jednocześnie zależało im na wpływach polskich
w tym regionie, aby nie dopuścić do nadmiernego umocnienia zarówno
„białych”, jak i „czerwonych”.

W roku 1920, w obliczu bolszewickiego zagrożenia dla Ukraińskiej
Republiki Ludowej, z polską stroną postanowił podjąć współpracę Semen
Petlura. Celem tego sojuszu była wspólna organizacja wyprawy mającej
na celu odbicie Kijowa z rąk bolszewików. Jednakże wskutek walk
o Lwów i Wilno Polaków i Ukraińców dzieliło już tak wiele, że trudno
było mieć nadzieję na trwałość porozumienia [por. Kozłowski 1990, s. 13].
Wkraczające do Kijowa, wypierające bolszewików wojska polskie nie
były zresztą witane z radością. Poddani oddziaływaniu bolszewickiej pro-
pagandy mieszkańcy tych terenów obawiali się powrotu polskich obszar-
ników i podporządkowania sobie Ukrainy przez Polaków [por. Olszański
1994, s. 73]. Takiemu zachowaniu sprzyjało zresztą niejednokrotnie samo
zachowanie polskich wojsk, które nie stroniły od okrucieństw czy rabun-
ków, mimo wyraźnych zakazów takiego postępowania ze strony dowódz-
twa [por. Hrycak 2000, s. 157–185; Olszański 1994, s. 73].

Pod koniec kwietnia 1920 roku oddziały polskie i ukraińskie rozpo-
częły ofensywę w kierunku Kijowa, który zajęto bez walki po niecałych
dwóch tygodniach [por. Goclon 2006, s. 75–79; Czubiński 1993, s. 170].
Proklamowany przez Ukraińców rząd nie miał jednak wiele czasu na zor-
ganizowanie państwowości, bowiem już w czerwcu bolszewicy zdołali
rozpocząć zdecydowane kontrnatarcie na kilku frontach, którym szybko
zmusili Polaków do odwrotu [por. Goclon 2006, s. 89–93]. Polskie od-
działy zostały cofnięte aż do linii Wisły, a Ukraińcy, pozostawieni właś-
ciwie sami sobie, nie mieli już szans wobec miażdżącej przewagi
liczebnej bolszewików [por. Субтельний 1991, s. 327–329].

Walka w czasie wojny polsko-bolszewickiej odbywała się nie tylko
na frontach. Ważny jej aspekt stanowiła propagandowa wojna psycholo-
giczna [por. Leinwand 2008, s. 10].
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W swoim artykule pragnę skupić się na przekazie formułowanym
przez stronę bolszewicką. Na pierwszy rzut oka mniej obszerna i wyra-
zista, a jednak interesująca propaganda polska omawianego okresu
mogłaby stanowić bowiem materiał na odrębne opracowanie. Zdaniem
Jarosława Hrycaka: „Bolszewicy wcześniej od swoich przeciwników zro-
zumieli znaczenie propagandy wojennej w warunkach wojny domowej.
Efektywność ich propagandy wynikała z dwóch czynników: (1) rozbu-
dowy działającego nieprzerwanie i licznego aparatu propagandowego,
który składał się z komisarzy i agitatorów; (2) przyciągającej prostoty
i jasności haseł” [2000, s. 166]. Wydaje się, że aparat propagandowy bol-
szewików był o wiele lepiej rozwinięty i przygotowany do prowadzenia
wojny niż analogiczne struktury po stronie polskiej. Aleksandra Lein-
wand podkreśla, że w Rosji po przewrocie bolszewickim powstało właś-
ciwie państwo propagandy [2008, s. 11]. Już od pierwszych dni po
rewolucji ruszyła tam bowiem ogromna machina propagandowa, sfor-
malizowana w postaci wyspecjalizowanych instytucji i będąca cechą
reżimów o charakterze totalitarnym [por. Dobek-Ostrowska, Fras,
Ociepka 1999, s. 54].W działalność agitatorską zaangażowane zostały
szerokie rzesze ludzi, w tym artystów i literatów. Bolszewicki przekaz
propagandowy był dostosowany do warunków politycznych, w jakich po-
winien był funkcjonować, a także do docelowych grup odbiorców, do któ-
rych był kierowany. Z tego względu warto zwrócić uwagę na jego
odmienności w omawianym przykładzie.

Przekaz okresu wojennego (nie tylko na ziemiach ukraińskich – rów-
nież w rewolucyjnej i ogarniętej wojną domową Rosji) przybierał przede
wszystkim formę ustną, materiałów prasowych, ulotek i broszur oraz pla-
katów. Zaprezentowana zostanie tutaj ostatnia z wymienionych form. Pla-
kat jest przykładem propagandy wizualnej, której oddziaływanie
nastawione jest przede wszystkim na zmysł wzroku.

Przekazywanie przez plakat perswazyjnych bodźców wzrokowych
realizowane jest za pomocą środków takich jak symbol i znak, kolor oraz
graficznie przedstawione słowo [por. Wojtasik 1987, s. 52]. Symbol i znak
stanowią tutaj z reguły uproszczony, schematyczny obrazek, który może
być zrozumiały dla każdego, nawet niewykształconego odbiorcy. Często
odwołują się one do przyjętych, ogólnie zrozumiałych w danej społecz-
ności przedstawień, niejednokrotnie związanych z jej kulturą, historią czy
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religijnością. Ich celem jest silne oddziaływanie na emocje odbiorcy [por.
Tolstikova 2007, s. 44; Wojtasik 1987, s. 57]. Z kolei kolor (barwa) od-
nosi się z reguły do typowych, zakorzenionych w danej kulturze rozu-
mień palety barwnej (np. czarny – kolor zła, otchłani, śmierci, zielony –
kolor nadziei, biały – symbolizujący czystość, dobro itd.) [por. Popek
2001, s. 51, 78].

Należy zaznaczyć, że rewolucyjna retoryka bolszewicka nadała nie-
którym barwom własne symboliczne rozumienie, a w propagandzie
barwy te stały się używanymi w typowych układach znaczeniowych. Na
przykład kolor czerwony, tradycyjnie wiązany ze zwycięstwem, miłoś-
cią, w ikonografii chrześcijańskiej – Zmartwychwstaniem, ale także
z krwią czy wojną, stał się dla bolszewików kolorem zarezerwowanym
dla rewolucyjnych sztandarów. Można doszukać się tutaj oczywiście pew-
nego kulturowego kontinuum – rewolucja była zwycięstwem proletariatu
i jego drogą do pełnego wyzwolenia z oków kapitalizmu, swoistego
„zmartwychwstania”. Z kolei biały, obok tradycyjnych znaczeń, stał się
synonimem zacofania systemów niekomunistycznych. Biały w swym
znaczeniu światła Boskiego czy czystości znanego społeczeństwu z cer-
kiewnej sztuki pisania ikon musiał ustąpić miejsca różnym odcieniom
żółtego, bowiem zbyt łatwo mógł kojarzyć się z „białym” wojskiem, re-
prezentującym dawny społeczno-polityczny porządek.

Ostatni z wymienionych elementów – graficznie przedstawione słowo
– realizowane było przede wszystkim w formie umieszczonego na pla-
kacie hasła (zwykle lakonicznego), którego wartość perswazyjna była po-
tęgowana odpowiednim rozmieszczeniem tekstu [por. Domenach 1951,
s. 267–268; Wojtasik 1987, s. 127–128]. W dalszej części wywodu przed-
stawione zostanie zastosowanie wymienionych środków na przykładzie
konkretnych plakatów propagandowych.

Wybór plakatu jako środka przekazu propagowanych treści był uza-
sadniony kilkoma względami. Po pierwsze był to środek efektywnie funk-
cjonujący w warunkach wojennych – był tani w powielaniu na szeroką
skalę, wytwarzaniu i transporcie, nie wymagał angażowania nadmiernych
sił do jego kolportażu, a maszyny i produkty do jego wytwarzania (czy to
po prostu – ręcznie, czy też za pomocą maszyn drukarskich) były stosun-
kowo łatwe do przemieszczenia wraz z ruchami wojsk. Warto w tym miej-
scu wspomnieć o sprowadzeniu na front, na potrzeby wsparcia I Konnej
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Armii Budionnego (operującej na Ukrainie), specjalnej drukarni i zapa-
sów papieru do drukowania plakatów i odezw [por. Куцька, Бондарєва,
s. 5]. Ponadto rysunkowy przekaz mógł być łatwo odbierany przez lud-
ność, której duży odsetek wciąż pozostawał analfabetami i która
w związku z tym nie mogła mieć dostępu do pisanego przekazu propa-
gandowego [por. Bonnel 1999, s. 3–4]. Badacze podkreślają także, że
społeczeństwo związane z prawosławnym kręgiem kulturowym było przy-
zwyczajone do odbierania wizualnego przekazu, ze względu na obcowa-
nie z cerkiewną sztuką ikoniczną, odgrywającą ważną rolę w prawosławiu
[por. Leinwand 1998, s. 59].

Tematyka plakatu skierowanego w omawianym okresie do ludności
bolszewickiej wpisywała się w ogólne nurty tego typu twórczości w pro-
pagandzie bolszewickiej okresu rewolucji i wojny domowej. Należy jed-
nak pamiętać, że specyfika warunków politycznych, a także kwestii
narodowościowych wymuszała pewne odmienności.

Omówienie tematyki przekazu bolszewickiego zacznijmy od od-
zwierciedlenia w propagandzie problemu określenia przez Ukraińców
własnej tożsamości narodowej. Kwestia prawa narodów do samostano-
wienia była ważnym problemem na początku XX wieku. Problematyki tej
dotykali także bolszewicy. Zdaniem Lenina prawo to powinno być pod-
porządkowane dobru proletariatu i ideałom socjalizmu. Było to wyko-
rzystywane przez partię bolszewicką w sposób raczej pragmatyczny
[por. Leinwand 2008, s. 63–64]. Poruszanie tematów narodowościowych
w propagandzie bolszewickiej służyć miało raczej ułatwieniu jej dotarcia
do konkretnego odbiorcy. Wydaje się, że takie znaczenie należy przypi-
sywać idei Velikorossii podnoszonej przez Lenina, która istotnie odnosiła
się do kwestii ukraińskiej. Miała ona znaczenie inne niż koncepcje tery-
torialne z czasów carskiej Rosji czy późniejszego Związku Radzieckiego.
Rozumienie Lenina bliższe było raczej próbie budowania sojuszu prole-
tariuszy różnych narodowości ruskich. Pojmowanie takie obejmowało
również Ukrainę, której mieszkańcy, podobnie jak etniczni Rosjanie, byli
ofiarami systemu politycznego i społecznego Rosji carskiej [por. Szpor-
luk 2006, s. 612–613]. Takie podejście uzasadniało konieczność wspól-
nego występowania przeciwko nowemu wrogowi-ciemiężycielowi, który
najpierw pragnął podporządkować sobie ziemię i ludność ukraińską, a na-
stępnie radzieckiej Rosji. Wrogiem tym była „pańska Polska”, ostoja
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starego systemu, zagradzająca drogę do światowej rewolucji [por. Wy-
szczelski 2010, s. 31].

Ogólne tendencje ideologii bolszewickiej wymagały negatywnej oceny
historycznego dziedzictwa państwa rosyjskiego. Tak też przedstawiano
historię w propagandzie – czasy poprzedniego ustroju były okresem wy-
zysku i ucisku niższych klas przez panujących. Propaganda skierowana
do Ukraińców w ramach wojny polsko-bolszewickiej stanowiła swoisty
wyłom w tych zabiegach. Przedstawiano bowiem „wyprawę kijowską”
jako próbę zagarnięcia Kijowa, historycznej stolicy ziem ruskich, przez
polskich panów, wspomaganych przez sprzedawczyka i najemnika Pet-
lurę. Podkreślano, że wspólnym wysiłkiem należy bronić Rosji i Ukrainy
przed polskim najazdem [por. Leinwand 2008, s. 100–102].

W propagandzie wizualnej tego okresu skierowanej do ludności
ukraińskiej przeważają przykłady antypolskiego plakatu, zgodnie ze
wskazanym powyżej dyskursem. W dalszej części przytoczę konkretne
przykłady takich komunikatów. Należy zauważyć, że przekaz ten mógł
w szczególny sposób oddziaływać na ludność ukraińską zamieszkującą
tereny Rzeczypospolitej, ponieważ była ona bardziej narażona na kon-
flikty z Polakami na tle etnicznym, a także miała świeżo w pamięci zda-
rzenia z walk z Polską o jej wschodnie granice.

Główny motyw propagandy antypolskiej wyrażonej w plakacie to wi-
zerunek polskiego szlachcica – opasłego, czerwonego od pijaństwa
„pana”, wykorzystującego bezlitośnie chłopów. Często jest on przedsta-
wiony jako sprzymierzony z Denikinem (który został pokonany na tere-
nach ukraińskich). Liczne przedstawienia plakatowe obrazowo ukazują
Ukraińca wyrzucającego polskiego pana. Przykład takiego przedstawie-
nia stanowi dzieło Деникина знищено. Черга за польским панством
B. Jefimowa (na którym z kolei wydatnie uwidoczniona została symbo-
lika czerwonego sztandaru). Na marginesie rozważań warto przytoczyć
ciekawy przykład propagandy antyszlacheckiej – Геть пана з Украiни!
W tym przypadku wraca uwagę fakt, że „pan” ubrany jest w kolory na-
rodowych barw Ukrainy, co może sugerować także walkę z nacjonaliz-
mem czy też będącym u władzy hetmanatem.

Sukcesy polskich wojsk na froncie podsycały jeszcze propagandowe na-
stroje, posuwano się nawet do drastycznych przedstawień. Wystarczy tu
przywołać plakat Wiktora Denisowa, na którym przedstawia on metafo-
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rycznie cierpienia Ukrainy
jako kobiety przybijanej
do krzyża przez polskiego
pana i Petlurę [por. Leinwand
2008, s. 111]. Wyraźnie wi-
doczne jest nawiązanie do tra-
dycyjnych przedstawień reli-
gijnych. W tym miejscu warto
zwrócić uwagę na pogląd,
że radziecka propaganda wi-
zualna często sięgała po spo-
soby przedstawienia typowe
dla wizerunków ikonicznych.
Były one łatwo przyswajalne
przez członków społeczeństwa
od pokoleń wystawionego
na oddziaływanie sztuki cer-
kiewnej i przyzwyczajonego
do odczytywania informacji
z obrazów [por. Leinwand
1998, s. 59]. Tak dynamiczne
przedstawienie, z jakim mamy
do czynienia w omawianym
plakacie, nie jest oczywiście
charakterystyczne dla ikon,

jednakże należy pamiętać, że Ukraińcy, jako w przeważającej części człon-
kowie Kościoła greckokatolickiego, mieli styczność również z zachodnim
sposobem prezentowania tematyki sakralnej.

Kolejny skierowany przez Denisowa w formie plakatu apel do lud-
ności ukraińskiej również ma charakter przede wszystkim antypolski. Pol-
ski szlachcic przedstawiony jest tu jako ciemiężyciel i złodziej zboża,
będący przyczyną niedoli ukraińskiego chłopa [por. Leinwand 2008,
s. 115]. Hasło plakatu w formie retorycznego pytania „Ukraińcu, co na-
leży zrobić z polskim panem?” stanowi jasną zachętę do rozprawienia się
z Polakami przez mieszkańców ukraińskich wsi. Plakat ten podsycał za-
pewne nacjonalistyczne nastroje, a sugestywne, choć dość prymitywne
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Ryc. 1. Ефимов Б.Е., Деникiна знищено.
Черга за польским панством, 1920
[www.redavantgarde.com/ru/shop/goods-
3936.html]



przedstawienie musiało silnie
oddziaływać na wyobraźnię
i postawy odbiorców plakatu.

Nieco inaczej przedsta-
wiała się specyfika propa-
gandy skierowanej do lud-
ności zamieszkującej Lwów
i jego okolice. Odezwy kiero-
wane do tej grupy, podobnie
jak i do innych przedstawicieli
narodu ukraińskiego, przed-
stawiały żołnierzy Armii
Czerwonej jako wyzwolicieli
od ucisku polskich obszarni-
ków. Nie stosowano w tej pro-
pagandzie kryterium narodo-
wościowego, a raczej klasowe
– skierowane były one do
ludzi pracy, a nie Polaków czy
Ukraińców. Jednocześnie na-
rodowość wspólnego wroga
była także i tu jasno sprecyzo-
wana – był nim, jak i w po-
przednich przykładach, „pol-
ski pan” [por. Leinwand 2008,
s. 163–164].

Niekiedy negatywne wzglę-
dem Polski treści umieszczane
były w szerszym kontekście
historycznym ziem ukraińskich
– w odniesieniu do okresu ca-
ratu. Wskazywano zatem, po-
dobnie jak w przypadku plaka-
tów przywołujących postać
Denikina obok Polaków,
na dwóch wrogów, z którymi

Ryc. 2. Геть пана з Украiни!, 1920
[www.redavantgarde.com/ru/shop/goods-
1716.html]

Ryc. 3. Денисов В.Н., Палачи тер-
зают Украину. Смерть палачам!, 1920
[www.redavantgarde.com/ru/shop/goods-
4982.html]
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należy walczyć. Ilustrację ta-
kiego dyskursu stanowi plakat
Украiн- сьскi митарства N.
Koczergina. Analizując tę ob-
razkową historyjkę, należy
zwrócić uwagę na tło kolej-
nych „klatek” – przedstawione
w dalekim tle niebo ma kolor
czerwony, symbolizuje więc
odległą nadzieję, jaką niesie
rewolucja i komunizm. Na
ostatnich obrazkach na owym
niebie ukazuje się słońce – in-
terpretowane przez badaczy
propagandy bolszewickiej ja-
ko światło rewolucji.

Przedstawione przykłady
tematyki antypolskiej w pla-
kacie skierowanym do Ukra-
ińców w latach 1919–1920
wpisują się w ogólny nurt
propagandy bolszewickiej
wczesnego okresu porewolu-
cyjnego. Był w niej bowiem
szeroko obecny motyw wroga
rewolucji. Wskazywano go
jako zagrożenie nie tylko dla
nowego ustroju, ale także dla
społeczeństwa. Wskazanie
wroga i skierowanie ku niemu
negatywnych emocji miało
duże znaczenie perswazyjne
oraz oddalało oskarżenia
o narastające problemy społe-
czne, gospodarcze i poli-
tyczne od bolszewików.
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Ryc. 4. Дениcoб В.Н., Украинский
хлеб. Крестьянин, что надо сделать
с польским паном, который заграбил
твой хлеб?, 1920 [www.redavantgarde.
com/ru/shop/goods-4971.html]

Ryc. 5. Кочергин Н.М., Украiнсьскi
митарства, 1919 [www.redavantgarde.
com/ru/shop/goods-4060.html]



Ponadto takie przedstawianie rzeczywistości pozwalało kreować atmos-
ferę strachu, dzięki której łatwiej było manipulować ludnością.

Przywołane przykłady propagandy wizualnej mają szczególne zna-
czenie dla przedstawienia tematyki związanej z pograniczem trzech na-
rodów i państw w trudnym, wojennym okresie. Jednakże nie sposób nie
zwrócić uwagi na inne, niezwiązane z tematyką polską treści przekazy-
wane przez bolszewicką propagandę. Wszystkie z nich można wpisać
w ogólne tendencje propagandowe skierowane także do obywateli Rosji
radzieckiej. Odnoszą się one między innymi do problemów społecznych,
takich jak wysoki poziom analfabetyzmu. Plakaty walczące z tym pro-
blemem głoszą z reguły, że wraz z rewolucją i komunizmem wszyscy do-
stali możliwość nauki i powinni z niej korzystać. W ten nurt wpisuje się
plakat Геть неграмотнiсть i темряву! Widzimy w nim poruszony
także jeszcze jeden problem – niechęci wobec religii, a bardziej precy-
zyjnie – hierarchii cerkiewnej (wśród wrogów na pierwszym obrazku wi-
doczna postać popa). Temat ten musiał być uwzględniony w przekazie
kierowanym do społeczeństwa religijnego, od którego teraz ideały mar-
ksizmu-leninizmu wymagały pełnej ateizacji [por. Leinwand 1998, s. 160;
Imos 2007, s. 13]. Liczne plakaty zachęcają także do popierania rewolu-
cji i wspierania bolszewików na frontach. Szerokie omówienie tych te-
matów w propagandzie wydaje się jednak zbędne z punktu widzenia
badań pogranicza.

Na koniec należy zwrócić uwagę, że propaganda kierowana była przez
bolszewików w dużej mierze do Ukraińców i w języku ukraińskim. Miało
to kluczowe znaczenie dla skuteczności przekazu – po pierwsze był on
zrozumiały dla rzesz ludności niewykształconej, której głównym języ-
kiem był właśnie język ukraiński, po drugie – zabieg ten wpisywał się
w zainteresowania grup o rozbudzonych nacjonalistycznych nastrojach.
Mimo że ogólne treści przekazywane przez bolszewików nie odbiegały
od tych kierowanych do obywateli rosyjskich i były tworzone na warunki
wojenne, dobrze obrazują one stosunek do ludności od wieków żyjącej na
pograniczu wpływów polskich i rosyjskich i próby wykorzystywania jej
do realizacji własnych celów politycznych. Niniejszy tekst kładzie ak-
cent na działania tylko jednej strony konfliktu. Opis działań propagan-
dowych przeciwnika może być tematem odrębnego opracowania.
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Ryc. 6. Геть неграмотність і темряву!, 1920 [www.redavantgarde.
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SUMMARY

The influence of Bolshevik visual propaganda upon Ukrainians living
in Poland during the Polish-Bolshevik war of 1919–1920

During the Polish-Soviet war of 1919–1921 the Bolshevik side has un-
dertaken great propaganda efforts aimed at the inhabitants of the Polish-
Soviet borderland of Ukrainian descent. These people were considered
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a significant bargaining card during the war – as, at least in theory, they
could affect the course of the war by aligning themselves with one of the
opposing sides. This paper aims to present the general themes and most
interesting examples of visual propaganda directed against the Poles, and
especially the Polish nobility. The contents of the agitation could greatly
influence the way the political and ideological attitudes (especially to-
wards comunism) and mutual relations between Poles, Russians and
Ukrainans who inhabited these border territories were shaped. Propa-
ganda also affected the way the Polish-Soviet war was perceived and re-
garded.
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Andrzej Sroka
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku rynek medialny w Polsce rozwija
się w niezwykle dynamiczny sposób. Obok mediów państwowych,
tj. państwowego radia i telewizji, funkcjonują media prywatne. Przejście
z systemu monopolistycznego do modelu konkurencji umożliwiła uchwa-
lona 29 grudnia 1992 roku ustawa o radiofonii i telewizji, która weszła
w życie 1 marca 1993 roku. Na jej bazie powstał w Polsce jeden z naj-
dynamiczniej rozwijających się rynków medialnych tego regionu Europy,
gdzie na równych prawach funkcjonują media publiczne i komercyjne
[Nierenberg 2007, s. 30].

Ważnym aspektem działania mediów jest tworzenie i podtrzymywa-
nie tożsamości narodowej ich odbiorców. Z jednej strony media odtwa-
rzają wspólne dla odbiorców przekonanie o realności istnienia
określonych wspólnot oraz o przynależności każdego człowieka do jed-
nej z nich, z drugiej strony podtrzymują i częściowo narzucają pozytywne
postrzeganie tej przynależności. Dyskurs medialny przyczynia się do two-
rzenia i podtrzymywania licznych tożsamości. Jednak tożsamość naro-
dowa odgrywa tu szczególną rolę. Analogicznie, w przypadku mediów
regionalnych to tożsamość regionalna odgrywa tu nadrzędne miejsce.

W niniejszym tekście skupię się na publicznym radiu regionalnym,
a dokładniej na Polskim Radiu Rzeszów, gdyż jest to instytucja silnie za-
korzeniona w regionie. Dzięki temu jest najbliżej spraw i problemów

PUBLICZNE MEDIA W PROCESIE

KSZTAŁTOWANIA POCZUCIA TOŻSAMOŚCI

REGIONALNEJ. PRZYPADEK POLSKIEGO

RADIA RZESZÓW

167



Andrzej SrokaAndrzej Sroka

mieszkańców województwa podkarpackiego i umożliwia zarówno ko-
munikację wewnątrz społeczności lokalnych i regionalnych, jak też eks-
presję na zewnątrz ich dążeń i aspiracji.

Ponadto Polskie Radio Rzeszów ma szczególne zadania w woje-
wództwie podkarpackim, gdyż region ten jest niejednolity; jako nazwa
geograficzna odwołuje się do znacznie większego obszaru niż granice
obecnego województwa. Spojrzenie badacza na Podkarpacie obarczone
jest wieloma różnymi, często sprzecznymi opiniami i stereotypami. Wy-
daje się, że są one odbiciem różnic i sprzeczności tkwiących w obiek-
tywnych cechach gospodarki, społeczeństwa i kultury tego regionu, ale
także stanowią echo opinii i uogólnień narosłych w ciągu dziejów, zwłasz-
cza najnowszych.

Wydaje się, że na ową różnorodność opinii ma wpływ duże zróżnico-
wanie wewnętrzne Podkarpacia. Region charakteryzuje mozaikowość
wielu zjawisk, co więcej, wyrażane są wątpliwości, czy w ogóle istnieje
coś na tyle spójnego, by można nazwać to regionem podkarpackim.

Na początku niezbędne jest zdefiniowanie następujących pojęć: misja
Polskiego Radia, misja regionalna Polskiego Radia, a także tożsamość.

POJĘCIE I ISTOTA TOŻSAMOŚCI

Pojęcie „tożsamości” jest od lat osiemdziesiątych XX wieku jednym
z najważniejszych (obok pojęcia „globalizacji”) w naukach społecznych.
Jest niemal wszechobecne w dyskursie nad współczesną kondycją świata,
nad sposobami jego postrzegania, samego siebie czy wreszcie nad prze-
mianami, jakim świat podlega. Pomimo tej wagi, bogatej literatury uj-
mującej to zjawisko zarówno od strony teoretycznej, jak i empirycznej,
pojęcie „tożsamości” bywa stosunkowo rzadko definiowane czy nawet
operacjonalizowane. Zdaniem Jerzego Szackiego nie podjęto jakichś
większych prób w kierunku stworzenia jednolitej definicji tego pojęcia:
„Wielkie Gadanie o tożsamości nie zaowocowało, niestety, na razie
pełniejszą artykulacją wchodzącej w grę problematyki i powstaniem jako
tako zadawalającej teorii przedmiotu. Rozprawia się o nim ciągle w spo-
sób daleki od precyzji i konsekwencji, a czasem i sensu, by nie wspom-
nieć o tym, że nader często wszystko sprowadza się do zmiany
nazewnictwa, a więc do zastępowania bez widocznego powodu takich,
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dajmy na to, słów, jak «przynależność» czy «świadomość grupowa», ter-
minem «tożsamość», słowa zaś «narodowość» terminem «tożsamość na-
rodowa»” [Szacki 2004, s.16]. Trafna jest również diagnoza Aldony
Jawłowskiej, według której „obecność problematyki tożsamości w nau-
kach społecznych i humanistycznych nie idzie w parze z oczywistością
znaczenia samego terminu «tożsamość»” [Jawłowska 2001, s. 52–53].

Sam termin „tożsamość” w dyskursie naukowym domaga się standa-
ryzacji i dookreślenia. Na tym etapie pojawia się wiele problemów: wie-
loznaczność i niejasność pojęcia, różne jego rozumienie i definiowanie
(zależne od metodologicznego czy też światopoglądowego podejścia au-
tora), pod tym samym pojęciem mogą kryć się różne zjawiska, czy wresz-
cie wieloznaczeniowość i różny przekład z języka angielskiego na język
polski (angielskie self, bywa tłumaczone jako „ja”, „jaźń” czy „osobo-
wość”).

Jednak to nie jedyne problemy. W literaturze przedmiotu co jakiś czas
powraca pytanie o to, czy za tym pojęciem stoi jakaś rzeczywista treść.
Pozytywne rozstrzygnięcie rodzi kolejne pytania – czy można mówić
o obiektywnie istniejącej, trwałej strukturze, jaką miałaby być tożsamość?
Dlatego też próba definicji pojęcia „tożsamość” musi być poprzedzona
precyzyjnym opisem.

W tym miejscu postaram się scharakteryzować pojęcie tożsamości:
jednostkowej, społecznej i regionalnej. Dwa pierwsze określenia odnoszą
się do sfery autodefinicji aktora społecznego – indywidualnego i zbioro-
wego. Jest to wyobrażenie na temat tego, kim jesteśmy: jako zbiorowość
(tożsamość zbiorowa) i jako jednostka (tożsamość indywidualna). Istotne
jest również to, że tożsamość określa relacje pomiędzy ludźmi i grupami,
albowiem nie ma tożsamości w oderwaniu od kontekstu społecznego. Na-
tomiast tożsamość regionalna odnosi się do wyraźnie delimitowanego te-
rytorium, regionu, jego specyficznych cech społecznych, kulturowych
(symbolicznych), gospodarczych czy nawet topograficznych, wy-
różniających go spośród innych regionów [Jałowiecki, Szczepański, Go-
rzelak 2007, s. 212–213]. Jest to więc przypadek tożsamości społecznej
(zbiorowej) i kulturowej zarazem.

Termin „tożsamość” (mający swój źródłosłów w łacińskim identitas,
idem) oznacza tak „identyczność” obiektów, jak i „ciągłość w czasie”.
Posiada wiele równoważników pojęciowych i określeń, które lokują się
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blisko nadawanemu mu sensu. Wśród najważniejszych są m.in.: identy-
fikacja, samoświadomość, świadomość jednostki, światopogląd, postawa,
jaźń, ego, dusza. Jeszcze innym pojęciem, które funkcjonuje w języku
polskim i pokrywa się z pojęciem tożsamości, jest „identyfikacja” (ang.
identity). Słowo identity („taki sam”, „ten sam”) w języku polskim od-
powiada pojęciu „tożsamość” i terminów tych można używać zamiennie.
Zjawiska kryjące się pod określeniem tożsamości obejmują to co indy-
widualne i grupowe, psychiczne i społeczne, racjonalne i irracjonalne,
wrodzone oraz nabyte, rozumne i intuicyjne [Paleczny 2008, s. 20]. Zda-
niem Tadeusza Palecznego tożsamość oznacza syntezę relacji człowiek–
świat, wyznaczoną przez społeczny i kulturowy – czyli grupowy –
kontekst; jest stanem jedności, procesem świadomego dostosowania się
człowieka do otaczających go zmiennych warunków, jak i odwrotnie,
przystosowania środowiska przyrodniczego i społecznego do siebie
[tamże].

W historii myśli społecznej można wyszczególnić trzy główne pode-
jścia do problemu tożsamości człowieka i zbiorowości. Pierwsze po-
wstało w okresie oświecenia, drugie pojawiło się w czasie narodzin
socjologii jako odrębnej, samodzielnej dziedziny naukowej, trzecie zaś
określane jest mianem postmodernistycznego [Wnuk-Lipiński 2004,
s. 208].

W społeczeństwach tradycyjnych tożsamość była kształtowana nie-
zależnie od woli jednostki, a determinowała ją głównie dziedziczona po-
zycja społeczna. Nabywana w ten sposób tożsamość była względnie stała,
ustalona i nieproblematyczna. Określana była przede wszystkim przez
miejsce urodzenia, a jednostka funkcjonowała w jednolitym, autarkicz-
nym i odciętym od reszty świata środowisku. Postrzeganie samego siebie
było funkcją porządku instytucjonalnego społeczeństwa [Bokszański
2007, s. 18].

Decydujący wpływ na nauki społeczne wywarły prace Erika H. Eri-
ksona, które nawiązują do psychologii rozwojowej. Tradycja Erikso-
nowska opisuje tożsamość w wymiarze biograficznym. W tym ujęciu
o tożsamości decyduje ciągłość doświadczenia jednostkowego, jego swo-
istość i niepowtarzalność. Jest to stabilna formuła autodefinicji po-
wstająca w „punkcie przecięcia” trzech podstawowych wymiarów
egzystencji jednostki: możliwości jej organizmu, jej aspiracji i szans oraz
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ról społecznych i prototypowych karier oferowanych przez społeczeń-
stwo [Bokszański 2002, s. 253].

Tożsamość jednostki w tym przypadku łączy się z przekonaniem jed-
nostki o pozostawaniu stale tym samym człowiekiem, i wynika z nie-
zmienności zasadniczych cech osobowościowych od momentu ukształ-
towania w młodości po dojrzałość i starość [Budyta-Budzyńska 2010,
s. 94]. W tym ujęciu jest strukturą, a nie dynamicznym procesem. Po-
wyższa idea uległa transformacji; powstały nowe sposoby pojmowania
tożsamości aktora społecznego, które do powyższego projektu wprowa-
dziły nowe propozycje metodologiczne, treści światopoglądowe i poli-
tyczne.

Z czasem pojęcie tożsamości zadomowiło się w socjologii i zaczęło
stanowić ważny element instrumentarium teoretycznego interakcjonizmu
symbolicznego. Tożsamość w tradycji interakcjonistycznej (John Dewey,
George H. Mead, Charles H. Cooley, William James) jest wynikiem in-
terakcji rodzących się w małych grupach; powstaje poprzez porównanie
ja–ty, my–oni, nie istnieje sama z siebie. Nie jest dana raz na zawsze – jest
zmienna, gdyż tworzona przez rozmaite relacje z ludźmi, zachodzące
w różnych sytuacjach i w różnych okresach życia. Chociaż jest indywi-
dualna, ma charakter społeczny, ponieważ wyłania się dzięki interakcjom
interpersonalnym. Tożsamość powstaje w procesie socjalizacji pierwo-
tnej pod wpływem tzw. znaczących innych, dojrzewa w procesie socjali-
zacji wtórnej przez odziaływanie różnych grup społecznych, z którymi
jednostka ma kontakt lub w których uczestniczy, tzw. zgeneralizowanych
innych. W trakcie interakcji z członkami tych grup jednostka przyjmuje
– całkowicie lub częściowo – wartości i cele tych grup, które następnie in-
ternalizuje jako swoje [tamże, s. 92]. Podobne poglądy prezentuje Ri-
chard Jenkins, zdaniem którego „tożsamość jest procesem, który podlega
stałemu, konsekwentnemu przetwarzaniu poprzez dialektykę wnętrza
i zewnętrzności, na którą składa się jednoczesna synteza wewnętrznej de-
finicji samego siebie oraz cech, które przypisują nam inni” [Jenkins 2008,
s. 20].

Wprowadzenie do nauk społecznych, w szczególności zaś do socjo-
logii, pojęcia tożsamości było bez wątpienia jedną z konsekwencji za-
kwestionowania w ich obrębie paradygmatu obiektywistycznego, co
pociągnęło za sobą rozpowszechnienie się poglądu, mówiącego, że każdy
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typ społecznego ładu jest materializacją lub pewną obiektywizacją wy-
obrażenia podzielnego przez tych, którzy w nim uczestniczą [Ponie-
działek 2011, s. 50–51]. Nie ma czegoś takiego jak trwałe „ja”, gdyż
tożsamość to przygodna konstrukcja historyczna, nie zaś część naszego
biologicznego wyposażenia. Cechą charakterystyczną tego podejścia jest
pogląd, iż jednostka może mieć poczucie różnych tożsamości w różnym
czasie i każdy z nas, w myśl pomysłów postmodernistów, nosi w sobie
wzajemnie sprzeczne tożsamości, mogące nas wieść w różne strony
[Wnuk-Lipiński 2004, s. 208].

W czasach ponowoczesnych pojęcie tożsamości zajmuje ważne
miejsce w debatach toczonych w obrębie teorii socjologicznej. Dysku-
tuje się o nieokreśloności i płynności tożsamości. Mówi się o tożsamości
indywidualnej, tożsamościach regionalnych, narodowych, tworzeniu
tożsamości europejskiej, o przejawach tożsamości politycznej, kulturo-
wej, religijnej i konsumpcyjnej, o tożsamościach pokoleniowych i zawo-
dowych, subkulturowych, gejowskich/lesbijskich i feministycznych.
Jednostka na co dzień musi samą siebie na nowo definiować ze względu
na ogrom możliwości „bycia kimkolwiek”, jakie ją otaczają. Jak zauważa
Anthony Giddens, wraz ze słabnącym oddziaływaniem tradycji
i rosnącym udziałem dialektycznego współoddziaływania globalności
i lokalności w rekonstruowaniu życia codziennego jednostki są zmuszone
dokonywać wyborów tożsamościowych spośród różnorakich opcji [Gid-
dens 2002, s. 9]. Zdaniem Bronisława Misztala pojęcie tożsamości z ter-
minu niegdyś peryferyjnego i posiłkowego w dyskursie socjologicznym,
wprzęgniętego w analizy roli społecznej, awansowało do centralnego dzi-
siaj i autonomicznego pojęcia, które odgrywa kluczową rolę w wyjaś-
nianiu procesów współczesności [Bukowska 2005, s. 143]. Ponadto wielu
badaczy uważa, że zagadnienie tożsamości jest absolutnie kluczowe dla
współczesnych czasów. Kategoria ta jest dziś niemal wszechobecna,
można wręcz mówić, że mamy do czynienia z prawdziwą inflacją lub
wręcz hiperinflacją uczonych i nieuczonych wypowiedzi na temat, jeśli
nie tożsamości jako takiej, to w każdym razie jej kryzysu lub braku, po-
trzeby lub zagrożeń [Szacki 2004, s. 17].

Pojęcie „tożsamość” definiowane jest więc na wiele sposobów. Za-
wiera w sobie dwoistość znaczeń – z jednej strony wskazuje na podo-
bieństwo lub identyczność i odnosi się do trwania lub pozostawania tym
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samym, z drugiej strony odsyła do odrębności, inności i odróżniania się
od innych. Spojrzenie na tożsamość człowieka z perspektywy socjolo-
gicznej ukazuje jej ciągłą zmienność, wynikającą z różnorodności kultu-
rowej, zróżnicowania społecznego współczesnych społeczeństw oraz
coraz większej ruchliwości przestrzennej. Z tego też względu jednostce
coraz trudniej jest odpowiedzieć na pytanie – „kim jestem?”, przy jedno-
czesnej coraz silniejszej potrzebie znalezienia tej odpowiedzi. Sposób
konstruowania tożsamości przez jednostkę wpływa na jej doświadczenia,
gdyż określa wyobrażenie na temat tego, co jest ważne w jej życiu i jego
stylu.

USTAWA O RADIOFONII I TELEWIZJI A PROBLEM MISJI

W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku po raz pierwszy
po wojnie została sformułowana misja Polskiego Radia jako radiofonii
publicznej. Owa misja polega na obowiązku niesienia pomocy przez radio
w rozumieniu związków toczącej się wielkiej historii z losami indywi-
dualnymi. Stąd programy Polskiego Radia winny służyć kulturze poprzez
wyrażenie tożsamości kultury narodowej i uniwersalnej, a także integra-
cji społeczeństwa wokół wspólnych dla niego wartości i dążeń.

„Misja” to pojemne pojęcie i bywa definiowane w różnoraki sposób.
W literaturze przedmiotu występuje niejednolite nazewnictwo i zamien-
nie stosowane są takie określenia jak: misja, misja społeczna, misja kul-
turowa, misja publiczna i misja mediów publicznych. Misja to inaczej
zadania, które obligatoryjnie muszą być realizowane (w tym przypadku)
przez Polskie Radio. Misję można zdefiniować jako posłannictwo orga-
nizacji medialnej do realizowania i odkrywania szczególnych potrzeb.
Przede wszystkim są to działania w kierunku integracji wszystkich jed-
nostek, grup, społeczności, możliwość wyrażania opinii, prezentowania
bezstronnych wiadomości, wspieranie potrzeb grup mniejszościowych,
promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

Utworzenie mediów publicznych wiązało się w szczególności z tym,
że mają one spełniać szczególną rolę, która odróżnia je od innych środ-
ków komunikowania [Jaskiernia 2006, s. 179–180]. Misja publiczna jest
częścią planu strategicznego działania instytucji, opisuje jej wizję, profil
działania oraz zamierzenia, które chce osiągnąć w dłuższym okresie,
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a także uzasadnienie, dlaczego warto wybrać tę organizację na swojego
partnera.

Misja radia publicznego obejmuje wiele zadań, a wśród nich: popie-
ranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej i oświatowej, a także
tworzenie i udostępnianie programów w językach mniejszości narodo-
wych, również dla środowisk polonijnych i Polaków mieszkających za
granicą. Spośród tych ról najważniejsze wydaje się zapewnienie wszyst-
kim mieszkańcom Polski rzetelnej informacji o bieżących wydarzeniach
w kraju i na świecie oraz łatwego dostępu do narodowych i światowych
dóbr kultury. Radio publiczne to przede wszystkim instrument udostęp-
niania kultury, pośrednik, dzięki któremu różne obszary kultury stają się
dostępne ogółowi społeczeństwa [Wielopolska-Szmura 2006, s. 24].

Jedna z klasyfikacji kulturalnych zadań i celów mediów audiowizual-
nych oraz działań regulacyjnych służących ich realizacji przez nadaw-
ców obejmuje następujące kwestie: ochronę tożsamości kulturowej i sfery
programowej; zadania nadawców publicznych; lokalność i regionalność;
mniejszości kulturowe i etniczne; oświatę [Jakubowicz 2008, s. 107]. Na-
rzędziem służącym realizacji tych wymogów są specjalistyczne lub au-
torskie programy radiowe poświęcone muzyce klasycznej, regionalnej,
folkowej, kulturze i oświacie.

Polskie Radio, realizując misję, musi wykorzystywać wszystkie do-
stępne środki. Informując, ucząc i dostarczając rozrywki stanie się radio-
fonią narodową o charakterze publicznym, której audycje, przygotowane
na najwyższym poziomie, docierać będą w sposób niezakłócony do jak
największego audytorium w Polsce i poza jej granicami [tamże, s. 53–54].

MISJA REGIONALNA

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji definiuje misję regionalną jako za-
spokojenie potrzeb mieszkańców regionu, dla którego nadawany jest pro-
gram, w dziedzinie informacji, objaśniania, poradnictwa oraz wymiany
poglądów i opinii na tematy dotyczące życia danego regionu – społecz-
nego, gospodarczego, politycznego, szeroko pojętej kultury, nauki, sportu
i rekreacji, a także informowanie o wydarzeniach i sprawach ogólnokra-
jowych i zagranicznych oraz dyskutowanie o nich i wyrażanie opinii –
zwłaszcza w aspekcie ich znaczenia dla regionu [KRRiT 2004].
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Sama misja regionalna radiofonii publicznej wymaga usytuowania
w znacznie szerszym kontekście: społecznym, kulturowym, a także ideo-
wym. Kluczowe pojęcia, bez których nie można omawiać tej kwestii
w sposób pogłębiony i uwzględniający aspekty historyczno-polityczne,
cywilizacyjne oraz różnego rodzaju motywacje (psychospołeczne, ge-
nealogiczne, ideowe), to region i regionalizm [Chudziński 2010, s. 145].
Stąd dla rozgłośni regionalnych o wiele ważniejsze od kryteriów admi-
nistracyjnych powinny być kryteria historyczne, kulturowe i etniczne,
gdyż one w pełni pozwalają utożsamiać się z regionem i jego mieszkań-
cami. Radio regionalne w swoim programie ramowym powinno kłaść na-
cisk na elementy charakterystyczne, w sposób nierozerwalny powiązane
z regionem, i prezentować je w ciekawych formach dziennikarskich. Jest
to niewątpliwie historia regionu, tradycja, język i gwara, dorobek, kul-
tura, sztuka, muzyka, zasłużeni obywatele, ważne z różnych względów
obszary geograficzne, „nieodkryte miejsca” czy ciekawe obiekty tury-
styczne.

POLSKIE RADIO RZESZÓW A PROBLEM TOŻSAMOŚCI
REGIONALNEJ. WYBÓR PROGRAMÓW I ANALIZA
SPRAWOZDANIA KRRIT Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012
Na przestrzeni lat Polskie Radio Rzeszów w swojej ofercie programowej
przedstawia formy audialne, które ukazują złożoność kulturową Podkar-
pacia, podtrzymują i konstruują tożsamość regionalną jego mieszkańców.
Ale nie tylko, gdyż oferta programowa skierowana jest również do mniej-
szości narodowych zamieszkujących województwo, a przede wszystkim
do najliczniejszej spośród nich, czyli do mniejszości ukraińskiej, która
głównie jest obecna w Przemyślu i jego okolicach, Komańczy i Zagórzu.
Analizy tego zjawiska dokonam na przykładzie wybranych audycji.

Pamięć zbiorowa mieszkańców województwa podkarpackiego pod-
trzymywana jest przez takie audycje jak:
– „Obrzędy rodzinne na Podkarpaciu”. Jest to multimedialny projekt po-

święcony obrzędowości rodzinnej w kulturze ludowej Podkarpacia.
Obejmuje on trzy słuchowiska dotyczące najważniejszych etapów
życia człowieka – narodzin dziecka, obrzędu weselnego i pogrzebo-
wego.
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– „Obrzędy i zwyczaje doroczne na Podkarpaciu”. Zgromadzony tu ma-
teriał utrwala ginące dziedzictwo kulturowe Podkarpacia, populary-
zuje kulturę ludową oraz zachowuje jej wartości poprzez dokumen-
towanie i udostępnienie dorobku twórców ludowych. Zawiera unika-
towe nagrania inscenizacji obrzędów związanych z kalendarzem ob-
rzędowym w regionie.

– „Tańce Regionów Podkarpacia”. Audycja obejmuje melodie z przy-
śpiewkami do ponad 120 tańców z pięciu podregionów Rzeszowsz-
czyzny: Rzeszowiaków z okolic Rzeszowa i Przeworska, Lasowiaków
oraz Pogórzan z okolic Krosna i Gorlic. A także codzienne prezenta-
cje podkarpackiej muzycznej twórczości ludowej.

– Historia regionu, opis przestrzeni miejskiej i wiejskiej, otoczenie przy-
rodnicze regionu, tradycja, zwyczaje, dziedzictwo kulturowe, religia,
obrzędy i historia sportu w regionie zostały ujęte w cyklu reportaży
„Naj Podkarpacie”

– Słuchowiska radiowe: „Ślad pamięci” – to historia najnowsza z okresu
PRL-u i trudnych lat drugiej wojny światowej pokazywana z mniej
dotychczas znanych stron. Ponadto: „Ppłk. Łukasz Ciepliński. Tryp-
tyk patriotyczny” oraz „Las Turzański woła”.

– „Skrynia” – magazyn w języku ukraińskim, audycja adresowana jest
do mieszkańców Polski południowo-wschodniej pochodzenia ukraiń-
skiego i do wszystkich miłośników języka i kultury ukraińskiej. Na
antenie Polskiego Radia Rzeszów program zaczął być nadawany
w maju 1958 roku. Przekazywane są w nim informacje z życia
społeczności ukraińskiej w Polsce oraz relacje z najważniejszych wy-
darzeń na Podkarpaciu. Magazyn zajmuje się festiwalami, koncertami,
wystawami, konferencjami naukowymi, świętami religijnymi, oświatą
ukraińską na Podkarpaciu, emituje wywiady, dokumentuje działalność
organizacji: Związku Ukraińców w Polsce, Zjednoczenia Łemków.

– „Okolice kultury” – to magazyn prezentujący najciekawsze wydarze-
nia kulturalne w Podkarpackiem. Analizuje zjawiska i procesy arty-
styczne w tym regionie, również w kontekście ogólnopolskim
i w odwołaniach do tradycji. Pokazuje dorobek artystów, animatorów
i placówek kultury oraz różnych zespołów.

– „Kresowe krajobrazy” – to audycja o mniejszości polskiej poza gra-
nicami kraju, o relacjach polsko-ukraińskich oraz o historii, wspom-
nieniach, polskich zabytkach i pamiątkach na dawnych kresach.
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W zasadzie informacje konstruujące tożsamość mieszkańców Pod-
karpacia na antenie Polskiego Radia Rzeszów nadawane są codziennie:
w blokach informacyjnych, publicystycznych, okazjonalnych repor-
tażach, a nawet w blokach rozrywkowych. Patrząc na ubiegły rok, łączny
udział audycji realizujących ustawowe zadania misyjne w Polskim Radiu
Rzeszów stanowił 94% rocznego programu. Ponad 42% programu doty-
czyło spraw związanych z regionem, obecnych w różnorodnych rodzajach
audycji. Obok informacji i omówień problemów dotyczących regionu,
program oferował treści edukacyjne (m.in. reportaże dotyczące historii
regionu, audycje skierowane do dzieci), związane z kulturą (nadawane
cyklicznie słuchowiska, reportaże artystyczne, utwory prozy literackiej
i poezji, w tym również adresowane do dzieci). Spółka wypełnia szcze-
gólne zadania misyjne wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Dla
nich nadaje audycje w języku ukraińskim. Audycje słowne zajęły 42%,
a muzyka 53% programu – były to głównie utwory współczesnej muzyki
rozrywkowej.

W programie – w stosunku do 2011 roku – nie było wyraźnych zmian
udziału audycji realizujących powinności ustawowe, tj. służących umac-
nianiu więzów rodzinnych, kształtowaniu postaw prozdrowotnych, zwal-
czaniu patologii społecznych oraz upowszechnianiu wiedzy o języku
polskim. Radio Rzeszów wykazuje się jednym z najwyższych
wskaźników czasu przeznaczonego na audycje dla mniejszości narodo-
wych i etnicznych wśród rozgłośni regionalnych. W porównaniu do roku
2011 (148 godzin), czas tych audycji na antenie w roku 2012 wzrósł do
178 godzin. Spółka nadała więcej audycji tej kategorii niż planowała (151
godzin).

Krajowa Rada przeprowadziła w 2012 roku monitoring programu
Radio Rzeszów (na próbie z okresu 12–18 marca 2012). Jego celem było
zbadanie, w jaki sposób realizowane są w tym programie zadania i po-
winności oraz wskazanie obecności w programie elementów szczególnie
wartościowych pod względem formy i treści, a także ewentualnych
słabych stron programu. Monitoring wykazał, że Radio Rzeszów – na tle
pozostałych programów publicznych rozgłośni regionalnych – zajmowało
wysoką pozycję zarówno pod względem udziału w programie audycji
słownych, jak również treści poświęconych regionowi. Walorem pro-
gramu był fakt, że prezentowane treści regionalne nie ograniczają się je-
dynie do Rzeszowa, ale dotyczą także innych miejscowości w regionie.
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Oferta była bardzo różnorodna zarówno od strony tematycznej, jak i for-
malnej. Treści związane z historią regionu, kulturą, problematyką
społeczną obecne są w różnych rodzajach audycji: informacyjnych, pub-
licystycznych, edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych.

Reasumując, na przestrzeni lat Polskie Radio Rzeszów odegrało is-
totną rolę w dziele budowy tożsamości kulturowej i regionalnej woje-
wództwa podkarpackiego. Spełniało i nadal spełnia funkcje instytucji
artystycznej, edukacyjnej, wychowawczej, ośrodka ewangelizacyjnego,
wreszcie politycznego.
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SUMMARY

The public media in the process of creating a regional identity. The
example of Polish Radio in Rzeszow

Since the 1990s of the 20th century, the media market in Poland has been
developing dynamically. Apart from the state media, i.e. radio and tele-
vision, there are also private media. A very important factor of media is
creating and sustaining the national identity of their recipients. However,
the national identity plays a vital role in the process. Analogously, when
it comes to the regional media, the regional identity plays a more impor-
tant role.

This report deals with the regional public radio – Polish Radio in Rze-
szow – and its role in the process as this institution is deeply rooted in the
region. Thanks to this, it is closer to the issues and problems of the Sub-
carpathian region citizens and enables both the internal communication
within local and regional communities as well as the expression of their
needs and aspirations.
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