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Magdalena Zowczak

Antropologia pogranicza.
Projekt i realizacja badań

Zmiana granicy Unii Europejskiej tworzy nową sytuację polityczną, która pro
wadzi do negocjacji kategorii pamięci, tożsamości i subiektywnej, refleksyjnej
podmiotowości mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej. Procesy te nie są
łatwe do uchwycenia, ponieważ przyczyniają się do dezaktualizacji tradycyjnych
kategorii analitycznych etnologii i antropologii kulturowej. Bez wątpienia upa
dek muru berlińskiego (ale także atak na World Trade Center) można trak
tować jako metaforyczny kres wyobrażeń o nieprzenikalnych, przeciwstawnych
sobie, równoległych światach, zakreślonych granicami porządkach kulturowych
i ustalonych tożsamościach ich przedstawicieli.
Mur berliński zastąpiła granica na wschodzie Polski. Jeszcze cztery lata temu,
kiedy przystępowaliśmy do realizacji projektu, wydawało się, że chociaż Ukra
ina nie ma szans na szybkie członkostwo w Unii, to nowe typy relacji i więzi,
budowane niejako w poprzek granicy, pod wieloma względami bardziej łączą,
niż dzielą społeczności zamieszkałe po obu jej stronach. Chociaż obserwowali
śmy odradzanie się i umacnianie partykularyzmów i fundamentalizmów, wzno
szących nowe mury w świadomości swoich wyznawców, wydawało się, że ta gra
nica może się stać dobrym przykładem globalnych zmian.
„Przepuszczalne granice”, nie tylko polityczne, to żywy, aktualny problem
badawczy naszej dyscypliny. Od nich wszak zależą wszelkie klasyfikacje i takso
nomie, które służą jako konstrukcje obrazu świata. Przy pomocy jakich symboli
buduje się ich uprawomocnienie, służące nowym odczytaniom historii? W jaki
sposób decyzje polityczne, podejmowane na wielką skalę, wpływają na życie
lokalnych społeczności? Jak ich uczestnicy korzystają z owych symboli, narzu
conych przez dyskurs centralny (państwowy oraz unijny), w budowaniu swojej
podmiotowości?
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Inspiracje. Antropologia Michaela Herzfelda
Projekt przewidywał obserwację wspomnianych procesów na terenach pogra
nicza polsko-ukraińskiego i na zachodniej Ukrainie1. Tam, gdzie jeszcze przed
„pomarańczową rewolucją” ożywiona komunikacja stworzyła dogodny klimat
do badań tytułowych kategorii projektu, oraz na Bojkowszczyźnie, bardziej pe
ryferyjnej i zachowawczej pod względem kulturowym.
Relacja między kulturowymi kategoriami centrum i granicy ma charakter
współzależności, a przemienność ich wzajemnego przyciągania i odpychania
zależy od politycznej i ekonomicznej koniunktury. Stefan Czarnowski w eseju
o św. Patryku jako bohaterze narodowym Irlandii zwrócił uwagę, że grobowiec
bohatera ma od czasów klasycznych alternatywną lokalizację: w sercu miasta,
gdzie skupia się życie publiczne albo na jego granicy, „przy bramach lub na
wet pod samą bramą”, wreszcie na
granicy terytorium polis [Czarnowski
1956: 25-26]. Z perspektywy spo
łecznej centrum i granica zajmowa
nego przez wspólnotę terytorium są
równoważne, a relacja między nimi
świadczy o typie władzy i aktualnej
polityce. Symbolika mitu odpowiada
społecznemu wartościowaniu prze
strzeni; granicę narodową można
postrzegać jako projekcję centrum.
Jednak w czasach powszechnej mo
bilności i globalizacji także teza od
wrotna wydaje się coraz bardziej
sensowna: niektóre centra stają się
projekcją granic.
Jeden z rozdziałów Antropologii
Michaela Herzfelda nosi tytuł Pogra
nicza, zapętlenia, zgrupowania. Mia
sto, a zwłaszcza metropolia, megalopolis i strefy graniczne, a szczególnie
przejścia graniczne, Herzfeld traktu
je jako podobne sobie przestrzenie,
Wrota cerkwi Uspienskiej — tzw. Wołoskiej.
symboliczne dla kondycji współcze
Lwów. Fot. M. Zowczak, 2009
snego człowieka. W obu przypadkach
1 Badania, których efektem jest ta książka, zostały zrealizowane w ramach grantu badaw
czego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: „Ukraina: pamięć, tożsamość, podmioto
wość” (1 H01H 011) w latach 2006-2009. Materiały cytowane przez autorów znajdują się w Ar
chiwum IEiAKUW.
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są to przestrzenie symbolicznie nieczyste, w których „przepływ towarów, idei,
wyobrażeń i ludzi” powoduje krzyżowanie się niewspółmiernych, heterogenicz
nych kategorii, odmiennych systemów klasyfikacyjnych. Przejście graniczne
Herzfeld określa jako „zmaterializowany punkt załamania taksonomii”. Zgod
nie ze strukturalistycznym idiomem Edmunda Leacha, betwixt and between, tę
pełną potencjalnej mocy wieloznaczność można postrzegać jako przestrzenny
odpowiednik czasu przejścia. Próba jego opisu wiąże się z koniecznością konstruktywistycznego podejścia do zmiennej sytuacji społecznej, ekonomicznej,
politycznej. Herzfeld nawiązuje do podejścia teoretycznego Fredrika Bartha:
„uwagę trzeba skupiać raczej na kwestii tworzenia i utrzymywania granic, a nie
na jakiejś pozornie trwałej «zawartości kulturowej» istniejącej w obrębie granic”
[Herzfeld 2004: 193-216]. Jest to trudne wyzwanie dla badań etnograficznych;
mam nadzieję, że przynajmniej częściowo udało się mu podołać. Nie zrezygno
waliśmy jednak całkowicie z „zawartości kulturowej”. Zaważyły na tej decyzji
zarówno zainteresowania i przygotowanie uczestników badań, jak i odmienność
życia po obu stronach granicy: znaczącej roli folkloru i narodowej tradycji po
stronie ukraińskiej przeciwstawić trzeba dominujące po stronie polskiej prakty
ki konstruowania tożsamości i folkloryzm.
Metaforyczna wartość granicy, podobnie jak transgresji i wszystkiego, co wią
że się z przedrostkiem „trans-”, jest oczywistą pułapką. Dlatego od razu przejdę
do przedmiotu badań.

Przedmiot i cel badań; strategia badawcza
Tytułowa „antropologia pogranicza” jest hasłem wywoławczym poruszanej pro
blematyki. Trafna uwaga Herzfelda, iż lepiej mówić o antropologii w mieście niż
o antropologii miasta, może służyć tu jako analogia: i nasze prace prezentują
antropologię uprawianą na granicy i na pograniczu, gdzie „granice państwanarodu, przybierając postać tożsamości zbiorowej, w pewnych kontekstach
uprzywilejowują wymiar przestrzenny, stąd analiza tożsamości ludzi «pogranicza» nie daje się pomyśleć bez odwołań do terytorialności owych wspólnot”
[Kempny 2004: 125].
Przedmiotem badań były więc wspólnoty lokalne pogranicza wobec polity
ki społecznej państwa narodowego i jego instytucji władzy. Zaś badania tych
wspólnot miały na celu, zgodnie z żartobliwym określeniem Herzfelda, „porów
nawczą analizę zdrowego rozsądku”, czyli milczącej wiedzy o tym, co oczywiste,
umożliwiającej konstruowanie codziennych praktyk. W ramach tej wiedzy inte
resowały nas lokalne teodycee (kolejna kategoria, zapożyczona od Herzfelda),
czyli potoczne wyjaśnianie niesprawiedliwości otaczającego nas świata, racjona
lizacja, umożliwiająca jednostce czy grupie pozbycie się brzemienia odpowie
dzialności za niekorzystny obrót spraw.
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Podstawowy cel był skromny, typowo etnograficzny: opisać codzienność,
sposób, w jaki mieszkańcy zmarginalizowanych terenów pogranicza komponu
ją i komentują swoje strategie przetrwania, zmagając się z brakiem środków
do życia i z brakiem perspektyw; eksploatacją przez centra bliskie i oddalone,
a zwłaszcza z migracją zarobkową, która przekształca się w trwałą emigrację,
rujnując więzi społeczne i życie lokalnych społeczności. Z dramatyczną sytuacją
ludzi, którzy stają przed alternatywą: praca „na granicy” albo praca za granicą
(jak to formułuje Anna Chlebicka), którzy podejmują wysiłki, aby sfinansować
studia swoich dzieci albo dokonują euroremontów za cenę eurosierot. Więk
szość tych fenomenów można obserwować po obu stronach granicy. W związku
z tym dla mieszkańców tego pogranicza granica stanowiła do niedawna może
nie tyle axis mundi, jak pisze jedna z badaczek, co oś życia — „centralny zakład
pracy”.
Badania polsko-ukraińskiego2 zespołu badawczego przebiegały początko
wo według jednego, ogólnego kwestionariusza. Pytania dotyczyły kulturowych
praktyk związanych z tożsamością, przedstawień Wschodu i Zachodu w kontek
ście granicy polsko-ukraińskiej oraz granicy między Unią Europejską a Ukra
iną, postrzegania kategorii takich jak wolność, samorządność, jak i atrybutów
przydawanych stereotypowym przedstawieniom (np. duchowość versus cywili
zacja techniczna). Poza podstawową grupą pytań o znaczenie granicy w życiu
badanych społeczności, pozostałe części kwestionariusza koncentrowały się na
różnych aspektach wiedzy potocznej: pracy i emigracji, komunikacji i wymianie,
poczuciu krzywdy i sprawiedliwości (lokalnych teodyceach), chronologii względ
nej — historii lokalnej, wreszcie na znaczeniu Unii Europejskiej (szczególnie
w kontekście kategorii wolność / podporządkowanie). Celem ogólnym było po
wiązanie szczegółowych wyników badań etnograficznych z procesami globaliza
cji, w ramach projektu współczesnej antropologii kulturowej.
Z inspiracji Antropologią Herzfelda wynikła liczba mnoga w sformułowa
niach problemów, grupujących pytania kwestionariusza, podobnie jak w tytu
łach poszczególnych części tego tomu: zabieg ten oddaje pluralizację kategorii,
związanych z codziennym działaniem.

Teren badań i ich uczestnicy
W 2006 roku rozpoczęliśmy badania w dwóch mieszanych grupach: grupa pol
sko-ukraińska w Ustrzykach Dolnych i okolicy, w woj. podkarpackim, pod
czas kiedy druga, ukraińsko-polska, prowadziła badania po drugiej stronie gra

2 Ze strony ukraińskiej brali w nich udział pracownicy Instytutu Narodoznawstwa NAN: Roman
Czmełyk, Oksana Kuźmenko, Nadija Pastuch, Lesia Horoszko, Jewhen Łunio, Olga Charczyszyn,
Mykoła Bałahutrak i Ihor Markow.
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nicy, w Dobromilu, Starym Samborze
i okolicznych miejscowościach (rej.
starosamborski, obwód lwowski).
Tereny te zamieszkuje m.in. ludność
przesiedlona w wyniku korekty granicy
w roku 1951, po stronie ukraińskiej
— ze wschodniej Polski, po stro
nie polskiej — Polacy z zachodniej
Ukrainy, przy czym obie grupy dzielą
silne antagonizmy, ale też łączą róż
norakie więzi, do których nie zawsze
chętnie się przyznają. Mieszkańcy
polskiego pogranicza, w większości
osadnicy z różnych stron Polski i ich
potomkowie, tworzą nowe, heteroge
niczne społeczności i są bardziej mo
bilni. W Ustrzykach Dolnych trudno
było znaleźć rozmówcę, który by nie
zmieniał kilkakrotnie w ciągu swoje
go życia miejsca zamieszkania.
Wspomniane dwie grupy badaw
cze miały — wbrew moim początko
wym założeniom — charakter asyme
tryczny. Asymetria wynikała zarówno
z odmiennego przygotowania i zainte
resowań badaczy, jak i ze sposobu re
alizacji projektu: jako głównego bądź
Dzwonnica na terenie sanktuarium
dodatkowego w stosunku do innych
Matki Boskiej Rudeckiej, zwanej Bieszczadzką.
tematów badawczych. Grupa „ustrzycUstrzyki Dolne-Jasień. Fot. M. Zowczak, 2006
ka”, w której uczestniczyłam, składała
się z czwórki doświadczonych badaczy
ukraińskich (dwojga folklorystów, et
nologa i socjologa) oraz czwórki studentów IEiAK, natomiast ukraińska eks
pedycja pod kierownictwem Jaroslawa Tarasa — z pięciorga pracowników na
ukowych, folklorystów i etnologów oraz czwórki polskich studentów3. W tym
przypadku mój kwestionariusz, dotyczący antropologii granicy, towarzyszył ba
daniom architektury sakralnej i folkloru.

3 Refleksje dotyczące współpracy w ram ach tej grupy badawczej podsumowała jedna z jej
polskich uczestniczek, M agdalena Z ato rsk a, w artykule pt. „Ekspedycja”: listopad ’07.
Próba analizy doświadczeń polsko-ukraińskiej współpracy badawczej, który ukaże się
w „K ontekstach — Polskiej Sztuce L udow ej” (wg planu w 2010 r., n r 4).
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W latach 2007-2008 ten sam kwestionariusz był realizowany jako dodatko
wy, przez polską grupę badawczą Bojkowszczyzna. Kultura i pamięć na pograni
czu etnicznym, prowadzoną przez Tadeusza Baraniuka w kilkunastu wsiach w re
jonach Turki i Skole w Karpatach Ukraińskich. Miejscowości te leżą nieopodal
granicy z Polską, 8-15 km od przygranicznych Sianek. Pomimo tej geograficznej
bliskości jest stamtąd do Polski daleko, bowiem najbliższe przejście graniczne
znajduje się w Krościenku (90 km). Ciągłość osadnictwa i żywy folklor w wyraź
ny sposób różnią te podkarpackie okolice, słabo dotychczas zbadane, nie tylko
od polskiego pogranicza, ale nawet od sąsiednich rejonów Ukrainy:
„W czasach ZSRR tereny te traktowano jako strefę przygraniczną, znaj
dującą się pod szczególnym nadzorem władz, co wynikało nie tylko z są
siedztwa dwóch państw (Polska, Czechosłowacja), ale także z silnych
tradycji niepodległościowych i nacjonalistycznych — do połowy lat pięć
dziesiątych minionego wieku działały tu jeszcze partyzanckie oddziały
UPA. Z tego powodu poprzez administracyjne zakazy utrudniano miesz
kańcom nie tylko kontakty z zagranicą, ale także z innymi rejonami Ukra
iny i nadto [...] dyskryminowano je gospodarczo. Proklamowanie przed
16 laty państwa ukraińskiego [...] ożywiło na tym terenie na pewien czas
dawne animozje etniczne. Społeczności lokalne zostały podzielone przez
konflikty wyznaniowe, związane z reaktywowaniem działalności Cerkwi
greckokatolickiej i odzyskiwaniem świątyń, a następnie przez odejście
części wiernych z prawosławia do dawnego wyznania. Zazwyczaj nie były
to indywidualne wybory jednostek czy rodzin, ale działania związane z ko
niecznością wyrażenia swej przynależności do niegdyś silnie skonfliktowa
nych grup — drobnej szlachty utożsamianej z polskością i katolicyzmem
oraz nie-szlachty (chłopów), stereotypowo łączonych z ukraińskością
i prawosławiem. Na złożoność sygnalizowanego konfliktu wpływały też
inne podziały, jak opozycja miejscowi — przesiedleńcy (z polskich Biesz
czad), czy przynależność do komunistycznego establishmentu” [Baraniuk
2007: 1].
Zainteresowania badaczy Bojkowszczyzny skupiły się na podziałach w ob
rębie społeczności lokalnej, obrzędowości i mikrohistoriach (historiach życia
jednostek i rodzin) w lokalnych narracjach4.
Kolejna grupa studentów IEiAK, kierowana przez Ewę Wołkanowską, pro
wadziła badania etnograficzne w latach 2008-2009 w okolicach przejścia gra
nicznego Krościenko-Smolnica, stopniowo koncentrując się na dwóch przygra
nicznych miejscowościach: Krościenku i Starzawie (Stariawa, rej. samborski,
obwód lwowski), położonych przy dawnej drodze handlowej z Ustrzyk Dolnych
do Chyrowa. Tematem badań była Antropologia pogranicza. Polsko-ukraińskie
4 Materiały z Bojkowszczyzny służyły za podstawę artykułów Tadeusza Baraniuka, Aleksandry
Jelonek, Barabary Dziwani, Jana Pikuli, Aleksandry Pawlik, Ewy Roller i Magdaleny Zadróżnej.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Antropologia pogranicza. Projekt i realizacja badań

17

sąsiedztwo; kwestionariusz grantowy został potraktowany jako wyjściowy5. Ba
dacze uznali, że jedynym możliwym tematem badań transgranicznych była tu
„granica, czyli biznes”. Ewa Wołkanowska pisze:
„Tu życie toczy się po obu stronach granicy, ale nie na pograniczu w po
pularnym rozumieniu tego słowa. Gdyby się chciało, można by się do
szukać pewnie śladów przenikania kultur, na pierwszy rzut oka jednakże
teorie mówiące o wytworzeniu się trzeciej kultury na pograniczu — tu się
nie sprawdzają. Fascynującym przedmiotem obserwacji jest tu natomiast
dynamizm kulturowy. Zarówno Ukraińcy, jak i Polacy do warunków pa
nujących na granicy łatwo się dopasowują. Zaostrzenie przepisów, strajki
celników, inspekcje unijne — handlarze sobie z tym radzą, szukają roz
wiązań i znajdują je. Zawsze dadzą sobie radę z granicą” [Wołkanowska
2009: 9]6.
Ostatnią grupę tworzą badacze indywidualni, którzy pracowali nad wybrany
mi problemami pogranicza na terenie obwodu lwowskiego, zwłaszcza w Żółkwi
i rejonie żółkiewskim oraz we Lwowie. Zgodnie z założeniami projektu szcze
gólną uwagę poświęciliśmy przejściom granicznym w Hrebennem — Rawie Ru
skiej, wspomnianym już Krościenku-Smolnicy i Medyce — Szeginiom7.
Aby uzyskać kontekst porównawczy dla opisu polsko-ukraińskiego pograni
cza i określić jego specyfikę dzięki spojrzeniu „z oddali”, włączyliśmy do tomu
artykuły badaczy niezwiązanych z projektem8, którym chcę w tym miejscu ser
decznie podziękować za odsłonięcie nowych perspektyw. Znaczenie ich studiów
w strukturze tego tomu przedstawię poniżej.

Specyfika polsko-ukraińskiej granicy
— pogranicze peryferyjne i „stykowe”
Odcinek granicy od Wołczyn po Wołosate, sztucznie poprowadzony, podzielił tere
ny, które we współczesnych wspomnieniach wysiedlonych autochtonów i ich po
tomków o okresie międzywojennym przybierają postać mitycznej krainy dobre5 Grupę tę reprezentują w tym tomie: Ewa Wołkanowska, Karolina Jagnyziak, Edyta Wąsowska,
Antoni Woźnica, Paulina Kobza, Ewa Pietraszek, Katarzyna Chrapka, Mirosława Wróblewska
i Jagna Nowotarska.
6 Zwięzły opis tego terenu badań czytelnik znajdzie w raporcie Ewy Wołkanowskiej, zamieszczo
nym w aneksie.
7 Materiały z badań na przejściach granicznych oraz w ich bliskim sąsiedztwie przedstawiają
w tym tomie: Jakub Gołębiewski, M arta Byrska-Szklarczyk, Anna Chlebicka, Karolina Jagnyziak,
Edyta Wąsowska.
8 Uczestniczyli oni w konferencji „Antropologia pogranicza. Polsko-ukraińskie sąsiedztwo”,
podsumowującej wyniki naszych badań, która odbyła się w dniach 27-28 lutego 2009 roku na Uni
wersytecie Warszawskim.
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Kościół parafialny w Polańczyku (dawna cerkiew pw. św. Paraskiewy z 1907).
W głównym ołtarzu cudowna ikona Matki Bożej z Łopienki. Fot. M. Zowczak, 2006

go sąsiedztwa. Granica przecina tu w poprzek równoleżnikowy układ jednostek
fizjograficznych, zatem warunki naturalne sprzyjają wymianie transgranicznej.
Jednak ta tzw. „ściana wschodnia”, jedna z najbardziej strzeżonych w powo
jennej Europie granic, okazała się nad wyraz skuteczna. Proces narodotwórczy
na tych terenach był uwikłany w czystki etniczne lat 40. XX w. Polityka przesie
dleń i zainstalowanie po obu stronach granicy poligonów wojskowych dopro
wadziły do izolacji i marginalizacji tego pogranicza. W Polsce województwa lu
belskie i podkarpackie przybrały charakter peryferyjny, zarówno pod względem
ekonomicznym, jak i komunikacyjnym. Po obu stronach granicy obserwuje się
od lat niekorzystne tendencje demograficzne. Dotyczy to nie tylko wyludniają
cych się wsi, spada także liczba mieszkańców miast [Kawałko, Miszczuk 2008].
Po wysiedleniach Ukraińców osadzanie w pustostanach po polskiej stronie
ludności z różnych okolic Polski, a nawet spoza Polski (przykładem może być
kolonia grecka w Krościenku9), wpłynęło na pogłębianie się różnic między spo
sobem życia ludności po obu stronach a jej tożsamością. Na ścisłym pograniczu
po polskiej stronie mieszka dziś niewielu autochtonów, inaczej niż na Ukrainie.
Otwarcie granicy dla ruchu bezwizowego (1997-2001) w niewielkim tylko stop
niu przyczyniło się do wyrównania „potencjałów”, może najbardziej widocznego

9 Pisze o niej Jagna Nowotarska.
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w zakresie wspomnianych euroremontów101. Po stronie ukraińskiej gęstsze jest
zaludnienie i większe zanieczyszczenie środowiska. Pomimo przesiedleń, zacho
wała się tu ciągłość przekazu bogatych form folkloru, towarzysząca tradycyjne
mu wiejskiemu stylowi życia
Pogranicze uzyskało więc miano stykowego [Babiński 1997], czyli o ograni
czonych — z powodu różnic i barier — okazjonalnych kontaktach mieszkańców
z obu stron granicy (w przeciwieństwie do przejściowego). Przypisane w czasach
PRL Bieszczadom miano „Dzikiego Zachodu” współcześnie przemieszczono
dalej ku wschodowi i pojawia się w narracjach mieszkańców nie tylko polskiego,
ale i ukraińskiego pogranicza — w odniesieniu do Ukrainy, w kontekście korup
cji, mafii i ogólnej niejasności wokół relacji władzy (por. „Dziki Wschód”' w wy
powiedziach ukraińskich rozmówców Anny Kulikowskiej). W dyskursie elitar
nym natomiast funkcjonuje postulat „ucywilizowania” granicy, co oznaczać ma
wprowadzenie „zracjonalizowanych”, europejskich standardów. Jednak wpro
wadzenie ich, w tym faktyczne uszczelnienie granicy w ramach pełnej realizacji
zasad unijnych, prowadzi do poważnych konsekwencji dla lokalnych społeczno
ści, żyjących z drobnego przemytu w warunkach pogłębiającego się bezrobocia.
Dotyczy to głównie tzw. Mrówek, czyli przemytniczego marginesu, najuboższej
grupy trudniącej się „handlem wahadłowym”. W poszukiwaniu pracy w więk
szym niż dotąd stopniu zwrócą się na Wschód, do Rosji: „Czas przemytu trak
towanego jako stały, dochodowy zawód, zdecydowanie się kończy” — twierdził
w kwietniu 2008 roku wicedyrektor Izby Celnej w Olsztynie. Ale według prze
wodniczącego Związku Zawodowego Celnicy PL „problem Mrówek to tylko
margines nadużyć w obrocie towarami akcyzowymi”. Dodał on, że wprowadza
ne przepisy „uderzyły też w prawa obywateli [Czas... 2008: 7]. W trakcie naszych
badań wielokrotnie wychodziło na jaw, że przemycane towary wędrują masowo
do Niemiec. Ten wielki, globalny przemyt raczej nie ucierpiał.
Usztywnienie struktury i odbudowa podziałów na poziomic instytucjonalnym
jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji starej traumy. O pamięci historycznej
Polaków i Ukraińców trzeba bowiem mówić w liczbie mnogiej, jako o dwóch
pozostających w konflikcie pamięciach, utrwalonych w warunkach i na potrze
by międzynarodowego podziału. Do granicy polsko-ukraińskiej śmiało można
w tym kontekście zastosować modne ostatnio w dyskursie europejskim pate
tyczne określenie „blizna historii” [np. Sobala-Gwosdz 2003]. Konflikt pamię
ci historycznych wyostrza się jeszcze w kontekście religijnym (symptomatyczny
jest np. podwójny kult Matki Bożej Chełmskiej, której święta obchodzą osobno
Polacy i Ukraińcy11). W skali społecznej dotąd nie przepracowaliśmy tej traumy.
Świadczą o tym spory wybuchające wokół cmentarzy, świątyń, pomników. O ta
kich wydarzeniach, „symbolach rozbratu”, które miały miejsce przed rozpoczę10 Według danych z 2008 roku wielkość PKB per capita w Polsce wynosiła 7944 USD, na Ukrainie
— 1384 [Kawalko, Miszczuk 2008].
11 Pisze o tym Dorota Bylicka.
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Złamany krzyż. Cmentarz w Jaworowie (Яворш), obwód lwowski. Fot. M. Zowczak, 2007

Macewa na żydowskim cmentarzu w Lutowiskach. Fot. L. Mróz, 2009
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ciem naszych badań, pisze Roman Czmełyk. W sporach katolików rzymskich
i greckich o kościół karmelitów w Przemyślu oraz o rekonstrukcję Cmentarza
Orląt we Lwowie, władze lokalne tych dwóch miejskich społeczności nie wahały
się przeciwstawić koncyliacyjnym politykom swoich władz centralnych, realizując
wbrew ich decyzjom własną wykładnię narodowej racji stanu. Przemyśl i Lwów
jawią się w kontekście tych wydarzeń jako opozycyjne ośrodki koncentracji na
rodowych emocji. Czmełyk zwraca jednak uwagę na bardzo istotną asymetrię,
często ignorowaną przez Polaków. O ile sprawa Cmentarza Orląt poruszyła pol
ską opinię publiczną, to konflikt o kościół karmelitów miał charakter lokalny,
ograniczony do Lwowa i miast dawnej wschodniej Galicji, zamieszkałych przez
grekokatolików. Nie znalazł szerszego oddźwięku w innych częściach Ukrainy,
bo dla ich mieszkańców był niezrozumiały, wiązał się z „cudzą historią”.
W 2005 roku biskupi z Polski i Ukrainy, powołując się na dziedzictwo Jana
Pawła II, wezwali wiernych obu Kościołów do wzajemnego przebaczenia i po
jednania, do „wzniesienia się ponad polityczne poglądy i historyczne zaszłości,
ponad nasze kościelne obrządki, nawet ponad naszą narodowość — ukraińską
i polską”. Biskupi napisali: „Czynimy to w poczuciu odpowiedzialności za wy
chowanie młodych pokoleń w duchu pojednania i budowania przyszłości bez
uwarunkowań historii’'. List został odczytany w Kościołach obu wyznań Warsza
wy, Lwowa oraz kilku innych miejscowości [.Biskupi 2005].

Kontekst badań
Michael Herzfeld przywołuje rozpad ZSRR i upadek muru berlińskiego jako
symboliczne momenty dekonstrukcji stabilnego, binarnego podziału na Wschód
i Zachód, rozdzielonych żelazną kurtyną. Kiedy cztery lata temu pisałam projekt
i kwestionariusz, nastroje społeczne po „pomarańczowej rewolucji” były opty
mistyczne. Był to czas przełomu i ożywienia w relacjach polsko-ukraińskich,
chwilowego powrotu — zwłaszcza w przypadku młodszych generacji — do na
dziei, wywołanej pewnym podobieństwem fenomenu „pomarańczowej rewolu
cji” do rewolucji „Solidarności”. Na krótki czas pojednane miasta Kijów i Lwów
stały się modnymi celami podróży polskich polityków i — nieco dłużej — wy
cieczek polskiej młodzieży, a granica z Ukrainą znalazła się w centrum publicz
nej uwagi. Jednak w kolejnej fazie, wskutek akcesu Polski do Unii Europejskiej
i stopniowego otwierania się na Zachód, nastąpiło uszczelnianie granicy z Ukra
iną poprzez wprowadzenie wiz dla Ukraińców i — w grudniu 2008 — wejście
Polski do strefy Schengen. Wcześniej jeszcze Ukraina wyraziła ustami premiera
Janukowycza brak zainteresowania strukturami NATO.
Można postrzegać ten proces jako rekonstrukcję dawnych kategorii w zmie
nionej konfiguracji. Unię nazywają Ukraińcy, podobnie jak i inni obywatele
państw byłego ZSRR, Ewrosojuzem i jest też postrzegana z perspektywy prze
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ciętnego obywatela jako twór przypominający upadłą metastrukturę: Związek
Radziecki. Dla młodego pokolenia Polaków to już archaizm, dla mieszkańców
ukraińskich peryferii, jeśli tak można ich określić, żywotny upiór, zakrzepły
w strukturach politycznych i społecznych, projektowany na mityczny Zachód.
Kolejne fazy tej politycznej historii pozwalają śledzić zmienne znaczenie
granicy w kontekście sytuacji międzynarodowej i globalnej, a jednocześnie
w kontekście wewnątrzpaństwowej relacji między centrum a peryferią. Można
dla opisu tych zmian zastosować pojęcia communitas i struktury, zaczerpnięte
z antropologii Victora Turnera. Czas przełomowych wydarzeń, które pociągnęły
za sobą poczucie wspólnoty w skali ponadlokalnej, pozwolił na dowartościowa
nie pogranicza, społeczności lokalnych (centrum przesunęło się na peryferie),
otwarcie ożywionej komunikacji i wymiany, budowę kontaktów i struktur trans
narodowych. Teraz jednak nastał czas dekoniunktury: powracamy do struk
turalnego usztywnienia granic na wschodzie Unii. Społeczności lokalne tracą
znaczenie na rzecz centrum, następuje zahamowanie wymiany. Czy Euro 2012
przywróci choć na krótko dawny entuzjazm? Niestety, kryzys polityczny i gospo
darczy na Ukrainie nie pozwala na optymizm. Znaczące wydają się konsekwen
cje ubiegłorocznej (2008) wojny gazowej między Rosją a Ukrainą, konfliktu,
który przyczynił się do pogłębienia różnic między krajami Unii. Pomimo ożywie
nia debaty o przyszłości projektów związanych z dostawą gazu, już nie wspomina
się o budowie mitycznego odcinka gazociągu Brody-Płock.
Chciałabym tu jeszcze powrócić do konfliktu dwóch pamięci historycznych,
które wykorzystują podobną retorykę, budując dyskurs krzywdy.
„Geografia pamięci zakreśla granice i intensywność odczuwalnej wspól
noty. Dzisiaj mamy do czynienia z pamięcią głęboko podzieloną, z odręb
nymi, wręcz wrogimi sobie narracjami. Z brutalnie wykluczającymi się
opowieściami o historii. Legitymizują one prowadzenie określonej polity
ki. nadają jej moralne alibi''
— napisali w listopadzie 2009 roku organizatorzy konferencji „Pamięć i poli
tyka. Polska-Rosja-Ukraina. Jackowi Kuroniowi w 5 lat po jego odejściu”12.
Wypowiedzi uczestników, zwłaszcza Aleksandra Smolara i Jarosława Hrycaka, uświadomiły mi, jak bardzo różnice w sytuacji politycznej podzielonej
wewnętrznie Ukrainy i Polski różnicują postawy wobec pamięci historycznej.
Pierwszy z mówców zwracał uwagę na zalety publicznej debaty, która umożliwia
przeciwdziałanie nacjonalistycznym tendencjom, a także postulował odrzucenie
strategii przemilczeń („wielu zmęczyło się szlachetnością. Dojrzeliśmy również
do tego, żeby mówić rzeczy przykre i rozmawiać językiem prawdy”). Tymczasem
drugi, jedna z postaci kluczowych w dotychczasowej ukraińsko-polskiej deba
cie, wygłosił niespodziewanie (w każdym razie dla mnie) pochwałę amnezji, któ
12 Zorganizowana przez Fundację Batorego we w spółpracy ze Zw iązkiem U kraińców w Pol
sce w dniu 27 listopada 2009.
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ra umożliwia budowanie państwa („Pamięć zbiorowa nie jest przypominaniem
sobie, tylko sztuką zapominania”; Pamięć 2009).
Niebezpieczeństwem dla naszych pamięci jest zdominowanie przez retorykę
krzywdy, która nadaje im pozory bliźniaczej symetrii. W okresie realizacji pro
jektu spektakularną próbą epatowania krzywdą, oddziałującą poprzez media na
naszą pamięć historyczną, był dla mnie zamysł budowy pomnika ofiar wołyń
skich, który miał stanąć z inicjatywy środowisk kombatanckich w centrum War
szawy, przy placu Grzybowskim. Zdjęcie domniemanych ofiar rzezi wołyńskiej
— czwórki powieszonych na drzewie dzieci — posłużyło Marianowi Konieczne
mu, znanemu twórcy monumentalnych pomników różnych epok (m.in Lenina
i Jana Pawła II), jako wzór, a w kolejnych wersjach inspiracja projektu pomni
ka. Obelisk wzorowany na tym samym zdjęciu został zresztą odsłonięty w 2003
roku na cmentarzu wojskowym w Przemyślu. Dariusz Stola, historyk, ustalił
tożsamość sfotografowanych ofiar jako cygańskich dzieci, powieszonych w 1923
roku przez pozbawioną środków do życia, chorą psychicznie matkę [Rutkowska,
Stola 2007; por. też Głuchowski, Kowalski 2007]. Drut kolczasty, który krępuje
dziecięce postacie na obelisku, zidentyfikował jako rysę na odbitce fotograficz
nej. Ten symboliczny szczegół świadczy o kierunku, jaki przybiera okaleczona
wyobraźnia.
Można mieć nadzieję, że odkrycie tej mistyfikacji (nieświadomej w przypad
ku samych pomysłodawców) położyło kres karierze medialnej rzekomej „iko
ny” ofiar wołyńskich, przyczyniając się do porzucenia pomysłu makabrycznego
pomnika. Jednak wizja niedzielnych spacerów z dziećmi i wycieczek szkolnych,
wchłaniających tę „pamiątkę” niczym telewizyjny horror, „aby pamięć nie zginę
ła”, powinna służyć jako przestroga przed retoryką krzywdy. Nie znaczy to jed
nak, że zbrodnie mają być przemilczane13.
Ze strony ukraińskiej dyskurs krzywdy objawił się między innymi ekscesami
w postaci wzniesienia chyłkiem pomnika-niespodzianki pamięci UPA na Chryszczatej, jak przypuszczano, przez „turystów ukraińskich z Kanady”, oraz organi
zacją w sierpniu 2009 roku przez Fundację Dobroczynną „Eko-Miłosierdzie”
„pierwszego międzynarodowego dziecięcego kolarskiego rajdu «Europejskimi
śladami Stepana Bandery»”, który miał przebyć drogę z Czerwonogradu przez
Lwów, Sanok, Kraków i Oświęcim do Monachium, gdzie znajduje się grób przy
wódcy OUN-UPA. Z kolei rozbiórka (przez „nieznanych sprawców”) pomni
ka na Chryszczatej wywołała reakcję radnych Lwowa, którzy uznali, że miecz
Szczerbiec, jako symbol polskiego militaryzmu, powinien zniknąć z Cmentarza
Orląt. Żądając od władz obwodowych inwentaryzacji miejsc pamięci, „zawiera
jących treści antyukraińskie oraz symbole militarne obcych państw”, radni za
grozili rozbiórką „antyukraińskich miejsc pamięci”, w tym pomnika Polaków

13 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął dnia 15 lipca 2009 roku Uchwalę w sprawie tragicznego
losu Polaków na Kresach Wschodnich. Por. Uchwała Sejmu RP 2009.
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Ozdobna krata w oknie Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego
(dawny Pałac Lubomirskich). Lwów. Fot. M. Zowczak, 2009

pomordowanych we wsi Huta Picniacka, jeśli strona polska nie odbuduje po
mnika na Chyszczatej na własny koszt [Pomnik 2009].
Te sprawy nie były przedmiotem naszych trzyletnich badań, skoncentrowa
nych na codzienności pogranicza. Odnotowuję je tu jako ich zmieniający się
w tym czasie kontekst, tworzony przez politykę na poziomie instytucji, zwłaszcza
— lokalnych centrów pogranicza, Lwowa i Przemyśla, z czasem jednak w coraz
większym stopniu również władz centralnych.
Jeszcze w 2007 roku badacze Bojkowszczyzny relacjonowali, że po „poma
rańczowej rewolucji” osłabło ożywienie nastrojów i społecznych identyfikacji,
a wraz z nimi i lokalne konflikty:
„W ostatnich latach coraz częściej podejmowano wyjazdy długotermino
we do pracy w Polsce, planowane i zorganizowane, czasami były to wyjazdy
grupowo-rodzinne. Zarazem mieszkańcy ukraińskiego przygranicza pod
kreślają spadek atrakcyjności Polski jako miejsca zarobkowania, częstsze
są obecnie wyjazdy do Czech i Rosji. Rozwija się emigracja zarobkowa
do krajów Europy Południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia), długo
terminowa, czasami rodzinna, być może z tendencją osiedlania się tam na
stałe. W przekonaniu wielu rozmówców (zwłaszcza starszych) emigracja
stała przynosi Ukrainie wiele szkód takich jak rozpad rodzin, depopulacja
i osłabienie biologiczne kraju, trudności w znajdywaniu partnera do za
warcia małżeństwa, odpływ talentów i szereg innych” [Baraniuk, 2007:2].
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Jednym z następstw uszczelnienia granicy po stronie ukraińskiej było zainte
resowanie Kartą Polaka. Natomiast po stronie polskiej, jak trzeźwo komentuje
Ewa Wołkanowska:
„po wprowadzeniu droższych wiz dla obywateli Ukrainy w 2008 roku,
handlarze ukraińscy niemalże całkowicie zniknęli z bazaru w Ustrzykach
Dolnych. W jednej z lokalnych gazet opublikowano artykuł, którego autor
ubolewa, ze Ukraińcy zniknęli z krajobrazu Ustrzyk. Ci, którzy dawniej
przez wielu Polaków byli wyśmiewani i przeklinani za rzekome natręctwo,
swoim zniknięciem spowodowali pustkę i szarość w polskim miasteczku.
Czyżby to był żal za kruchą wielokulturowością, która się stworzyła na
przestrzeni kilku lat? W tym momencie zrobiłam pierwszy krok ku nadin
terpretacji i pięknej wizji mitycznego pogranicza5' [Wołkanowska 2009: 9].

Konstrukcja tomu — obraz pogranicza
Szczegółowe, etnograficzne studia przypadków poprzedza refleksja Grzegorza
Babińskiego, który prowadził socjologiczne badania polsko-ukraińskiego po
granicza w latach 90. i dzieli się refleksjami na temat zmian, jakie zachodziły
na nim w ciągu ostatnich piętnastu lat; tym samym nasze prace zyskują perspek
tywę diachroniczną. Babiński formułuje również wynikające ze swoich obser
wacji istotne pytania badawcze, tworząc zarys przyszłego projektu; szczególna
rola przypada w nim instytucji, zwanej Kartą Polaka, która stanowi dogodny
punkt wyjścia dla studiów relacji między Polakami a naszymi wschodnimi sąsia
dami. Określenia „Polonia” i „środowiska polonijne”, odrzucane przez diasporę
na terenach II Rzeczpospolitej14, autor ten stosuje do osób o ambiwalentnej czy
też podwójnej tożsamości, rozważając ewentualne skutki Karty dla ich identy
fikacji15. Symetryczne przypadki deklaracji tego rodzaju tożsamości przytacza
Roman Czmełyk, traktując je jako przejaw tożsamości pogranicza. Paradoksal
nie jednak cały tekst poświęca reprezentantom postawy opozycyjnej, o „twar
do” zdeklarowanych tożsamościach.
Teksty zostały ujęte w pięć grup problemowych. Pierwsza z nich — Konstruo
wanie granicy — przedstawia ją jako problematyczną, sztuczną konstrukcję,
służącą generowaniu różnic (Zachód-Wschód) i uwikłaną w polityki. Ukazuje
jednak zarazem żywotność tej konstrukcji, generowanej od nowa w odmien
nych kontekstach kulturowych, jak np. „pogranicze polsko-ukraińskie” w No
wym Jorku16. Studia dotyczące folkloru koncentrują się na kulturze Ukraińców
14 Jako że oni nie wyemigrowali, lecz „Polska ich opuściła”.
15 Relację z badań terenowych na Ukrainie w pierwszych miesiącach po wprowadzeniu Karty
przedstawia Ewa Pietraszek.
16 Zjawisko to opisuje Anna Fiń.
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( Wiedza potoczna i folklor na pograniczu), natomiast poświęcone problemom
związanym z konstruowaniem tożsamości {Konstruowanie tożsamości i praktyki
pogranicza) — raczej na polskiej stronie pogranicza, na terenach powojenne
go osadnictwa ludności o zróżnicowanym pochodzeniu. We wszystkich grupach
problemowych można jednak znaleźć porównawcze studia transgraniczne.
Obu stron pogranicza, jak i granicy sensu stricto, dotyczą artykuły poświęco
ne strategiom przetrwania {Ekonomie i „glokalizacja”). Główne tematy tej czę
ści tomu, czyli migracje zarobkowe i drobny handel wahadłowy, zostały przed
stawione w kontekście różnych relacji społecznych: genderowych, rodzinnych,
w obrębie społeczności lokalnych oraz regionalnych. Problem szeroko pojętej
wymiany cieszył się największym zainteresowaniem młodych badaczy, umożli
wiając powiązanie wyraźnie różniących się od siebie dwóch stron pogranicza
w ramach tej samej, pragmatycznej tematyki (a zarazem ucieczkę przed uwikła
niem się w historyczne traumy i dyskurs krzywdy). W części tej studia opraco
wane na podstawie materiałów grantowych zostały dopełnione przez dwa teksty,
dotyczące analogicznych zjawisk na odmiennych pograniczach: macedońskoalbańskim oraz polsko-białoruskim.
Karolina Bielenin-Lenczowska przedstawia instytucję macedońskiej pecalby,
migracji zarobkowej, która rozwinęła się w czasach jugosłowiańskich „czerwo
nych paszportów”, umożliwiających poruszanie się po całej Europie. Pomimo
że Macedonia, podobnie jak Ukraina, graniczy z Unią Europejską, dominujące
w tych krajach modele migracji zarobkowej wydają się odmienne. Pecalba, sko
jarzona z męską inicjacją i wolnością, służąca budowie prestiżu w społeczno
ści lokalnej, wyraźnie przeciwstawia się współczesnym ukraińskim zarobitkom
przede wszystkim dlatego, że ma według autorki charakter wyraźnie sezonowy,
a jej celem jest powrót i inwestycje w miejscu pochodzenia. Kobiety, zwłaszcza
młode, są z niej w zasadzie wykluczone (podobnie jak na ukraińskiej Bojkowszczyźnie17) ze względu na silną, patriarchalną rodzinę. Przeciwnie sprawy mają
się ze współczesną masową migracją zarobkową Ukrainek, badaną przez Józefa
Markiewicza w obwodzie lwowskim. Dla wielu z nich sezonowa praca zagrani
cą, zazwyczaj nielegalna, jest źródłem wstydu i wielu upokorzeń. Pomimo że
utrzymują swoje rodziny, media publiczne — zwłaszcza za czasów prezydenta
Kuczmy — wykreowały ich negatywny wizerunek, interpretując migracje w ka
tegoriach zdrady, a osoby wyjeżdżające na zarobitki jako społeczny margines.
Po dłuższym pobycie na Zachodzie kobiety rzadko powracają, a jeśli nawet,
to nie do rodzinnych miejscowości.
Drugi artykuł spoza projektu dotyczy tak zwanej turystyki handlowej na po
łudniowym Podlasiu. Weronika Plińska prowadziła badania w rodzinnej Białej
Podlaskiej, starając się uchwycić zjawisko przemytu w kontekście wiedzy lokal
nej. Próba jego opisu w kategoriach kultury badanej, w której autorka dorastała
przez kilkanaście lat, doprowadziła ją do nieco innego celu, niż zamierzony.
17 Pisze o tym Aleksandra Jelonek.
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Wskazuje go już użyte w tytule artykułu określenie „turystyka handlowa”, które
przywołuje pamięć Polski epoki Gierka, chociaż autorka lokuje je w później
szym okresie. W latach 70. XX w., w wyniku względnego wzrostu zamożności
społeczeństwa i uchylenia granic, praktyki przemytnicze uprawiane pod pretek
stem turystyki miały charakter masowy. Każda wycieczka zagraniczna musiała
się co najmniej „zwrócić”, a przekaz ustny dotyczący tego, co należy ze sobą
zabrać i na co wymienić w poszczególnych krajach, był powszechnie dostępny
(wizerunek ówczesnych polskich handlarzy przedstawia za jednym z macedoń
skich autorów Karolina Bielenin-Lenczowska; sprzedaż sprzętu kempingowego
z malucha na bazarze w nadadriatyckim kurorcie przypomina praktyki współ
czesnych „turystów” zza wschodniej granicy). Wymiana ta miała charakter w du
żej mierze barterowy, ale jej efekty bez wątpienia stanowiły godne uwagi uzupeł
nienie domowych budżetów. Turystykę handlową uprawiali przede wszystkim
mieszkańcy miast, pracownicy wielkich zakładów pracy (przy okazji delegacji
i wczasów pracowniczych) oraz tzw. wolnych zawodów. Dziś ten fenomen w za
sadzie okryła już niepamięć, w każdym razie, w przypadku grup społecznych
0 średnim czy wyższym od przeciętnego standardzie życia. Zapewne dlatego
badaczka napotkała milczenie i opór swojego środowiska, niechętnego wobec
procederu, uprawianego dziś głównie przez inne, zmarginalizowane grupy spo
łeczne. O przemycie mogła rozmawiać swobodnie z obcymi, zwłaszcza anoni
mowo i z dala od granicy, np. w Warszawie. Współcześni, „żywi” przemytnicy,
na „jej” terenie, o samej granicy woleli milczeć i pozostali dla niej anonimowi,
niejako „bez twarzy”.
Zestawienie tego tekstu z pozostałymi artykułami o tej samej tematyce do
starcza interesującego przykładu zależności wyników obserwacji od relacji mię
dzy badaczem a przedstawicielami społeczności badanej. Badacze współczesne
go „handlu wahadłowego”, obcy, niekiedy po raz pierwszy na tym pograniczu,
nie odnotowali żadnych problemów w kontaktach z osobami trudniącymi się
przemytem. Nie dbały one o anonimowość, a ich otwartość wynikała zarówno
z przeświadczenia, że jest on tak samo dobrym sposobem zarobkowania, jak
każdy inny (zwłaszcza że o inny bardzo trudno), jak i z powszechności tego za
jęcia na badanych terenach. Typologię uprawiających je postaci, ze względu
na rodzaj i technikę praktyk, opracował Jakub Gołębiewski. Zauważył on, że
różnice w praktykach handlowych odzwierciedlają i zarazem utrwalają nierów
ności społeczne.
Autorzy monografii poświęconej antropologii granicy, Hastings Donnan
1Thomas M. Wilson, zwracają uwagę na proces naturalizacji imigrantów, prze
jawiający się w nadawaniu im nazw zwierzęcych [2007: 179-181]. Los Mrówek,
zwanych też Torbaczami, to spektakularny przykład problemu związanego
z praktykami na małą skalę, który jednak jest symptomatyczny w skali globalnej.
Pomimo wyraźnej rywalizacji między polskimi i ukraińskimi Mrówkami, była
to zarazem druga obok migrantów transgraniczna grupa, która dzieliła podob
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ne doświadczenia związane z intensywną wymianą. Właśnie w kontekście tej
wymiany można mówić o pewnym łagodzeniu różnic między Polakami i Ukra
ińcami, mieszkającymi po obu stronach granicy. Podczas grudniowego strajku
w Medyce pojawiły się oznaki solidarności wobec Ukraińców z pogranicza,
a zarazem dystansu wobec władz centralnych, reprezentowanych przez jednego
z posłów18. Tej grupie poświęciliśmy więc szczególną uwagę, co znalazło wyraz
w zawartości prezentowanego tomu.
Konfliktowi pamięci stawili czoła autorzy artykułów zamieszczonych w części
Pamięć i trauma w strefie konfliktu. Wprowadzeniem do tych szczegółowych stu
diów jest tekst historyka, Włodzimierza Mędrzeckiego. Autor ten dokonuje
syntetycznego podsumowania efektów wieloletnich polsko-ukraińskich semina
riów historycznych, poświęconych stosunkom wzajemnym w latach 1918-1947,
przedstawiając bariery i trudności komunikacji polskich i ukraińskich history
ków. Trzy wyróżnione przez niego strategie, praktykowane przez uczestników
tego dialogu: pragmatyczna, wyższości moralnej oraz krytyczna, są charaktery
styczne nie tylko dla środowiska historyków. Pierwsza wiąże się z przemilcza
niem kwestii najbardziej spornych, co umożliwia zainicjowanie dialogu. Mil
czenie może więc być stawką w grze o dialog — o ile jest taktyką stosowaną dla
bardziej dalekosiężnych celów.
W czasie naszych badań z ust jednego z ukraińskich kolegów padły pod adre
sem przedstawionego tu projektu oskarżenia o „rozdrapywanie ran” w relacjach
między Ukraińcami i Polakami; chodziło o część kwestionariusza grantowego,
dotyczącą pamięci dramatycznych wydarzeń lat 40. Czy rany goją się pod wpły
wem zakazów, milczenia i niewiedzy, przeradzającej się w zbiorową amnezję?
To rzecz wątpliwa. Wyparta czy przemilczana trauma powraca w trzecim bądź
kolejnym pokoleniu, a przeżywana jako doświadczenie zastępcze, okupuje świa
domość wnuków jako postpamięć [por. Kaniowska 2004], czyniąc ich bezbronny
mi wobec prowokacji, a czasem rozwijając się w potencjalne źródło terroryzmu.
Granice pamięci nie pokrywają się z granicą polityczną. O żywotności ura
zów po obu jej stronach przekonałam się w trakcie badań, zwłaszcza w rozmo
wach z „niewidzialnymi” Ukraińcami w Polsce i „niewidzialnymi” Polakami na
Ukrainie. Żywione przez nich lęki znajdowały wyraz w niemożliwych do oddzie
lenia wspomnieniach i fantazjach na temat okrucieństwa drugiej strony. Jednak
młodzi badacze, kiedy pytali o wspomnienia, często trafiali na ścianę milczenia.
Jego znaczenie próbuje analizować Paulina Kobza, która podjęła zadanie po
nad siły, bowiem w dyskursie osób bezpośrednio doświadczonych wydarzeniami
lat 40. są to tematy na „męską rozmowę”. Ona również usłyszała o niechęci do
„rozdrapywania ran”. Traktuję ten problem — pragmatycznej taktyki przemil
czeń — bardzo poważnie, jeśli gra toczy się między osobami świadomymi zna
czenia przemilczeń. Ale milczenie stwarza pustkę, zawłaszczaną przez dyskurs
18 Sceny z życia Mrówek przedstawia M arta Byrska.
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krzywdy, który przejawia się wojną na pomniki i jest podatny na uwikłanie w po
litykę. W tej sytuacji opowiadam się za przełamaniem milczenia i wiarą w sens
rozpoczętego dialogu.
W ostatniej częs'ci tomu (Konstruowanie tożsamości i praktyki pogranicza) ar
tykuły są najbardziej zróżnicowane tematycznie. Tekst o wizerunkach obcego
Olgi Linkiewicz, oparty na materiałach etnograficznych i archiwalnych, nadaje
im perspektywę diachroniczną. Z kolei artykuł Joanny Pietruszki odwraca per
spektywę badawczą Anny Fiń z I częs'ci tomu. Podczas gdy Fiń analizuje układ
relacji na pograniczu nowojorskich diaspor polskiej i ukraińskiej w skali makro,
Pietruszka obserwuje (w skali mikro) strategie adaptacji ludzi Zachodu, którzy
osiedlają się na ukraińskiej prowincji.
Nasi ukraińscy koledzy, uczestnicy badań grantowych, wybrali tematy, któ
re wiążą się z problematyką pamięci i tożsamos'ci, analizując je na podstawie
materiałów ukraińskiego folkloru, dokumentowanego po obu stronach granicy
(materiały ze wspólnych badań w Bieszczadach wykorzystała najpełniej Oksana
Kuźmenko). Większos'ć autorów uwzględnia również wpływy folkloru polskiego,
a Jewhen Łunio i Olga Charczyszyn koncentrują się na ich prezentacji. Artykuł
Mykoły Mozdyra jest swoistym „rodzynkiem’' tomu, ponieważ dotyczy ludowej
rzeźby sakralnej, ukazanej w konteks'cie związków z Zachodem. Nadija Pastuch
i Lesia Horoszko charakteryzują specyfikę funkcjonowania folkloru na terenach
pogranicza, w pierwszym przypadku — w perspektywie porównawczej, w zesta
wieniu z materiałami z pogranicza Ukrainy z Polską, Białorusią i Mołdawią.
Jestem wdzięczna ukraińskim badaczom za rzetelną i sympatyczną współpra
cę, która umożliwiła sensowną realizację projektu. Niewielką reprezentację tek
stów ukraińskich w tym tomie rekompensuje ich znaczenie merytoryczne oraz
udział autorów w przygotowaniu wielu polskich artykułów. Sądzę, że podstawy
dialogu zostały wypracowane; mam nadzieję, że ten tom nie jest jego końcem.
***

Mam za sobą lata podróży na Wschód, autobusami, które nocą przejeżdżają
przez granicę Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą — i z powrotem, o podobnej
porze. Ten sposób podróżowania zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy. Prze
kraczanie granicy to dla mnie gwałtowne przebudzenie w środku nocy, zazwyczaj
tuż po tym, kiedy mocny sen us'mierzyl na chwilę dokuczliwe poczucie niewygo
dy, spowodowane wielogodzinnym przykurczem na wysiedzianym fotelu, nieraz
z zepsutym oparciem, którego nie dało się przechylić ani o centymetr. Na ko
mendę wszyscy spiesznie wysiadają z zaduszonego, ciężkiego ciepełka, zbierając
po drodze tłumoki, wyciągając z bocznego luku autobusu plastikowe kraciaste
torby i walizy. Ustawiamy się przy długich stołach, drżąc na mrozie albo nocnym
wietrze, czekając, aż celnik sprawdzi bagaże. Dawniej zawartos'c naszych pleca
ków często lądowała na stole, od kilku lat ten element rytuału zanikł. Zwykle
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jednak dochodzi do frustrujących incydentów; nieraz jeszcze w autobusie, przy
sprawdzaniu paszportów. Zazwyczaj mają one miejsce w drodze powrotnej,
na polskiej granicy, a źródłem frustracji jest zachowanie polskich pograniczni
ków i służb celnych w stosunku do ukraińskich pasażerów, zwłaszcza tych naj
biedniej wyglądających. Uprawiane z wprawą praktyki dominacji w wykonaniu
polskich służb zderzają się z udawaną pokorą Ukraińców, która — za plecami
pograniczników czy po ich wyjściu z autobusu — przeradza się w jawne oznaki
nienawiści i pogardy. Nieraz towarzyszy temu szlochanie kobiety, której ode
brano przemycany towar albo kazano zawrócić z granicy, bo nie ma przy sobie
wystarczającej ilości dolarów. Oczywiście każdy autobus jest w gruncie rzeczy
nafaszerowany nielegalnie przewożonymi towarami, a interakcje między pasa
żerami i pogranicznikami są rodzajem rutynowego teatru; bardziej wyostrzony
dowcip głównych aktorów widzowie i współuczestnicy komentują niekiedy sal
wami śmiechu. Niemniej jednak spektakl, choćby przemieszany z elementami
cyrku i karnawału, zazwyczaj wywierał na mnie przygnębiające wrażenie.
Kiedy wybrałam się na Ukrainę latem 2009 roku, po raz pierwszy po wejściu
Polski do strefy Schengen, uderzyła mnie zmiana w wyglądzie pasażerów. Zni
kli ci najbiedniejsi, nie można było już na pierwszy rzut oka odróżnić Ukraiń
ców od Polaków. Kontrola przebiegła szybko, w drodze powrotnej, ku mojemu
zdumieniu, nie kazano nam nawet wychodzić z autobusu. Jedyną plastikową
torbę przewoziłam ja, opakowawszy w nią lyżnik, huculski wełniak kupiony na
lwowskim wernisażu. Ze snu wyrwało mnie gwałtowne hamowanie; była piąta
rano, słoneczny poranek, okolice Starej Miłosnej — blisko Warszawy, blisko
celu podróży. Do autobusu wkroczyło dwóch rosłych młodzieńców w kanar
kowych kamizelkach z napisem „Służba celna”. Kazali nam wysiąść z bagaża
mi na brudne pobocze szosy, pełne kurzu i starych petów. Przeszukanie trwa
ło bite pół godziny, kazano mi otworzyć plecak, wreszcie akcja zakończyła się
sukcesem: triumfalnie odebrano kierowcom reklamówkę papierosów. Potem,
w zważonych nastrojach, przy akompaniamencie cichych klątw kierowców, do
jechaliśmy już gładko na Dworzec Stadion, wietnamskie targowisko prowizo
rycznych straganów. To doświadczenie uświadomiło mi sens proliferacji różnicy
w teorii Baudrillarda: zaprawdę, granica rozlała się po Polsce; granica / różnica
jest wszechobecna. I ma to, niestety, bardzo poważne konsekwencje dla naszej
wolności, a jednocześnie znacząco podnosi rolę antropologii granicy.
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Refleksje nad kierunkami przemian
pogranicza polsko-ukraińskiego

Moje refleksje, pisane prawie 15 lat po badaniach przeprowadzonych w dosyć
wąskim pasie pogranicza [Babiński 1997], sprowadzić można do pytań o to, co
pozostało z konstatacji, podsumowań i prognoz, które wtedy mniej lub bardziej
wyraźnie formułowałem. Nie wszystkie poniższe uwagi znalazły się w podsumo
waniu ówczesnych badań. Wiele przyszło później, niektóre całkiem niedawno.
Nie o chronologię i podstawy tych prognoz chodzi. Przedstawiam uwagi, jakie
nasuwają się teraz, gdy sporo się na badanym pograniczu zmieniło. Ale czy na
prawdę i na pewno się zmieniło? A może to moja spostrzegawczość i zmysł re
fleksji uległy wyostrzeniu lub osłabieniu? Prognozy te i pytania, wtedy sformu
łowane, wydają się być obecnie nawet bardziej ważkie niż przed kilkunastu laty.
Kilkanaście lat to okres bardzo krótki, niemniej na współczesne pogranicza,
w tym także na pogranicze polsko-ukraińskie, spojrzeć trzeba szerzej, uwzględ
niając pogłębiające się następujące procesy.
Po p i e r w s z e, są to przemiany funkcji współczesnego państwa i tworzenie
się struktur ponadpaństwowych. Procesy te rodzą pytania i niepokoje związane
z charakterem nowych, ponad-, a może pozapaństwowych tożsamości i pod
staw identyfikacji mieszkańców owych nowych struktur. Gdy granice grupowe,
a zwłaszcza narodowe, będą w coraz mniejszym stopniu wspierane przez struk
tury i instytucje polityczne, powstaną problemy z wyznaczeniem nowych granic
grupowych. Gdzie one będą przebiegały i na jakich podstawach będą oparte?
Czy obecnie istniejące pogranicza etniczne, w większości rozciągające się wokół
granic państwowych, będą traciły swój etniczny / narodowy charakter? Zanikną,
czy też być może tylko przesuną się, zostaną zastąpione częściowo lub całkowi
cie przez granice i pogranicza między grupami powstałymi na skutek migracji
i nowego, przemieszczonego osadnictwa? [Kurczewska 2003].
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Po d r u g i e , jest to postępująca globalizacja i wzajemna przenikalność kul
tur, które powodować mogą między innymi poczucie zagrożenia zawężaniem się
syntagm kultur narodowych. Towarzyszą temu coraz bardziej raczej symbolicz
ne niż zakorzenione i ugruntowane w odrębnościach kulturowych identyfikacje
etniczne, w których to identyfikacjach różnice obiektywne między grupami i ich
tożsamościami tracą swą siłę i zdolność do określania takich tożsamości.
Po t r z e c i e , jest to horyzontalizacja kultur, zarówno w obrębie państw, jak
i w skali globalnej. Pojawiają się czy też krystalizują się coraz wyraźniej nowe
byty — cywilizacje jako ponadkulturowe, w odniesieniu do kultur narodowych,
systemy.
Po c z w a r t e , większego tempa i znaczenia nabierają międzynarodowe
migracje, zarówno dobrowolne, jak i wymuszone, oraz tworzenie się w ich re
zultacie nowych trwałych pograniczy wewnątrz społeczeństw przyjmujących.
Nie same migracje są tu najbardziej istotne, bo te trwały zawsze, ale przede
wszystkim generalna zmiana relacji między imigrantami i społeczeństwami
przyjmującymi imigrantów. Właśnie obserwowane skutki migracji potwierdzają
w znacznym zakresie tezę Huntingtona o krystalizowaniu się różnic i dystansów
cywilizacyjnych oraz o coraz bardziej horyzontalnym charakterze relacji między
cywilizacjami i należącymi do nich zbiorowościami kulturowymi i etnicznymi.
Po p i ą t e , wyróżnić trzeba zahamowanie procesów asymilacyjnych w mia
rę dopełniania się procesów kształtowania się pełnych tożsamości etnicznych
i niejednokrotnie nowych tożsamości narodowych wśród wcześniej niepełnych
etnicznie zbiorowości pogranicza.
W efekcie powyżej scharakteryzowanych procesów w relacjach międzygrupowych następuje przejście od tożsamości:
a) „obiektywnych”, opartych na różnicach kulturowych, do wyraźniej subiek
tywnych, których podstawę stanowi indywidualna identyfikacja i wybór
tożsamości spośród co najmniej dwóch możliwych. Wybór taki nie jest
oczywiście całkowicie dowolny, ale — jak to pokazują przykłady świado
mych konwersji narodowych — może być oparty na dosyć swobodnym wy
borze i ocenie wagi poszczególnych elementów składowych tożsamości;
b) monokoncentrycznych, nakładających się na siebie, do polikoncentrycznych, opartych na krzyżujących się kryteriach przynależności i identyfi
kacji;
c) od tożsamości „danych”, odziedziczonych, przejętych, narzuconych, do wy
branych, akceptowanych świadomie i indywidualnie;
d) pluralistycznych kulturowo i często także pluralistycznych identyfikacyj
nie, do polikulturowych, ale ekskluzywnych w sferze identyfikacji (dotyczy
to zwłaszcza obszarów pogranicza);
e) nieokreślonych („tutejsi”) do wyraźnych narodowych;
f) podwójnych hierarchicznych (gdy jednostka przyjmuje lub akceptuje po
dwójną tożsamość, np. polską i rusińską, uznając jedną z nich za dominu
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jącą i drugą za mniej narodowo istotną) do pojedynczych wertykalnych
(co oznacza przyjęcie tylko jednej tożsamości, polskiej lub ukraińskiej,
i uznawanie jej za podstawową i jedyną) [Babiński 2005].
Warto także podkreślić, że procesy integracji ponadpaństwowych wpływają
na przemiany pograniczy także poprzez inne procesy. Na skutek zmniejszenia
znaczenia granic państwowych redukcji ulegać mogą także utrzymujące się tam
często jeszcze możliwe spory terytorialne. Tak więc relatywne zmniejszenie zna
czenia pogranicza oznaczać może likwidację wielu rzeczywistych lub potencjal
nych konfliktów politycznych (lub ich przemieszczenie).
Zróżnicowanie charakteru pograniczy i przemiany zachodzących tam pro
cesów wprowadzają większy zakres i zróżnicowanie występujących tam przeja
wów dominacji kulturowej. Pogłębia się wielowymiarowość tej dominacji i prze
mieszczanie się znaczenia dawnych dominacji.
Zwiększać się może podmiotowość występujących na pograniczach zbio
rowości mniejszościowych, głównie na skutek zmian postaw i oczekiwań tych
mniejszości w nowych, pluralistycznych układach. Negacja modelu dominacji
kulturowej i odrzucenie asymilacyjnego wzorca relacji międzygrupowych stwa
rza ramy dla horyzontalizacji relacji grupowych. Następują także zmiany cha
rakteru identyfikacji i tożsamości grupowej.
Zwiększa się zakres i znaczenie regionalizmu, jako trwałego i znacznie zmie
niającego się charakteru zróżnicowania przestrzennego i kulturowego wielu
społeczeństw. Region i regionalizm, traktowane bardzo długo jako pewne relik
ty przeszłości i przejawy niedopełnienia się procesów integracji narodowej, stają
się współcześnie, w ponadpaństwowych i ponadnarodowych układach społecznoekonomicznych, istotną i prawdopodobnie trwałą zasadą nowych podziałów.
Nowego znaczenia nabierać także być może będą pogranicza między regionami.
W oparciu o te ogólne konstatacje postawić można kilka pytań.
P y t a n i e p i e r w s z e dotyczy znaczenia granic politycznych w przemianach
obszarów pogranicza. Uzasadnione było przed laty przypuszczenie, że granice
polityczne będą coraz mniej znaczyły — wtedy wydawało się to niemal oczywi
ste, ale już teraz takie oczywiste nie jest. Wejście Polski do Unii Europejskiej
i do strefy Schengen oraz raczej oddalające perspektywy wejścia do struktur
europejskich Ukrainy powodują, że granica państwowa przybrała ponownie
kształt bariery trudno przekraczalnej zarówno przez ludzi, jak i przez wartości.
Nawiązując do typologii granic i ich roli w wyznaczaniu stosunków międzypań
stwowych dokonanej przez O. Martineza [Martinez 1994, za: Miszczuk 2002],
który wyróżnił pięć typów granic (wg continuum od: a) wrogości, b) koegzysten
cji, c) współpracy, d) współzależności do e) granicy niezauważalnej) skonstato
wać wypada, że jeżeli ta typologia służyć może do opisu tego, co się dzieje na
i wokół granicy polsko-ukraińskiej, to zmieniło się, jak sądzę, bardzo niewiele.
Nastąpił chyba nawet pewien regres. W ciągu ostatniej dekady ubiegłego wieku
zaobserwować można było przesuwanie się funkcji tej granicy od koegzystencji
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do współpracy, w ciągu ostatniego pięciolecia nasiliły się, jak sądzę, zjawiska,
które uzasadniają tezę, że jest to znowu tylko granica koegzystencji.
P y t a n i e d r u g i e dotyczy kształtu i uwarunkowań przemian tożsamości
narodowej zarówno w obszarach pogranicza, jak i w obu państwach, zwłasz
cza na Ukrainie. Niepodległość Ukrainy była wtedy jeszcze niedookreślona,
dla wielu Ukraińców wydawała się jeszcze mało realna, a jej kształt polityczny,
a zwłaszcza narodowy, dosyć mgliście sprecyzowany. Ukraińcy po polskiej stro
nie definiowali się przede wszystkim narodowo i religijnie. Po stronie ukraiń
skiej było to o wiele bardziej złożone. Zauważalne były orientacje obywatelskie,
ale najbardziej znaczące jawiły się jednoznaczne identyfikacje narodowe, przy
wyrazistym podkreślaniu znaczenia Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego. Podzia
ły i identyfikacje narodowe bardzo wyraźnie nakładały się na identyfikacje reli
gijne. Wydaje się, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie nastąpiły tu znaczące
zmiany. Uzasadniona wydaje się być moja ówczesna konstatacja, że na pogra
niczu polsko-ukraińskim ukształtowały się wyraziste, jednoznaczne tożsamości
narodowe, polskie i ukraińskie, a obszar półcienia i tożsamości niedookreślo
nych lub podwójnych bardzo się zmniejszył.
Kolejną prognozę, jaką można było u schyłku ubiegłego tysiąclecia formu
łować, to optymistyczne przypuszczenie, że zmniejszaniu będą ulegały zróżni
cowania ekonomiczne po obu stronach, i że powstanie poszerzająca się sfera
ekonomicznej i społecznej współpracy transgranicznej. To także oczywiste już
nie jest. Euroregion Karpaty był od początku dosyć efemerycznym tworem, nie
mniej pozwalał na formułowanie ostrożnego optymizmu. Po latach ten opty
mizm okazał się być, zdaje się, niemal całkowicie na wyrost.
Obserwacja zachodzących przed laty przemian nie tyle na polsko-ukraiń
skim pograniczu, co generalnie w tej części Europy, pozwalała na postawienie
hipotezy, że zmniejszą się różnice w stopniu demokratyzacji obu społeczeństw,
że kierunki i kształt demokratyzacji, zwłaszcza budowa społeczeństw obywatel
skich, będą w obu krajach generalnie podobne. Zakładać można było, że w miarę
postępu w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego identyfikacje oraz różnice
narodowe i religijne będą traciły znaczenie we wzajemnych polsko-ukraińskich
relacjach. I tu nadzieje te, zdaje się, dosyć wyraźnie z rzeczywistością się rozmi
jają. Trudno mierzyć różnice kulturowe i wytwarzanie się wspólnej przestrzeni
kulturowej. Stawiam to bardziej jako problem otwarty niż jako jednoznaczną
konstatację — choć podstawy do optymizmu rysują się wątle.
Rysowały się podstawy do przypuszczeń, że będzie to pogranicze coraz
bardziej „nowe” niż „stare” (choć samo to rozróżnienie, kiedyś przez mnie
proponowane, jest bardzo mało precyzyjne). Biorąc pod uwagę takie fakty,
jak wytyczenie po II wojnie światowej granicy polsko-ukraińskiej tam, gdzie
w przeszłości z zasadzie nigdy jej nie było, wielkie, na ogół wymuszone ruchy
migracyjne z tego obszaru i na ten obszar, wyraźny spadek znaczenia tradycyj
nych, zakorzenionych głęboko społeczności lokalnych, dosyć płytkie jeszcze
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zakorzenienie tożsamości przybyszów oraz wzrost świadomości narodowej no
wych mieszkańców, wcześniej mieszanego i nie zawsze jednoznacznie narodowo
określonego obszaru, można było przyjąć, że będzie to obszar pogranicza „no
wego”. Oznaczałoby to stosunkowo niewielkie znaczenie czynników historycz
nych i kulturowych oraz kształtowanie więzi społecznych i tożsamości w oparciu
0 współczesne realia i uwarunkowania. Tak się w zasadzie stało, współczesne po
granicze polsko-ukraińskie, zwłaszcza w umownym obszarze między Lwowem
1Przemyślem, jest z gruntu inne niż to istniejące tu do II wojny światowej. Wiele
wskazuje na to, że w ostatnich latach występują tam i utrwalają się procesy pe
tryfikacji starych struktur — religijnych, politycznych, tożsamościowych, powro
tu do historii i nierozwiązanych sporów o pamięć historyczną i ocenę wydarzeń
z przeszłości, zwłaszcza II wojny oraz okresu powojennego.
Zjawiska określane przez Jacka Kurzępę jako socjopatologia pogranicza
widoczne były u zarania niepodległej Ukrainy bardzo wyraźnie i wprost dra
stycznie. Po latach przybrały nieco inne formy, ale raczej się rozszerzyły i zin
stytucjonalizowały, niż się skurczyły i straciły na znaczeniu. Problemów tych nie
badałem przed laty systematycznie, bo interesowały mnie wtedy inne zjawiska.
Obserwując przy okazji przekraczania tej granicy brutalne, grubiańskie trakto
wanie przedzierających się przez graniczne barierki Ukraińców przez polskie
służby graniczne — mogłem mieć tylko nadzieję, że zjawiska te będą zanikały,
wyciszały się. I tak się w zasadzie stało, granica się w znacznym stopniu ucywili
zowała, zeuropeizowała. Ale po wejściu Polski do UE jej przekroczenie zostało
obwarowane nowymi wymogami. A to oznacza tylko zmianę form i przejawów
różnych socjopatologii pogranicza.
Chociaż w wymiarze identyfikacji narodowej obu grup stosunki polsko-ukra
ińskie, a więc i pogranicze, określać trzeba jako partnerskie, symetryczne, to
rzeczywiste kontakty i relacje są bardzo dalekie od takiej symetryczności. Po
granicze polsko-ukraińskie jest obecnie w wielu aspektach podobne do (jeszcze
do niedawna) pogranicza polsko-niemieckiego, które trafnie określano jako
transgraniczność.
Podsumowując powyższy „rachunek sumienia” stwierdzić wypada, że nie wy
padł on dla mnie zbyt korzystnie. W prognozach i analizach trendów, jakie wy
dawały mi się widoczne przed laty, kierowałem się przesłankami zdecydowanie
zbyt optymistycznymi. Formułowałem je w latach 90. ubiegłego wieku, w znacz
nym stopniu przeciwstawiając się pesymistycznym ocenom stanu i perspektyw
wzajemnych relacji polsko-ukraińskich, jakie pojawiały się zwłaszcza u progu
tamtej dekady. Obserwacje i materiały empiryczne, jakie udało mi się wtedy
zgromadzić, uzasadniały formułowanie tez o postępującym zmniejszaniu się
różnic, napięć i negatywnych postaw i stereotypów w obszarze pogranicza. Nie
pokój mogła budzić wyraźna niesymetryczność nastawień i postaw wobec siebie
członków obu narodów. Polacy wyrażali wyraźne postawy dominacji, niechę
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ci, często wręcz wrogości wobec Ukraińców. Ze strony ukraińskiej, zwłaszcza
wśród młodego pokolenia, widoczne były postawy otwarte, deklaracje podwój
nych tożsamości, chęci zbliżenia. Po latach nastąpiło chyba większe wyrównanie
wzajemnych postaw i odnoszeń. Badania Dariusza Wojakowskiego pokazywa
ły poszerzający się zasięg wzajemnej współpracy i tolerancji na obszarze pol
skiej części pogranicza. Przekazanie Ukraińcom ich domu w Przemyślu rodzi
nadzieje na powstanie „Domu Polskiego” we Lwowie. Są to podstawy do pro
gnoz, że wzajemne relacje i postawy, mimo nawrotów niechęci i sporów o ocenę
historii — bo głównie to jest podstawą negatywnych nastawień — będą wykazy
wały tendencje do wzajemnego zbliżenia.
Uzasadnione w pełni jest powtarzane wielokrotnie twierdzenie, odnoszące
się oczywiście nie tylko do pogranicza polsko-ukraińskiego, że procesy na po
graniczu są bardziej wyznaczone nie przez relacje między stolicami i państwami,
ale przez te zachodzące w obszarze pogranicza, w tym przypadku we Lwowie
i Przemyślu. To prawda, ale prawdą jest także, że szerszy kontekst państwo
wy, a także europejski, może na procesy na pograniczu wpływać bardzo zna
cząco. W tym przypadku perspektywy Ukrainy na integrację ze strukturami
europejskimi i stan szeroko rozumianych stosunków polsko-ukraińskich oraz
przemiany polityczne na Ukrainie mogą w istotny sposób wpływać na zjawiska
i procesy w skali mezzo i mikro. Zagranie na zachodniej Ukrainie „narodową
kartą” przez prezydenta Wiktora Juszczenkę (to oczywiście wielkie uproszcze
nie i skrót, ale nie o analizę tego faktu tu chodzi) oraz jego raczej pewna prze
grana1w wyborach prezydenckich mogą w istotny sposób zmniejszyć znaczenie
związanej z tym obszarem pamięci historycznej w skali całej Ukrainy i jedno
cześnie spowodować wzrost frustracji narodowych Ukraińców na pograniczu.
To oczywiście tylko prognoza, tym razem pesymistyczna. Jest to jednocześnie
przykład wskazujący na stosunkowo niewielką autonomiczność pogranicza pol
sko-ukraińskiego w stosunku do szerszych procesów.
Poniżej przedstawiam kilka uwag odnoszących się do przemian społeczności
polskich na Ukrainie oraz relacji tych społeczności z Polską.
Podsumowując w bardzo ogólny sposób minione dziesięciolecia badań nad
Polakami i Polonią w państwach położonych na wschód od Polski, można sfor
mułować mniej więcej następujące konkluzje [Babiński 2006]:
— były to badania bardziej Polaków niż Polonii — znacznie więcej uwagi po
święca się tym grupom i organizacjom, które uważają się i są uważane za pol
skie, identyfikujące się często jednoznacznie, jako część narodu polskiego.
Z tych powodów znacznie mniej wiadomo o tych zbiorowościach polskich,
których członkowie, świadomi swego polskiego pochodzenia, nie utożsamia
1 Jeszcze przed zwycięstwem Wiktora Janukowycza w wyborach prezydenckich (w styczniu
2010), które pomimo jego proeuropejskich gestów oddala Ukrainę od Polski i Europy, do po
gorszenia stosunków polsko-ukraińskich doprowadził prezydent Wiktor Juszczenko, dekretem
z dnia 22 stycznia ustanawiając Stepana Banderę bohaterem narodowym Ukrainy (przyp. red.).
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ją się jednoznacznie z polskością. Są to zbiorowości zróżnicowane, a więc
między innymi z tego powodu zasługujące na zainteresowanie badaczy po
szukujących złożoności i pluralizmu identyfikacji etnicznych;
— niewiele w tych badaniach znalazło się problemów związanych z szeroko
rozumianą asymilacją strukturalną zbiorowości polonijnych w krajach za
mieszkania, poza ogólnymi konstatacjami na temat generalnie niskiego po
ziomu wykształcenia i niskich pozycji społecznych większości Polaków na
Wschodzie. To oczywiście ważne stwierdzenia, z których wynika ogólniejsza
prawidłowość: na skutek zmiany granic członkowie dominującej wcześniej
większości z reguły degradowani są do pozycji mniejszości, sytuowanej na
najniższych szczeblach społecznej i politycznej stratyfikacji. Ale czy to wy
czerpuje problem? Wydaje się, że problemy są o wiele bardziej złożone i wie
loaspektowe.

Napis nad bramą na przedwojenny polski cmentarz. Jaworów (Яворш), obwód lwowski.
Fot. M. Zowczak, 2007

— ponadto były to, jak można sądzić, badania, w których w niewielkim stopniu
podejmowano problemy różnorodnych i złożonych relacji między Polakami
i ich ukraińskim otoczeniem. Problemy te podejmowano wprawdzie bardzo
często, ale sprowadzały się one głównie do przedstawienia przejawów dys
kryminacji i niechęci wobec Polaków z jednej strony i do mniej lub bardziej
udanych przejawów zwiększania przez Polaków zakresu swej odrębności
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od dominujących większości z drugiej. Były to więc bardziej analizy tworze
nia i podtrzymywania dystansów niż ich zmniejszania się, bardziej w związku
z tym badania narodowe niż etniczne, bardziej nastawione na ukazanie re
lacji separatystycznych niż pluralistycznych, bardziej o dystansach, trudno
ściach i niechęci niż o integracji i normalnym sąsiedztwie.
Za podstawowe problemy Polaków w krajach na Wschodzie, w tym także
oczywiście na pograniczu polsko-ukraińskim, uznałbym następujące:
Po p i e r w s z e , jest to problem określenia i utrwalenia swego statusu et
nicznego. Jest to złożona i z wielu względów kontrowersyjna kwestia, związana
z jednością i jednorodnością wewnętrzną polskich mniejszości oraz ich trwa
niem i kierunkami dalszych przemian. Nie ulega wątpliwości, że historycznie
i współcześnie zbiorowości polskie na Wschodzie określane były i są jako polskie
mniejszości narodowe i nie ma żadnych podstaw, aby nazywać je inaczej. Jednak
odrębność mniejszości narodowej może w stosunku do większości i do państwa,
w którym zamieszkuje, przybierać różne formy. Dotyczy to zarówno jej statusu
prawnego, jak i stopnia oraz zakresu odrębności kulturowej i społecznej. Status
prawny określony jest przez stopień autonomii i prawa mniejszości, regulowa
ne przez standardy międzynarodowe lub / i porozumienia bilateralne między
krajem „macierzystym” mniejszości i krajem jej zamieszkania. Stopień odręb
ności kulturalnej, w tym także w sferze identyfikacji i tożsamości, bywa z regu
ły stopniowalny, co oznacza w praktyce pewien stopień asymilacji mniejszości
do społeczeństwa dominującego. Polacy w krajach dawnego ZSRR przejawiają
różne, choć raczej niezbyt zróżnicowane, postawy w obu tych kwestiach. Polacy
na Litwie dążą do uzyskania znacznego zakresu autonomii kulturowej, łącznie
z postulatami autonomii terytorialnej, co musiało doprowadzić do napięć ze
społeczeństwem dominującym. Na Białorusi i Ukrainie postulaty takie były i są
mniej wyraźne, ale także obecne. Dążenie do utrzymania pewnej odrębności
w sferze politycznej i prawnej łączy się naturalnie z kwestiami odrębności insty
tucjonalnej, kulturowej i tożsamościowej. Pojawiać się tu mogą różne postawy
i ideologie, od całkowitego separatyzmu, poprzez różne zakresy autonomii do
wyodrębniania się tylko jako zbiorowość o pewnym zakresie odrębności kultu
rowej i tożsamościowej; wiąże się z tym problem relacji z narodem dominującym
i krajem zamieszkania. Trzeba tu zwrócić uwagę na dwa istotne zespoły uwarun
kowań stosunku większości tytularnych nowych państw narodowych do polskich
mniejszości. Jeden z nich wynika z historycznych uwarunkowań, doświadczeń
i urazów, które nawarstwiały się w okresie długowiekowej polskiej dominacji na
dawnych terenach I i II Rzeczpospolitej. Są to złożone i zróżnicowane zagadnie
nia, które tu jedynie wymieniam. Drugie uwarunkowanie wiąże się z obecnym
statusem Litwinów, a zwłaszcza Ukraińców i Białorusinów, jako — w zasadzie
po raz pierwszy w historii — pełnoprawnych gospodarzy suwerennych państw.
W sposób niejako naturalny narody te są szczególnie uczulone na punkcie swej
nowej tożsamości, a poczucie zagrożenia tej tożsamości i suwerenności bywa
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w takich przypadkach bardzo rozszerzane, szczególnie na relacje z tą mniej
szością narodową, która, choć nieliczna i niezbyt znacząca, stanowi naturalną
ciągłość z wcześniej dominującą większością. Zauważyć też trzeba, że obawy te
i niechęci bywały i bywają nadal dosyć skutecznie podtrzymywane i wzmacniane
przez postawy, wypowiedzi i działanie wcale licznej części polskich elit w tych
krajach, szczególnie na Litwie. Nie usprawiedliwia to wprawdzie, ale pozwala
w jakimś stopniu wyjaśnić przyczyny opieszałości tych państw w przyznawaniu
i przestrzeganiu w stosunku do polskich mniejszości postanowień wynikających
z europejskich i bilateralnych konwencji i umów dotyczących mniejszości naro
dowych. Kolejna związana z tym kwestia to możliwy lub akceptowany zarów
no przez większość, jak i przez mniejszość, zakres tak zwanego wewnętrznego
pluralizmu kulturowego i etnicznego. W postawach i ideologiach etnicznych
członków polskich mniejszości na Wschodzie dominuje raczej tendencja do za
wężania zakresu takich pluralizmów. Polacy na Litwie w niewielkim stopniu ak
ceptują dwujęzyczność, Polacy na Ukrainie i Białorusi, zapewne ze względu na
podobieństwa i łatwą wzajemną zrozumiałość języków, są na ogół dwujęzyczni,
choć wielu nie zna dobrze języka polskiego. Jednak dwujęzyczność nie zawsze
oznacza dwukulturowość, a zapewne rzadko dwuetniczność. We wzajemnych
relacjach narodowych po obu stronach, to jest zarówno ze strony większości, jak
i polskich mniejszości, dominują dążenia z jednej strony asymilacjonistyczne,
a z drugiej — do pełnego separatyzmu narodowego. Powstaje pytanie, czy jest
to jedyny możliwy typ postaw i zachowań i czy jest on na dłuższą metę korzystny,
zwłaszcza dla polskiej mniejszości. Wydaje się, że utrzymywanie się takich asymilacjonistyczno separatystycznych wykluczających się tendencji doprowadzi
do tego, co z niepokojem przewidywali przed laty niektórzy moi polscy rozmów
cy w Drohobyczu. Obawy te sprowadzają się do tego, że wśród Polaków i osób
polskiego pochodzenia w tych krajach dokonuje się podział na tych, którzy pod
trzymają i wzmocnią swą polską tożsamość oraz na coraz bardziej asymilującą
się pozostałą część polskich zbiorowości. Mój rozmówca z Drohobycza przed
stawi! to jednoznacznie: „Ci, [młodzi — G.B.] co uczą się polskiego, wcześniej
czy później na stałe stąd wyjadą, a reszta się zasymiluje”. Nie musi tak się stać,
ale przecież już się tak dzieje. Rodzi to więc uzasadnione pytania o możliwo
ści tworzenia sytuacji bardziej sprzyjającej pluralizmom etnicznym i stabilizacji,
a także być może powiększaniu się zbiorowości niekoniecznie takich osób, któ
re jednoznacznie określają się jako Polacy, lecz także osób i zbiorowości dwukulturowych i dwuetnicznych. Możliwości takie, nie tylko nadzieje, z pewnością
istnieją. Dowodem na to są między innymi słowa wypowiedziane przez Emilię
Chmielową w czasie konferencji „Polonia a Unia Europejska” w Krakowie, któ
ra odbyła się w dniach 24-25 października 2003 [Chmielowa 2003]. W referacie
pod znamiennym tytułem Polacy na Ukrainie — uczestnikami dialogów wskaza
ła ona szeroki zakres możliwego uczestnictwa mniejszości polskiej na Ukrainie
w europejskim dialogu kultur i narodów. Mówiła o Polakach, a nie o Ukraiń
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cach polskiego pochodzenia, ale podkreślała możliwości powstawania i utrwa
lania się ukraińskiej obywatelskiej tożsamości, w której Polacy tam mieszkający
mogą się bez obawy asymilacji odnajdować.
D r u g i m ważnym problemem są relacje Polaków ze Wschodu z Polską, za
równo te polityczne, jak i kulturowo-narodowe. W znacznym skrócie sprowa
dzam je do trzech zagadnień. Po pierwsze jest to status, nazwijmy to, obywatelski
Polaków z zagranicy w relacjach z Polską, sprowadzany często do kwestii Karty
Polaka i zakresu uprawnień z nią związanych. Po drugie są to problemy wyni
kające z jednej strony z powiązań politycznych ugrupowań polskich za granicą
z różnymi orientacjami politycznymi w Polsce (i związane z tymi powiązaniami
uwikłania) oraz z wykorzystywania koniunkturalnego Polaków z zagranicy w we
wnętrznych polskich (krajowych) podziałach, a z drugiej — instrumentalne trak
towanie przez środowiska polonijne układów politycznych w Polsce. Po trzecie,
jest to, w relacjach najczęściej codziennych i nieformalnych, problem postrze
gania w Polsce Polaków zza wschodniej granicy, jako tych niepełnych, gorszych,
określanych często zbiorczo jako „ruskich’’. Każda z tych kwestii, bardzo złożo
nych, wymaga szerokiego rozwinięcia. W tym miejscu tylko je sygnalizuję.

Nagrobek na polskim cmentarzu. Jaworów (Яворгв), obwód lwowski. Fot. M. Zowczak, 2007

N a s t ę p n y m i s t o t n y m p r o b l e m e m jest zmiana miejsca Kościoła ka
tolickiego jako podstawowego i często niemal jedynego wyznacznika odrębno
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ści i tożsamości narodowej. Przez wieki Kościół katolicki był na tych terenach
synonimem i podstawą polskości i polskiej tożsamości. W okresie komunizmu
niemal całkowita likwidacja działalności tego Kościoła w ZSRR miała zdecydo
wanie negatywny wpływ na możliwości podtrzymywania przez Polaków swej od
rębności narodowej. Odbudowa tej odrębności pod koniec tej epoki (pierwsze
kościoły Polacy odzyskali już w roku 1988) oraz po rozpadzie ZSRR odbywała
się przede wszystkim w oparciu o tworzenie parafii i więzi opartych na religii
rzymskokatolickiej. Nieodłączną, a nawet bodajże najważniejszą częścią skła
dową tej odbudowywanej tożsamości był język polski, jako podstawowy język
liturgii i posługi kościelnej, a także język tworzonych przy parafiach organizacji
i stowarzyszeń. Tak jak likwidacja Kościoła katolickiego na tych terenach była
wcześniej równoznaczna z likwidacją polskości, tak odbudowa tego Kościoła
równała się w zasadzie z odbudową polskości. Ale w następnych latach pojawiło
się zjawisko wcześniej w zasadzie nieznane — Kościół katolicki zaczął w coraz
szerszym zakresie przechodzić na języki dominujące — białoruski, ukraiński
i oczywiście litewski, ale na Litwie relacje między polskością i katolicyzmem,
ze względu na katolicyzm Litwinów, wyglądają w znacznym zakresie inaczej.
Przechodzenie Kościoła na języki narodowe rodzi szereg dylematów, zarówno
dla Kościoła, jak i dla mniejszości polskich w tych krajach. Dylematy te i obawy,
przedstawione obszernie w opartej na szerokich badaniach empirycznych pracy
Romana Dzwonkowskiego i współpracowników [Dzwonkowski, J. Gorbaniuk,
O. Gorbaniuk 2001] sprowadzają się do wniosków, że liturgia prowadzona w in
nym niż polski języku spowoduje zanik postrzegania Kościoła katolickiego na
tych terenach jako Kościoła polskiego i podważy zasadnicze podstawy identyfi
kacji narodowej Polaków na Wschodzie. Jest to także, zdaniem autorów tej pra
cy, pewne zagrożenie dla wpływów Kościoła, gdyż wielu zwłaszcza młodych ludzi
polskiego pochodzenia nie przyjdzie do niego, jeżeli nie będzie go postrzegało
jako Kościół polski. Obawy te wydają się bardzo uzasadnione, jeżeli tożsamość
polska rzeczywiście opiera się przede wszystkim na religii katolickiej i języku
polskim liturgii, ale pozostaje pytanie, czy istnieją jakieś realne alternatywy. Być
może odrodzenie i utrwalenie polskości na Wschodzie będzie się w przyszłości
opierało także na innych podstawach. Tego w tej chwili nie wiadomo i z dalszymi
wnioskami i prognozami trzeba poczekać.
Istotne zmiany w sytuacji Polaków na Ukrainie i we wzajemnych polskoukraińskich relacjach wprowadzić może przyjęta niedawno Karta Polaka. Uza
sadnione wydaje się przypuszczenie, że jej implementacja może przebiegać
zgoła inaczej, niż to przewidywali jej projektodawcy i zwolennicy. W założeniu
miała to być przede wszystkim rekompensata za utracone obywatelstwo, ofe
rowana tym Polakom, których obywatelstwa polskiego pozbawiono. Ale takich
fizycznych osób pozostało już niewiele. Karta może więc być przyznana także
tym, którzy mają polskie korzenie i zachowują polską tożsamość. Ale to bardzo
zróżnicowana zbiorowość, w obrębie której zapewne tylko niektórzy potrafią
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i zechcą spełnić wymogi umożliwiające otrzymanie Karty. Może to doprowadzić
do pogłębiania zróżnicowań w obrębie i tak niejednorodnych społeczności pol
skich na Wschodzie. Poniższe uwagi i propozycje badań nad skutkami wprowa
dzenia Karty nie oznaczają jej krytyki jako szlachetnego niewątpliwie pomysłu
i projektu.
***
Bardzo istotna wydaje się być odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie przy
jęcie Karty Polaka wpływać będzie na zmianę statusu etnicznego i politycznego
oraz postrzeganie tych osób w krajach ich zamieszkania.
Przypuszczać można, że przyjęcie Karty Polaka tylko przez część zbiorowości
polskiej i polonijnej w krajach osiedlenia spowodować może wytworzenie się
dosyć trwałych podziałów: na tych, którzy Kartę przyjęli oraz tych, którzy Karty
przyjąć nie chcieli lub / oraz tych, którym oferowania tej Karty z różnych powo
dów odmówiono.
W jakim stopniu Karta Polaka wpłynie / wpływa stabilizująco na wielkość
i znaczenie (stan liczebny i społeczno-kulturowy) zbiorowości Polaków w kra
jach ich zamieszkania? W jakim stopniu stanie się ona przepustką do uzyskania
stałego pobytu i w efekcie zamieszkania w Polsce na stałe oraz przyjęcia obywa
telstwa polskiego?
Czy wprowadzenie Karty Polaka nie stanie się niezamierzonym „testem
przynależności do narodu polskiego” dla Polaków i osób polskiego pochodzenia
w krajach, w których jest ona stosowana. Czy nie wpłynie to bezpośrednio lub
pośrednio na zmianę polskiej polityki w stosunku do zbiorowości polskich jako
całości? Czy pomoc ze strony Polski nie będzie adresowana przede wszystkim
do tych osób i organizacji, które skupiać będą posiadaczy Karty Polaka?
Rodzi to nienowe pytanie o kryteria przynależności do narodu polskiego i do
zbiorowości polonijnych. Czy to oznacza, że w dalszym ciągu będziemy uznawa
li, że za wschodnią granicą nie ma zbiorowości polonijnych, a są tylko Polacy?
Ale wtedy na pewno trzeba zweryfikować (raczej in minus) szacunki liczebno
ści Polaków na tych terenach. Być może za wcześnie na formułowanie bardziej
uzasadnionych wniosków, być może Kartę Polaka przyjmie mniej więcej tyle
osób, ile szacuje się posiadaczy polskich korzeni i polskiej tożsamości narodo
wej. Konieczność stwierdzenia (złożenia deklaracji o przynależności do narodu
polskiego) wyklucza w zasadzie uznanie się za (tylko) osoby polskiego pocho
dzenia. Ale posiadające często nieokreśloną wyraźnie lub podwójną tożsamość
narodową członkowie Polonii w tych krajach mogą mieć trudności (szeroko
rozumiane) ze złożeniem takiej jednoznacznej deklaracji. Czy osoby te będą
uznawane za nie-Polaków, o ile takiej jednoznacznej deklaracji nie złożą lub
nie będą mogły złożyć? [Babiński 2009].
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Uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że Karta Polaka służyć będzie bar
dziej doraźnym interesom politycznym i raczej węższym niż szerszym zbioro
wością polskim, że najbardziej na niej skorzystają elity przywódcze Polaków,
i że może to doprowadzić nie do rozszerzenia i zjednoczenia, lecz do dalszych
podziałów w społecznościach polskich i polonijnych w krajach byłego ZSRR.
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Włodzimierz Mędrzecki

Język dialogu historyków polskich
i ukraińskich na przełomie XX i XXI wieku

W początkach lat 90. XX w. Polska jednoznacznie wsparła ukraińskie wysiłki
państwowotwórcze, zaś Ukraina uznała dobre stosunki z Polską za ważny cel
swojej polityki zagranicznej. W przypadku obu partnerów istotną motywacją
do nawiązania i zacieśnienia współpracy było dążenie do wzmocnienia swojej
pozycji w stosunku do ZSRR / Rosji, a także (może nawet przede wszystkim)
autentyczna chęć uniknięcia konfliktów zagrażających stabilności wewnętrz
nej i pozycji międzynarodowej obu państw. Jednak to, czy uda się stworzyć
fundamenty pod dobre stosunki polsko-ukraińskie w ramach kreowanego po
1989/1991 roku nowego ładu europejskiego, bynajmniej nie było przesądzone.
Jedną z przyczyn niepewności, co do tego, jak rozwiną się relacje miedzy Pol
ską i Ukrainą, był mocno obciążony bilans przeszłości stosunków obu narodów.
Nic zatem dziwnego, że historia stała się i pozostaje jednym z ważnych nurtów
zapoczątkowanego wówczas i kontynuowanego z dużą intensywnością dialogu
polsko-ukraińskiego.
Ważnym i ciekawym epizodem polsko-ukraińskich rozmów o historii była
seria seminariów historycznych zapoczątkowanych z inicjatywy Ośrodka „Kar
ta”, a kontynuowanych pod patronatem prezydentów i wielu oficjalnych insty
tucji Polski i Ukrainy, a także Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
i Związku Ukraińców w Polsce. Ponadto „kierownictwo naukowe i merytorycz
ne nad tym działaniem” objął ze strony polskiej Wojskowy Instytut Historycz
ny w Warszawie, a ze strony ukraińskiej Wołyński Uniwersytet Państwowy im.
Łesi Ukrainki w Łucku [Polska-Ukraina 1998, t. 1-2: 7]. W latach 1994 (Pod
kowa Leśna) — 2005 (Warszawa) odbyło się 11 spotkań roboczych poświęco
nych omówieniu rozmaitych aspektów stosunków polsko-ukraińskich z lat
1918-1947. Brało w nich udział po 15-20 osób reprezentujących stronę polską
i ukraińską. Analiza składu uczestników pozwala stwierdzić, że obie delegacje
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były niezwykle zróżnicowane. Tworzyli je, obok osób specjalizujących się w ba
daniach problematyki będącej tematami dyskusji (ekspertów), naukowcy cie
szący się wysoką pozycją w środowisku (autorytety naukowe), reprezentanci
wybranych instytucji badających daną problematykę (funkcjonariusze). Ważną
kategorię uczestników tworzyły osoby, których osobiste lub rodzinne doświad
czenia były wplecione w meandry stosunków polsko-ukraińskich. Istotną rolę
w dyskusjach odgrywali przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej, którzy w zasadzie pełnili jedynie funkcję patrona i organizatora semi
nariów.
Obrady otwierały prezentacje referatów polskiego i ukraińskiego, poświęco
nych tej samej lub zbliżonej problematyce. Później następowała dyskusja i przy
gotowywanie dokumentu zatytułowanego Uzgodnienia i rozbieżności między hi
storykami polskimi i ukraińskimi zanotowane w czasie... seminarium historycznego.
Dokumentacja spotkań (wystąpienia oficjalne, referaty, zapis dyskusji, pro
tokoły uzgodnień i rozbieżności) została opublikowana w wielotomowym wy
dawnictwie Polska-Ukraina. Trudne pytania (1998-2006). Stanowi ona bardzo
ciekawe źródło do badania najrozmaitszych aspektów polsko-ukraińskiego dia
logu historyków. W swojej analizie chciałbym zwrócić uwagę na problem relacji
między deklarowaną przez uczestników dialogu wolą wzajemnego zrozumienia
i porozumienia, a faktycznie realizowanymi strategiami narracyjnymi oraz za
pytać, na ile doświadczenia prowadzonego intensywnie dialogu przyczyniały się
do ewentualnej ewolucji języka, jakim posługiwali się uczestnicy spotkań pol
sko-ukraińskich na przestrzeni lat 1996-2005. A więc — czy prowadzony dialog
prowadził do tworzenia lepszej płaszczyzny porozumienia, czy był rzeczywistym
dialogiem, czy raczej dwoma równoległymi monologami?
Dążenie do porozumienia i pojednania deklarowali wszyscy bez wyjątku
uczestnicy spotkań. Zwraca jednocześnie uwagę to, że niemal zawsze takiej de
klaracji towarzyszyło rozwinięcie i uzasadnienie. Andrzej Ajnenkiel zaczynając
swój referat mówił: „Podkreślam raz jeszcze, że próba porozumienia leży w na
szym wzajemnym interesie. Nawet przykra i niewygodna prawda o przeszłości
służy — a to jest chyba najważniejsze — zbliżeniu i pojednaniu. To zaś wiąże
się z naszymi dzisiejszymi stosunkami, naszym zbliżeniem i naszym miejscem
w Europie...” [Polska-Ukraina 1998, t. 1-2: 12]. Kilka lat później Jurij Makar
wyrażał nadzieję, że
„polska strona zrozumie ukraińską i że przez konstruktywną współpra
cę oba społeczeństwa zdołają znaleźć drogę do pojednania, jak się uda
ło Polakom i Niemcom, czy Niemcom i Francuzom. Bo jedyna droga to
wzajemne pojednanie, wzajemne wybaczenie — innej po prostu nie ma.
Jeżeli Polacy i Ukraińcy chcą dobra swoich narodów, winni szukać tego,
co nas łączy” [Polska-Ukraina 2006,1.10: 236].
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Jeszcze bardziej otwarcie utylitarny charakter dialogu historyków formu
łowali kibice. Petro Oniszczuk, przedstawiciel władz ukraińskich na Wołyniu,
stwierdził dobitnie: „Nasze narody muszą się uporać z uprzedzeniami wynika
jącymi z trudnego dziedzictwa historycznego, tak by przeszłość nie kładła się
cieniem na dzisiejszych przyjaznych stosunkach” [Polska-Ukraina 2002, t. 9: 11].
Ówczesny minister spraw zagranicznych Polski, Bronisław Geremek, wyraził
w gruncie rzeczy ten sam pogląd, dodatkowo wskazując potencjalnego winowaj
cę za „całe zło”:
„Istotnym składnikiem stabilnej i pomyślnej przyszłości naszych narodów
w Europie jest wspólna rozmowa o trudnych, i często bolesnych dziejach
stosunków polsko-ukraińskich. Ważne jednak, by dyskusja o przeszłości
służyła przyszłości, aby ułatwiła zrozumienie między naszymi narodami
i pomogła im przyczynić się do zrośnięcia Europy, tak tragicznie podzie
lonej przez totalitaryzmy XX wieku” [Polska-Ukraina 2000, t. 6: 14].
Wydaje się, że wszyscy uczestnicy akceptowali w gruncie rzeczy utylitarny
charakter dialogu i fakt, że miał on prowadzić do neutralizacji negatywnego ba
gażu przeszłości. Tym samym dominującą strategią narracyjną spotkań polskoukraińskich była „strategia pragmatyczna ”, nastawiona na stworzenie wspólne
go tekstu (zmaterializowanego w postaci komunikatu końcowego), możliwego
do zaakceptowania przez obie strony. Największym ograniczeniem związanym
z jej stosowaniem była konieczność rezygnacji z dotykania problemów, co do
których było oczywiste, że nie mogą podlegać działaniom mediacyjnym.
Bardzo ważnym, choć ex silentio, argumentem przemawiającym za popraw
nością powyższego spostrzeżenia był fakt, że przedstawiciele obu stron nie
podjęli, z jednym istotnym wyjątkiem, dyskusji nad kwestią praw do ziem
szerokiego pogranicza polsko-ukraińskiego. Zagadnienie to jest klasycznym
problemem, który nie da się rozwiązać „kompromisowo”. Strona ukraińska
postrzega go w kontekście kategorii „ukraińskiego terytorium etnicznego”.
W aksjologii ukraińskiej ziemie, które zostały doń zaliczone (także Chełmszczyzna, Podlasie łącznie z Bielskiem Podlaskim, Łemkowszczyzna po Kryni
cę) w sposób niepodlegający dyskusji są częścią Ukrainy, nawet jeśli pozo
stają poza jej granicami. Największe ustępstwo, jakie mogą Ukraińcy uczynić,
to nie podnosić w danym momencie tego problemu. Z kolei w aksjologii polskiej
pogranicze polsko-ukraińskie jest postrzegane jako terytorium polskiej pracy
cywilizacyjnej i kulturalnej, którego Polacy byli przez setki lat pełnoprawnymi
gospodarzami. Polacy godzą się z faktem rozwoju ukraińskiego ruchu narodo
wego oraz przyjmują do wiadomości fakt, że odniósł on historyczne zwycięstwo
w walce o suwerenność nad tym terytorium, ale dotyczy to współczesności i nie
daje to tytułu do ukrainizacji / negowania „polskiego dziedzictwa kresowego”,
a tym bardziej prawa do monopolizowania identyfikacji z przeszłością tych tere
nów przez Ukraińców.
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Dlatego też uprawniona jest, jak
sądzę, teza, iż obie strony w imię po
rozumienia świadomie zdecydowały
się nie podejmować spraw, co do któ
rych możność nie tylko kompromisu,
ale i rzetelnej dyskusji była wyklu
czona. Polacy bezdyskusyjnie przyjęli
do wiadomości kategorię „Ukraina
Zachodnia’’, stosowaną przez histo
riografię ukraińską, i nie podjęli po
lemiki z ukraińskimi propozycjami
definiowania „ukraińskiego obszaru
etnicznego”, nie podnieśli kwestii
znacznego udziału wiejskiej ludnos'ci polskiej w wielu regionach Ga
licji Wschodniej. Z drugiej strony
Ukraińcy nie odnieśli się nawet do
używania przez niektórych polskich
dyskutantów (moim zdaniem nie
całkiem w czystej intencji) terminu
Małopolska Wschodnia. Wydaje się
jednak, że zawieszenie w próżni tej
absolutnie podstawowej kwestii było
warunkiem sine qua non powodze
nia jakiegokolwiek dialogu. Świadczy
o tym ostrość sporu, jaki ujawnił się przy okazji omawiania spraw Chełmszczy
zny, w odniesieniu do której Polacy liczyli, że strona ukraińska „odpuści”.
Większość uczestników po obu stronach drogę porozumienia widziała we
wprowadzeniu do interpretacji przeszłości założenia o dobrej woli drugiej stro
ny. Bardzo ciekawa była pod tym względem wypowiedź Andrzeja Paczkowskie
go, który zniecierpliwiony przedłużającym się, jałowym jego zdaniem, sporem
powiedział:
„ta sprawa [współpracy Polaków z partyzantką komunistyczną na Wołyniu
w 1942-1943 — W. M.] została tu podniesiona trochę jak w piaskownicy:
ty mnie tak, ja ci tak...bardzo proszę, żeby starać się trochę pomachać
skrzydłami i wznieść się ponad takie dość małostkowe wytykanie sobie
— ta konferencja ma służyć nie tylko badaniu, ale znalezieniu porozumie
nia, to znaczy stwierdzeniu, czy w ogóle są jakieś płaszczyzny, na których
możemy mówić wspólnym językiem, w tym sensie biblijnym....powinniśmy
się zgodzić na jakieś bardzo generalne założenie, że każdy z tych narodów
występował w dobrej wierze walcząc o swój interes. Polacy z Wołynia, któ
rzy uważali, że powinni tam zostać i Ukraińcy z Wołynia, którzy chcieli
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mieć swoje niepodległe państwo. Bo jeśli nie zrozumiemy intencji drugiej
strony, to zawsze będziemy sobie wyciągali a tu komunistę, a tu faszystę,
że ten rzucał granatami, a ten pisał paszkwile...Jeżeli będziemy szli tą dro
gą na tego typu spotkaniach, to nigdy nie zrozumiemy siebie nawzajem...
Taka strzelanina może trwać bez końca. I ona jest potrzebna, tylko nie na
całej takiej konferencji, i nie wtedy, kiedy dochodzimy do jakichś finałów,
czy nawet półfinałów [przygotowywania protokołu końcowego — W. M.]”
[Polska-Ukraina 1998, t. 1-2: 204-207].
W komentarzu można podkreślić chyba przesadny optymizm Andrzeja Pacz
kowskiego, który apriorycznie założył, iż „każdy z tych narodów występował
w dobrej wierze”. Trzeba też wyrazić wątpliwość, czy kategoria „dobrej wiary”
jest wystarczającym narzędziem do interpretacji takich wydarzeń jak to, co mia
ło miejsce na Wołyniu w 1943 roku czy akcji „Wisła”.
Nurt pragmatycznego dążenia do stworzenia może wąskiej, ale jednak wspól
nej płaszczyzny, na której można rozmawiać i poszukiwać kompromisów, nawet
za cenę rezygnacji z głośnego stawiania (bo w żadnym wypadku nie rezygnacji)
niektórych spraw, zdecydowanie dominował w czasie kolejnych spotkań. Zwy
ciężał zwłaszcza przy tworzeniu protokołów końcowych, które z założenia miały
być pozytywnym przesłaniem „dla świata”. Można śmiało stwierdzić, że polskie
i ukraińskie środowisko historyczne z poczuciem misji realizowało, w imię racji
stanu, „politykę historyczną”.
Nie można jednak nie dostrzec, że strategia pragmatyczna, choć ostatecz
nie dominująca, w wielu przypadkach ustępowała zupełnie innej, którą można
zdefiniować jako strategię „wyższości moralnej ”. Wynikała ona z głębokiego,
osobistego przekonania wielu uczestników spotkań, że naród, do którego nale
żą, był w przeszłości wzajemnych stosunków stroną głęboko pokrzywdzoną, i że
nad doznanymi krzywdami nie można przejść do porządku dziennego. Dlate
go też warunkiem rzetelnego porozumienia i pojednania jest skrucha, wyzna
nie win i prośba o wybaczenie ze strony partnera dialogu. W zamian za to my,
w poczuciu wyższości moralnej, dokonamy wspaniałomyślnie aktu wybaczenia.
Reprezentujący tę strategię uczestnicy dialogu koncentrowali się głównie na
tezie o polskim imperializmie i okupowaniu ziem ukraińskich, konsekwentnej
polityce polonizacji „rdzennej ludności ukraińskiej”, pozbawianiu Ukraińców
godności narodowej, pogardzie, jaką Polacy okazywali Ukraińcom, wykorzysty
waniu ich pracy dla własnego bogacenia się, stosowaniu wobec nich wszelkiego
rodzaju represji i prześladowań przez setki lat. Oskarżenia ze strony polskiej są
nie mniej poważne — Ukraińcy są opisywani jako naród pełen nienawiści wobec
Polaków, zdolny do niewyobrażalnego okrucieństwa, winien ludobójstwa doko
nanego na polskiej ludności Wołynia, Galicji i Chełmszczyzny. W tym ujęciu
wszelkie „nasze” działania wymierzone w drugą stronę miały charakter obrony
przed „ich” agresją lub były wyrazem sprawiedliwej walki o podstawowe, niezby
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walne interesy pokrzywdzonego narodu. W czasie ostatniego spotkania Mykoła
Kuczerepa tak opisywał relacje polsko-ukraińskie w okresie międzywojennym:
„W istocie polityka państwa polskiego realizowana na ziemiach ukraiń
skich była ukierunkowana na zmniejszenie praw rdzennych mieszkańców
tych terenów. Ponadto każda instytucja państwowa na różnych szczeblach
administracji brała udział w tej polityce, starała się wnieść antyukraiński
akcent. Uzupełniały je antyukraińskie akcje podejmowane przez polskie
organizacje społeczne na Ukrainie Zachodniej [...] Polityka asymilacyjna wywoływała oczywiście protesty ze strony ludnos'ci ukraińskiej. Na fali
oburzenia wśród młodzieży wzrastały nastroje skrajnego nacjonalizmu”
[Polska-Ukraina 2006, t. 10: 199].
Trudno się dziwić, że Polacy odpowiadali w tej samej poetyce. Czesław Par
tacz w następujący sposób opisywał ukraiński ruch narodowy w czasie II wojny
światowej:
„Ale jak banderowcy mogli myśleć o budowie państwa nacjonalistycznego
nad Dnieprem, skoro jako policjanci w służbie niemieckiej na Centralnej
Ukrainie byli siepaczami własnych rodaków [...] terror niemiecki wyko
nywany rękami ukraińskich najemników [...] oba odłamy OUN rozpoczę
ły w 1942 roku szeroką akcję propagandową. Kolportowano pocztówki
z portretami Petlury, Konowałcia i Melnyka, teksty piosenek, znaczki
z tryzubem itp. Parę miesięcy później śpiewano «Bidemo strilaty, rizaty
nożom, lachiw i moskali wiszaty krugom» [...] Bardzo charakterystyczne
jest wyzwolenie narodu poprzez bicie, rżnięcie czy wieszanie Polaków
i Rosjan [...] banderowcy w praktyce uprawiali politykę «po nas choćby
potop», realizując imperialne cele integralnego nacjonalizmu — swoistej,
samorodnej formy faszyzmu [...] nacjonaliści z OUN [...] prowadzili nie
zwykle konsekwentną politykę, której celem była «Rewolucja Narodowa»
rozumiana jako eksterminacja i ewentualne wypędzenie ludności polskiej
z Kresów Wschodnich oraz z ziem uznanych przez nich za ukraińskie [...]
OUN-UPA przelała jedynie morze niewinnej polskiej, ukraińskiej i ży
dowskiej krwi, co stworzyło barierę nienawiści pomiędzy obu narodami
na długie dziesięciolecia [...] Mimo zbrodni ludobójstwa popełnionych
przez OUN. SB OUN i UPA organizacje te są na Ukrainie gloryfikowane.
Mordercom stawia się pomniki, zaprasza do szkół, dąży do nadania praw
kombatanckich. Gloryfikacja «bohaterów» z OUN-UPA, jak i pretensje
terytorialne, m.in. do tzw. Zakierzonia, źle rokują na przyszłość” [PolskaUkraina 2006,1.10: 98-113].
Nie można wykluczyć, że wypowiedzi tego typu były formułowane z myślą
o dotarciu nie tylko do uczestników rozmów, ale do znacznie szerszego kręgu
zainteresowanych (ofiar konfliktów lub ich rodzin, rewizjonistów, nacjonali
stycznych środowisk politycznych etc.).
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Trzeba jednak koniecznie dodać,
że obaj przywołani referenci współre
dagowali bardzo kompromisowe pro
tokoły końcowe seminarium. Reali
zowali więc w ramach tego spotkania
dwie, w zasadzie sprzeczne, strategie
narracyjne.
Pewne światło na postrzeganie istoty
rozmów polsko-ukraińskich przez re
prezentantów narracji moralnej rzuca
wypowiedź formalnie jedynie obser
watora seminariów, prezesa Świato
wego Związku Żołnierzy Armii Kra
jowej, Andrzeja Żupańskiego, w pod
sumowaniu całego cyklu spotkań:
„W naszym przekonaniu, komba
tantów, bo i ja jestem kombatan
tem Armii Krajowej, byłem w tym
czasie na Wołyniu, dużo wiem na
Ideolog narodu. Lwów.
ten temat, moi koledzy również —
Fot. K. Dudzińska, 2009
trzeba to nazwać ludobójstwem,
rzezią, a ostatecznie ekstermina
cją. Natomiast historycy ukraińscy, także na obecnym seminarium, ani
razu żadnego z tych terminów nie użyli. Mówili, że to był plan narodowej
rewolucji, przygotowany przez OUN, plan usunięcia Polaków z tamtych
terenów. Czyli tu jest różnica. W tym sensie nie osiągnęliśmy celu. Gru
pa historyków ukraińskich nie ocenia tego, co się stało na Wołyniu jako
zbrodni, tylko uważa, że było to działanie narodowe [...] Jestem przeko
nany, że to, czegośmy nie osiągnęli my, organizatorzy tych seminariów,
wcześniej czy później nastąpi, bo zgodzicie się, że inaczej tego nazwać nie
można” [Polska-Ukraina 2006, t. 10: 356].
A więc, choć ostatecznym celem dialogu pozostaje zwycięstwo moralne, na
leży póki co cieszyć się choćby połowicznymi sukcesami, za jakie można uznać
otwarte wygarnięcie „im” w twarz „całej prawdy5'.
Był jednak jeszcze trzeci nurt dialogu, w którym realizowana była strategia
narracyjna, którą można określić mianem „krytycznej”. Bardzo dobrze charak
teryzuje go następująca wypowiedź ukraińskiego badacza Ihora Iljuszyna:
„badałem [...] dokumenty z roku 1944, dotyczące rozmów niektórych
przedstawicieli OUN Bandery [...] z czołowymi przedstawicielami admi
nistracji władz okupacyjnych — i na Wołyniu i w Generalnym Guberna
torstwie. Wynika z nich, iż Niemcy żądali przerwania antypolskiej akcji,
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zaś ounowcy, choć świadomi takiej konieczności, przekonywali stronę
niemiecką, że jeśli to zrobią, Polacy w dalszym ciągu będą utrudniać wal
kę z ich wrogiem nr 1 — Związkiem Radzieckim’’ [Polska-Ukraina 2006,
1.10:289].
Z punktu widzenia warsztatu i metodologii nauk historycznych ta i wiele in
nych interpretacji cytowanego autora jest bez zarzutu. Dają one świadectwo po
szukiwania prawdy i zrozumienia tego, co w istocie zachodziło na pograniczu
polsko-ukraińskim w czasie wojny. Jednak z punktu widzenia narracji „pragma
tycznej”, a zwłaszcza „wyższości moralnej”, wypowiedź ukraińskiego historyka
należałoby uznać za samobójczą, za dostarczanie drugiej stronie argumentów
przeciwko „swoim”. Tak zresztą dorobek Ihora Iluszyna czy Grzegorza Motyki
jest w środowiskach nacjonalistycznych i kombatanckich interpretowany.
Uczestnicy spotkań realizujący strategię krytyczną byli bez wyjątku history
kami o znaczącym i uznanym w środowisku historycznym dorobku naukowym,
często jedynymi specjalistami w zakresie swoich badań. Ich nieobecność unie
możliwiałaby przedstawienie seminariów jako inicjatywy naukowej. Co wydaje
się bardzo ciekawe, ich ustalenia w zasadzie nie były poddawane dyskusji. Jed
nak miały istotny wpływ zarówno na przebieg obrad, jak i ostateczne wyniki
spotkań. Narracja krytyczna tworzyła bowiem istotną przeciwwagę dla narracji
wyższości moralnej i zapewniała pragmatycznemu centrum możliwość tonowa
nia dalej idących żądań z tamtej strony.
Nic nowego...
***
Lektura 10 tomów wydawnictwa Polska-Ukraina. Trudne pytania nie pozo
stawia wątpliwości, że charakter oficjalnego dialogu historyków polskich i ukra
ińskich na przestrzeni dziesięciu lat w gruncie rzeczy nie uległ zmianie. Przez
cały czas dominuje przekonanie o potrzebie porozumienia się na płaszczyźnie
możliwej do zaakceptowania przez obie strony i trwają negocjacje kształtu owej
płaszczyzny. Generalnie biorąc, owe negocjacje powoli zmierzają do przodu,
czego świadectwem są spektakularne gesty polityków, takie jak otwarcie Cmen
tarza Orląt czy wizyta prezydentów w Pawłokomie. Jednak wydaje się, że jedyne
środowisko, które w ciągu ostatnich kilkunastu lat znalazło wspólny język i spoj
rzenie na przeszłość Polaków i Ukraińców, to niewielka grupka historyków, któ
rzy w badaniach przeszłości zrezygnowali z nacjonalistycznego paradygmatu.
Jaka będzie ich rola w kształtowaniu szerszych postaw społecznych, czas pokaże.
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Пограниччя
земля любови та розбрату

Тисяча роив сусщства Полыщ та Украши — це були столйтя життя обидвох
народ1в без hitko окресленого кордону М1Ж ними. Кордон, який було проведено
мiж Украшою та Польщею теля Друго! CBiTOBOi виши, роздпяв Польщу i Радянський Союз. Украшськс населения прикордоння не було господарем pici
земл1 i не було суб’ектом державного, политичного чи культурного життя цього
регюну. Яскравим прикладом було юнування товариств польсько-радянсько!
дружби, але не польсько украшсько!.
Тисяча роклв сусщства 11олыщ таУкраши — це були столптя життя обидвох
народ i в без 1птко окресленого кордону м1ж ними. Кордон, який було проведено
мгж Украшою та Польщею тел я Друго! свиово! вшни, роздшяв Польщу i Радянський Союз. Укра!нське населения прикордоння не було господарем pie!
3 C\i.ii i не було суб'ектом державного, пол!тичного чи культурного життя цього
регюну. Яскравим прикладом було юнування товариств польсько-радянсько!
дружби, але не польсько-украшсько!.
Про украшсько-польське пограниччя можна говорити лише шеля проголошення Укра!ною нсзалежнос'п у 1991 popi та визнання ii Республикою Полыца.
Вiдом ий американський пол полог i державний д1яч Зб1гнев Бжеянський вважае виникнення незалежно! украшсько! держави за одну з трьох найважливн
ших геопол1тичних под1й XX стол iття поруч i3 розпадом великих европейських
iMnepiń у 1917-1918 pp. i подшом Свропи зал1зною завюою [Brzeziński 1996:
3-8]. На думку Ендрю Вшьсона факт утворення ново! суверенно! держави був
великою несшуцванкою для дипломатичних канцелярш, ун1верситет1в i б1рж
зах1дних кра!н. з якою Захщ зрештою не зум1в до клнця осво!ться. Тим б1льше,
якщо взяти до уваги етн1чн1, mobh I i релишш в1дм1нност1 сучасно! Украши, то
iсну вало дуже багато причин, щоб вважати цю крашу малоймов1рним кандида
том на власну державшеть [Wilson 2002: XI].
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Июля Друга! CBiTOBoi вшни польська гумашстичнаелна устами €. Гедройця випрацьовувала 1дейш засади
польсько! С Х 1 Д Н 0 1 полпики — вщкинути CTapi територ1альн1 суперечки заради сшвпращ в майбутньому
[Osadczuk 2001: 32]. Полыца йнця 80-х — початку 90 х роюв XX
стол1ття передчувала, що !й в пер
шу черту noTpiÓHO буде сконструювати дружно сус1дське оточення
[Ziółkowski 2008: 8]. 1де! G. Гедройця про добросус1дськ1 стосунки з на
родами I Центрально сходно! Свропи
та перспективи !х розвитку стали
BKa3iBKaMH для конкретних полиичних проекпв, частиною яких було
юридичне шдтвердження кopдoнiв,
присутнють польсько! культури в нових полиичних умовах, збереження
польсько! нашонально! спадщини на
землях сусдав [Ziółkowski 2008: 9].
Pomnik Metropolity Andrzeja Szeptyckiego
Украша в цей час проходила дуже
jako „Mojżesza Ukraińców”. Jaworów (Явор1в),
складний шлях мирного виходу з Раobwód lwowski. Fot. M. Zowczak, 2007
дянського Союзу i формування нацюнальних державних структур —
вшсько, банкова система, митш та прикордонн1 служби тощо. Украшська поль
тична ел1га не була готова щейно, теоретично i методолопчно до партнерських
стосунюв 3i сво!ми с\ с1дами.
Польща творила прагматичну поишику 3i списком конкретних завдань, який
спирався на ширим впи з важливими складовими частинами гз концепт! С. Гедройця. Доровказами були гасла повернення до Свропи (европейська штеграц1я) i добре сусщство. У стосунках польсько-укршнських таку полпику на
звали „стратепчним партнерством” [Ziółkowski 2008: 8]. Украша перебувала у
пошуках державно! 1дентичност1. ретппйних i мовних конфлпгпв, в 1дсутнос'п
едино! позицн щодо перспектив i напрямюв и рух\ .
Польсько-укра!нська дорога до сгпвпраш. порозумiння i поеднання розвивалася на двох ртнях — найвищому державному (Кшв Варшава) i репонально-прикордонному (JIbBiB-Перемишль, Луцьк-Замосць), тобто приграничних
областей i воеводств. Полпичним елггам двох кра!н досить усшшно вдалося
подолати пашвну 1дсолопю XX столггтя — 1нтегральний нац1онал13м. НаTOMicTb рег1ональш ел1ти (парт!Йн1, релЫйнп державн1, культзфн1) пройшли
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дуже складний шлях через актив1защю образт минулого до сьогодтшньо! р т новаги у релп шному, социальному i культурному жита прикордоння.
Сам кордон також змшювався i3 змшою пол1тично! реальности Можемо
говорити про певний цикл трансформацп вщ польсько радянського кордону,
який Д1ЛИВ, через безвгзовий украшсько-польський кордон, який давав добр1
шанси для гадвищення стандарта щоденного життя i тому об’еднував у цьому
поляк1в i украшщв, до кордону Украша — Свропейський Союз, який породжуе
HOBi труднопц i hobi стереотнпи.
Утворення незалежно! УкраТни було сильним 1мпульсом для активгзацп
в шй польсько! сшльнотитаукрашсько! в Полыцг Приховувана десятшпттями
нащональна щентичнють стала предметом гордосп у двох дтспор, оскшьки
в1дкривались hobi перспективи для контак-пв з Батьювщиною. Специфика на
селения пограниччя полягала у тому, що з одного i другого боку воно в силу
юторичних обставин (депортант, примусов! переселения, фгзичне знищення,
перемпцення кордошв) стало майже моноетнншим.
Початок 90-х роклв у двох крашах вщзначився шдроджешшм нащональHoi свщомост1 та виробленням ново! системи культурних щнностей. До цього
часу мало чисельш польськ1 та украшсью етшчш меншини юнували реально,
але ix присутшсть була символ1чною, ix стнншють була домашньою. Пашвна
сила нак'язувала св1й культурной зразок р ен т, що особливо добре видно на
пограничч1 [Демський 2007: 81]. Специфика сучасно! ситуацй полягае в тому,
що украшщ вперше за останш юлька стол1ть стали пашвного силою на свош
територй.
На в1дм1ну вщ Польщ1, Чехи', Угорщини чи кра!н Прибалтики, я и займаються пол1тичною i сконом! мною трансформащоо, Украш!
„доводиться виконувати ще одне завдання — розбудовувати власну
державшсть та формувати нац1ональну щентичнють. Адже Укрш'на
у ii сьогодшшшх межах, за винятком короткого перюду п!сля Псршо!'
CBiTOBoi в1йни, школи не мала власно! держави. I дош в кра!т тривае
дискушя навколо того, що е украшська державшсть, украшська культура,
укра1нська щентичнють” [Ломан 2003: 18].
Укра!ш у першу черту необхщно було формувати власну релйшну i етшчну
св1дом1сть. Частиною цього складного процесу було також створення нового
бачення власно! icTopii. Новий погляд i нов! пщходи до власного життеписання
не завжди узгоджувалися i ; прийнятими загальноевропейськими конструкщями та icTopiaMH сус1дшх народ1в. Великою загрозою на пограничч1 двох куль
тур е юноращя, применшення po.ii чи зневага елемент!в чужо! культури або
ж !х тотальне привласнення. Усе це здшснюеться пщ тиском прояву велико!
любой! до усього власного. В таких випадках iciopiio завжди намагаються поставити на службу пол!тиц!.
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Сучасна украшська юторюгра4ля мало згадуе про вжовшну культурну присутн1сть поляюв у Львов), 1вано Франк-iвську чи Жовквп Бшьше акцентуеться
роль i значения саме украшщв у розвитку згаданих територш. 3i свого боку
польсью icTopHKH „делшатно” мовчать про активну украшську присутшсть
у Персмишлк Ярослав i чи Сяноку. Польська украшська меншина майже шлком вщсутня у загальшй картиш сусшльно-економ1чного чи культзфного роз
витку ocHOBHOi етшчно! групи, а якщо вона й згадуеться в окремих частинах
нарративу про минуле, то переважно в конфлпсгних ситуащях [Середа 2000:
391]. Таким чином, етноцентризм став основою побудови системи культурних
ишностей на багатокультурному, або принаймш двокультзфному, пограничч1.
До сучаснош украшсько-польського кордону, без сумшву, можуть мати
претензй ура-патрюти з двох сторш, оскшьки за кордоном залишилися ixrri
рщш, частина ix icTopii та пам’ятт Необх1дно усвщомлювати, що не icHye справедливих полйичних границь, яю б задовольняли ycix, оскшьки проходять че
рез територи, наяких взаемопроникаються рпш етноси [Chrzanowski 2001: 8].
PißHO ж як не може претендувати жоден i3 народш виключно на хвалебну icTopira чи тотальне засудження дш шшого. На жаль, часто полггака побудови
нацюнально!щентичносп формуеться i дефпшосгься через ворожить до свого
суслда. тод| ми маемо справу з найпршим типом етнонаиюна.пзму [Kapuściński
2001: 6].
Можливють говорити правду на початку 90-х рогав впровадила частину
польського i украшського суспшьства у полон зло!’ пам’ят1. Любов до свое!’
земл1 виражалася у взаемних оскарженнях, агресивних нападах i „глухо!, часто
приховувано!, але завжди готово! з’явитися i рушити в атаку жаги в1дповщ1
та помети’ [Kapuściński 2001: 5]. Окр1м того, на думку С. Гедройця полякам
був властивий комплекс вищосп стосовно людей 3i Сходу | Гсдройц 2000: 5-7].
Укра!нсыа нацюнальш ще! на пограничч1 посилювалися уевщомленням меншBapTOCTi по вщношенню до полякт, р1вно ж як до ройян у центрально сх)дшй
Укра!ш, шццбно як шмщв щодо Францп, полякiв щодо Тймеччини та Австрй,
чех1в щодо Австрй [Ыдар 2006: 68].
Запальний, ihoti нав1ть жорстокий i насильницький характер нащональних
амб1ц1й яскраво проявився у Переми)п.п по вщношенш до укра!нсько! меншини i у Львов1 до польсько!' у 90-х роках XX скшття. У Персмишл1 на початку
1991 р. було вщновлено греко католицьку aiapxno i природно вфуюч) укра!нщ бажали повернута co6i давню катедру. Трупа римо-католиюв, створивши
нову громадську орган1зац))0 , виступила проти повернення, оски)ьки костел
був збудований чином orniß кармел гпв задовго ще перед його .пкыдацкю ц1сарем Иосифом II i передачею костелу греко католикам. Украшщ, в свою чергу,
посилалися на 1сторичш факти, що костел був поставлений на фундаментах
ще CTapiinoi православно! церкви, а шзшше його повернення греко католикам
було узгоджене з римо-католицькою церквою i мало остаточний характер. Ар
гумента обох сторш пщкршлювалися юторичними фактами. Водночас поляки,
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шдтримуваш мюцсвим нижчим римо-католицьким дух!вництвом, оргашзували акцпо протесту в медмх, а потам i на вулицях. Польсыа оргашзаци заявляли,
що не тальки костел кармелтв 1м належить, але украшщ загрожують польсьюй культурнш спадщин1 в Перемишлп 1гноруючи волю Пали 1вана Павла II
щодо передач1 костелу греко-католикам, поляки так i не звшьнили йога. Папа
Римський у 1991 р. шд час свого в1зиту до Перемишля змушений був змшити
свое р1шення i передав назавжди греко-католикам колишшй костел е зу тв для
потреб катедри, який знаходиться кшькасот метр1в нижче на тому самому паrop6i.
На цьому не закшчилися проблеми з костелом кармелтв, який залишився
символом непорозумшь i розбрату мгсько! громади. У 1994 р. польсыа нацюналюти з1н1ц1ювали знищення веж1 i куполу, добудованих греко-католиками
у XIX столггта. Воеводський консерватор пам’яток дав на це згоду, посилаючись на необхщшсть повернення первинного вигляду (хоч шхго докладно не
знае як костел виглядав). Шсля початку демонтажних роб1т в1н зм1нив р1шення,
за що був звинувачений у проукрашських симпат1ях i зв1льнений з роботи. Нарешт1 колишн1й комушст, якого повернули на цю посаду, остаточно знищив
купол i вежу у 1996 р., посилаючись на 1хш конструктивш вади. В1н це зробив
всупереч рекомендащям свого кер1вництва з Варшави. У цей р1к Украша святкувала 400-л1ття Брсстсько! уни. В П ереминт не вщбулось жодних значних
святкувань, як1 були перенесен! до меншого Ярослава [Hann 2001: 190-193].
Бажаючи виправити ситуащю i украшсько польсью стосунки, влада у Варшав1 у 1995 р. виршила перенести фестиваль укра!нсько! культури з Сопота до
Перемишля. Але похабно як у випадку з р!шенням костельно! влади у 1991 р.
щодо костелу кармелтв, так i зараз не взяли до уваги мюцевих польських наnioHaaicTiB. Фестиваль вщбувся у дуже напружешй атмосфер!, незважаючи на
прикру кампан!ю проти цього заходу, яка виражалася у зриванш фестивальних
плакат1в та cnpooi п!дпалити украшський будинок культури. Мюька рада Пере
мишля всупереч Bapinaßi старалася запоб!гти орган!зац!! наступного фестива
лю в Перемишл! у 1997 рощ.
Украшська меншина Перемишля у цьому конфл!кп найб!льшу моральну
пщтримку знайшла у Львов! та шших листах колишньо! Смдно! Галичини, де
мешкають греко-католики. Найактивн!ше виступали переселенщ з Польпи,
об’еднаш у культурш товариства „Надсяння”, „Лемк!вщина” тощо. На захист
демонтажу веж! та куполу на костел! кармелтв ставали громадсый, партшш та pcniriÜHi д!яч! переважно приграничного perioHy. Загальноукра!нського
резонансу ця справа не набула — для в!рних !нших церков вона була незрозум!лою, для мешканщв Центру, Сходу i П!вдня Укра'ши це була чужа !стор!я.
Фактично Укра!на мовчала.
Значною Mipoio шццбна проблема була з цвинтарем Орлят у Львов!. Властиво це була суперечка про вигляд вщбудованого пантеону, про нащональш
символи, нацюнальну пам’ять. В!дбудова монументу Орлят Льв!вських — це
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була данина святш пам'ят! виграно! поляками i водночас програно! украшцями
боротьби за незалежну державу. 25 серпня 1971 р. розпочалося нищення цвинтару Орлят, що було прикладом щеолопчно! та фгзично! розправи радянсько!
влади з польською icTopieio. На початку 90-х рока в почалася його вщбудова.
Польська сторона бажала в1дновити його повшстю так, як вш був створений
Рудольфом 1ндрухом. Це р1шення викликало неоднозначну реакщю в украшському середовищ1. Предметом контроверсп були як архггектошчш деталi. так
i зм1ст напиНв на головнш таблиц! та р!зних мюцях цвинтаря. Полыца цей конфл!кт залагоджувала на двох р1внях — Киева та Львова. Проблем додавала також специф!чна пол!тична ситуац!я в Укра!ш — позищя громади Львова щодо
президента Леошда Кучми. Льв!вська м1ська рада говорила, що справа цвинта
ря належить до ii компетенцн i тому Ки1в не може нав'язувати свою позищю.
Подписана умова на piem кер!вник!в Ради нацюнально!' безпеки та оборони
Украши i Бюро Нацюнально! безпеки Полыщ в!дкидалася р!шенням Льтвсько! MicbKoi ради, згщно з яким у напиа „Nieznanym żołnierzom bohatersko
poległym w walce o Polskę"’ не повинно було бути слова „bohatersko"’ i заборонялося вщновлення багатьох архггектошчних деталей. Льв1вська мюька рада
таким чином вщстоювала г!дн!сть украшського народу. Урочисте вщкриття за
участю двох президент!в. яке було заплановане на 21 травня 2002 р., з шщттиви А.Квасневського було вщмшено. Наступний раз до справи цвинтаря Орлят
повернулися теля Помаранчево!' революцй', коли в УKpami зм!нилася пол!тична ситуащя i зник конфлжг \пж Львовом i Киевом. Польська сторона запропонувала текст: „Tu leży żołnierz polski poległy za Ojczyznę”, тобто щентичний до
напису на Tpo6i Нев1домого Солдата в Варшавт 24 червня 2005 р. вщбулося
урочисте в!дкриття i посвячення Цвинтаря Орлят i монумента Украшськш Галицьк1й Apviii на Личаклвському цвинтар1 [Ziółkowski 2008: 40-50].
Справа цвинтаря протягом багатьох роив була полем для машфестацп сво1х
амбАщй рпними пол1тичними силами Украши i Полыщ. Доц)льно тут процитувати французького вченого Ф штпа Меро:
„У cycniabCTBi, яке вважае, що минуле мае вплив на сучасшсть та
спрямовуе ii, символ iчне опанування цим минулим розглядаеться як мета
влади, елемент визначення таукор1нсння ново! людини” [Меро 2006: 40].
Конфликт у Львов! актив1зував 1сторичну пам’ять усього польського сусninbCTBa i польсько! д1аспори. Натом!сть 3i сторони укра1нсько1' поза Львовом
його знову шхто не po3yMiB або тнорували. Це був конфлжт прикордонного
MicTa i3 колишньою своею мстропол1ею, конфл!кт pi3Horo юторичного cbito гляду i життевого доевщу. Льв1вська MicbKa рада бачила у дшх польсько! сто
рони намагання нав'язати свое бачення icropii i тому чинила вщповщний onip.
У деяких нацюналютичних колах Галичини i, зокрема, Львова, тднялася хвиля протссАв, тому що багатолАня позищя Варшави (йдеться про nepnii BapiaH-
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ти напису на пантеон!) сприймалася як нестерпний вняв польського шовппзму
i територ1альних прете нзш до колись польсько)' Галичини [Ломан 2003: 132].
На приклад) конфл)кту довкола Личак)вського цвинтаря у Львов) ми бачимо
як можна пам’ять про загиблих у боротьб) перетворити на частину пол)тично)
культури. У сучасшй kropi) вшанування полеглих як жертв здебшыного використовують для будування едност) тих, хто пережив щ поди' та ixHix нащадк)в.
Пол)тичний культ померлих служить для змщнення нацюнально) )дентичност).
Французький кторик редки Ернест Ренан твердив, що спшьне терп)ння бшьше з’еднуе, нгж стльна рад)сть. За Ренаном народ становить велику солщарну
сгальноту, яку шдживлюе почуття понесено)' жертви i готовн)сть понести и ще
раз [Mick 2001: 56].
Защкавленють конфликтами на пограничч) з одного боку Bcieio Польщею,
з другого боку лише населениям Захщно) Укра)ни (чи правильшше буде ска
зали колишньо) Схадно) Галичини i Волин)) свщчить про живуч)сть кторичних стереотип iв i взаемних претенз)й. Оск)льки на польських сх)дних i укра)нських зах)дних рубежах )снував нерозв’язаний м)жнацюнальний конфл)кт, то
в ментальносп перешчних поляк)в змщнився стереотип про украшський анти
польський сепаратизм [Osadczuk 2001: 31]. Позищя м)сцево) влади наЗахщнш
Укра1ни чи окремих пол1тичних сил поляками сприймаеться як наставления
цшо) Укра)ни — це наступний стереотип, зпдно з яким поняття Укра)на обмежувалося до земель на захщ В1Д Збруча [Brzeziński 1996: 3-8].
Польський кторик Роберт Траба, головний редактор часопису „Борусшя”
вважае, що в украшсько-польських контактах дал i, у бшышй Mipi шж в стосунку до )нших cycipiß, стереотипи вццграють до Miну ючу роль. Також вш схиляеться до актуальност) тези Антошни Клосковсько), що в сучасному польському
cycni.iiiCTBi icHye сильшше несприйняття укра)нщв н1ж шмщв i пояснюеться
воно )сторичними обставинами [Traba 2001: 11]. Проте Роберт Траба не вважае,
що насичешсть антагошетичними уявленнями в Перемишл1 чи Львов) мусить
творити Альки негативш пщвалини, на яких будуть будуватися hobi конфл)кти
i безконечн) суперечки. Покол1ння св1дклв драматичних подш i жертв у нових
пол)тичних умовах нерщко стае трансм1сшним пасом позитивних перемш. Па
радокс полягае у тому, що pi середовища дуже добре знають одш одних. 1х
емоц)йне закор)нення у минулому може стати початком нових 1Н1Ц1атив, скерованих на сьогодення та майбутне. Польсько-шмецький доевщ показуе, що
саме „поколшня евщюв’’ мало автентичну мотиващю, щоби страх)ття icTopii
змшиги на мкця позитивного вшанування пам’ят) минулого i акти поеднання
[Traba 2001: 10].
Польський кторик Гжегож Мотика вважае, що для досягнення ц)лковито)
згоди i повного заспокоення емощй минулого в украшсько-польських стосунках необхщно виконати килька умов. Перш за все, належить поставили хрести
на Bcix гробах поляк1в i украппрв. Це потркно робити таким чином i в такШ
форм), щоб не вразити почуття imnoro народу i не давати шдстав для рев)зюDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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шзму. Значна роль тут належить державши влад|. Не менш важливе завдання
лежить на 1сториках. Вони повинш не тшыси проводити науков1 дослщження над р1зними аспектами конфлшту, але також ыдкрито i в повному обсян
подавати знания про шдставов1 факти [Motyka 2001: 100-101]. Надзвичайно
важлива роль в1дведена для мас-медш. Саме засоби масово! 1нформацй по
кликан! формувати HOßi образи сьогодення, бути наставленими на висв1тлення
конкретных позитивних справ сьогодення, а не полювати за жах1ттями минуто
го i узагальнювати окрем1 прояви етнонацюнал1зму.
На жаль у XX столгт, як зрештою протягом вшв, у польсько-украшських
стосунках на перший план виходив рел1г1йний, нарюнальний чи сусшльний конфл1кт внасл1док чого цшком вщкидалися сшльшсть походження
украшського i польського народ1в i ix культури [Гудь 2000: 92]. Польський
icTopmc мистецтва Тадеуш Хшановскд вважае, що поляки „винш схщним cyciдам зрозумшня i допомогу, а не якусь шабельковату ревшдикаршну постав} '’
[Chrzanowski 2001:7]. Настав час зам iнити питания „Хто винен" на питания
„Що робити?" для збереження наших культур, нацюнальних 1дснтичностсй
i безпечного розвитку сусшльств.
Сучасне украшсько-польське пограниччя — це територ1я, на якш знаходиться чи не найбшына кшьюсть пам’яток, що становлять культурне надбання обох нащй. Культура нерозривно i причинно-наслщково пов’язана i3 щенТИЧН1СТЮ, вона виступае ii' зовшшньою ознакою. Незважаючи на суперечливу
природу пам’яток (Личаювський цвинтар у Львов i. греко католидька катедра
у Перемиш.п. Льв1всы<а Иашональна наукова бкб.потека iM. В.Стефаника) вони
творять основу icTopH4Hoi пам’я'п украшщв i поляков. Виявляючи особливий
штерес i любов до цих об’екпв, мюць i pici землк необхщно пам’ятати про
небезпеку нерозумшня югорично! реальносп. в якш були створен i культур иi
надбання нацй.
Сьотодш украинцам i полякам необхщно уникати нацмфно! стерилпаий
(вихолощення, спрощення) нашого сшльного минулого. Культури ресурсы
Украши i Полыщ створювалися тисячол1ттями за активно!' участ1 двох народи.
На пограничч1 дуже часто культурна спадщина одного народу зараз перебувае
у власносп iHmoro. Сшвв1днесення себе з pi ею землею, ii культурою та й минулим формуе сьогодш етшчн} щентичнить кожно! особи зокрема i локальних
епшьног. У рьому npopeci важливо уникати використання культурних надбань
минулого у вузько 1дсолог1чних потребах сучасносп чи у якоезз збудника непорозумшня, конфлжту i ворожоезз.
На жаль, Hi укршнське, Hi польське cycni.ibCTBO ще не прийшли до уевь
домлення ново! якосп юзоричних пам’яток i кульоурних надбань пограниччя
— С1пльно1 культурно! спадщини. Випдно вирпнясться у рьому npopeci плаHOMipHa робота Мшютерства культури i нашонально! спадщини Полыщ, яке зь
HipiraBano ряд укра!нсько-польських npoeicriB i »юбкизувало на ix реагпзарпо
фахжшв обидвох краж.
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Завдання сучасносл — перетворити стоштш претензй, стереотипи, зневаги i неприязш на взаемоповагу, толерантшсть i спрямувати сшльш зусилля на
створення пдного i безпечного майбутньош. Культура, 1сторична та сусшльна
пам’ять не повинш бути зоною конфликту, a сприяти взаеморозум1нню й дiaлогу, змщнювати громадянське сустльство.
На закшчсння свою виступу хопв би зачитати дв1 цитати про специфику
|дентичност1 ( 1НОД1 можна говорили про дуалютичну иснтичшсть) населения
пограниччя, яке мае змшане походження або ж е нащональною меншиною.
Здебшьшого представники нацюнальних меншин шдкреслюють свою 1дентичHicTb, яка безпосередньо пов’язана i3 походженням або релпзсю, а не крашою
проживания. Проте один 65-тилп шй мужчина украшського походження в Перемишл1 на питания „Чим для тебе е Польща, а чим Украша?” вщпов1в:
„Są to dla mnie dwie ojczyzny. Jedna to ta, w której dziadowie i pradziadowie
wyrośli — to jest Polska, a druga, dla kontynuacji języka, kultury — to Ukra
ina. Nie jestem rozdarty — identyfikuję się z ukraińskością, a z drugiej strony
tu żyję, tu pracuję, tu jest moja ojczyzna” [Hann 2001: 196].
Друга цитата стосуеться змшаноУ родини:
„Ja jestem Polka, ale mój ojciec był Ukrainiec i ja zawsze mam respekt
dla ukraińskiej kultury i religii. Ja na duże święta idę też do cerkwi i umiem
mówić i po polsku i po ukraińsku. Moja dusza i polska i ukraińska” [Kulak
2000: 88] .
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Pamięć przedzielona rzeką

Ukraińskie i polskie wspomnienia różnią się zasadniczo: zawierają sprzecz
ne wersje wydarzeń, różnych mają też pozytywnych i negatywnych bohate
rów. Są za to podobne w formie: jedne i drugie mówią o zniszczeniu dawne
go sposobu życia i przymusie zaczynania wszystkiego od nowa.
T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina,
Litwa i Białoruś 1569-1999, Sejny 2006, s. 233

Informacje o badaniach
Przedstawiony tutaj zarys zagadnień, które pojawiły się w trakcie prowadzo
nych przez nas badań terenowych na Ukrainie, to rezultat realizacji jednego
z wątków tematycznych, zawartych w projekcie grantu, przeprowadzanego na
pograniczu polsko-ukraińskim. W trakcie kilku wyjazdów i badań realizowa
nych przez nas po ukraińskiej stronie granicy, pojawiło się wiele tematów —
zarówno wiążących się z czasami przedwojennymi i pamięcią o tamtych latach,
jak i czasem wojny i wreszcie latami powojennymi. Stale obecna była w rozmo
wach świadomość obszaru po drugiej stronie granicy, choć stosunek do tamtego
czasu i terenu był rozmaity. Powściągliwie mówiono o okresie od 1939 r. do
ustalenia granicy po wojnie, o konfliktach i działalności UPA, choć zdarzało
się nam słyszeć wypowiedzi zadziwiająco obszerne o tym czasie. Zdajemy so
bie sprawę, że na jakość wypowiedzi i otwartość rozmówców mógł wpływać lęk
i obawa o cel pytań. Przecież jeszcze niedawno ten rodzaj rozmowy mógł mieć
dla nich konsekwencje bardzo przykre. Ukraina stała się państwem niezależ
nym, wolnym dopiero przed kilkunastoma laty. Swoboda wypowiedzi tłumiona
była przez dziesięciolecia, a rozmowa o UPA była czymś niebezpiecznym. Wol
ności wypowiedzi i myślenia trzeba było się dopiero nauczyć. Tak więc, nawet
mimowolnie nasi rozmówcy mogli ograniczać swoją szczerość przy podejmowa
niu niektórych tematów. Poza tym pytającymi byli nie sąsiedzi, swojacy, których
zna się od dziecka i z którymi nawet w czasach radzieckiego podporządkowania
czy ideologicznego zniewolenia rozmawiano, tylko przybysze z miasta, z innego
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świata, „panowie uczeni”, którzy nie wiadomo jak zechcą wykorzystać uzyska
ne wiadomości. Dla przykładu informator na pytanie: „Прошу сказати як ви
називаегеся?” — odpowiada pytaniem: „Навщо вам знати?”, na kolejne py
tanie о nazwisko, odpowiada: „Ну а шо толку з того буде?”1. Rozmowy były
wprawdzie prowadzone (z niewielkimi wyjątkami) po ukraińsku, ale od począt
ku każdego spotkania wiadome było, że tylko jeden z przybyszów badaczy jest
Ukraińcem, drugi zaś Polakiem. Nie jesteśmy w stanie ocenić, w jakim stopniu
mogło to wpływać na otwartość rozmówców i jakość wypowiedzi, ale jest dla nas
oczywiste, że wpływało to na ton czy ich zakres. Mimo tego, nie zdecydowaliśmy
się na zmianę sposobu rozmowy: na przyjęcie zasady, że z Polakami i po polskiej
stronie granicy wywiady prowadzi Polak, a po stronie ukraińskiej Ukrainiec.
Zapewne inaczej byłyby prowadzone rozmowy i można by spodziewać się czę
ściowo innych wypowiedzi, jednak pojawiłby się wówczas zasadniczy problem
— jak potem porównać — nie notatki, ale własne odczucia i oceny wartości
rozmów i uzyskanego materiału terenowego. Tym bardziej, że z innych szkół
badawczych wyszliśmy i trudno byłoby przekroczyć pewne nawyki odnośnie pra
cy terenowej i podejścia do wypowiedzi rozmówców i zawartych w nich treści.
Łatwiej było zapobiegać tej tkwiącej w nas odmienności poznawczej wspólnie
prowadząc badania. Uznaliśmy więc, że wprowadzenie czynnika narodowoetnicznego, stworzenie granicy także między prowadzącymi badanie, czyli osob
ne prowadzenie rozmów (Ukrainiec z Ukraińcami a Polak z Polakami) nie by
łoby dobrym rozwiązaniem. Założyliśmy, że lepiej będzie starać się stworzyć
korzystny klimat rozmowy, ośmielenia rozmówcy, przekonania, że nasza przy
należność narodowa nie jest tutaj tym, co nas dzieli, czy nie pozwoliłaby zro
zumieć racji drugiej strony. Mamy nadzieję, że się to udało. Warto też zwrócić
uwagę na to, że do dnia dzisiejszego w podobny sposób badania nie były pro
wadzone. Najczęściej polscy etnolodzy byli zainteresowani polskimi śladami na
pograniczu (religijność, narodowa tożsamość, dziedzictwo kulturowe etc.), zaś
ich ukraińscy koledzy ukraińskimi, bardziej niż badaniami ludności i procesów
etnokulturowych na tych obszarach. Głównym celem badań strefy pogranicznej
w wielu krajach w XX wieku było wyznaczenie, a przy okazji i poszerzenie gra
nicy etnicznej, „gdyż to właśnie ona pozwala zdefiniować grupę etniczną, a nie
kulturowo określony zespół ludzi, którzy znajdują sięwjej obrębie” [Barth 2004:
354]. Musimy w XXI wieku zadać sobie proste pytanie — czy można precyzyjnie
określić granice etniczne i jakie stosować kryteria? Z uwagi na nieklarowność
kryteriów i brak odpowiedniej metodologii, którą by wypracowali naukowcy
i którą przyjęłoby społeczeństwo, musimy pogodzić się, że w znacznym stopniu
granica kulturowa staje się podstawą dla powstawania wyobrażenia granicy et
nicznej. Dlatego badania procesów etnokulturowych prowadzone na współcze
snym pograniczu państwowym mają za zadanie nie wspólne wyznaczenie granic
1 Rozmówca ze wsi M szaniec (starosamborskiego rejonu, obwodu lwowskiego).
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etnicznych, lecz analizę stanu rzeczywistego, w relacjach miedzy państwami,
społecznościami, kulturami, wspólnotami lokalnymi i, wreszcie, ludźmi po obu
stronach granicy powstałej po II wojnie światowej. Dlatego również nie możemy
uznać za bezwzględnie prawdziwą teorię, że „terytorium i wspólna przeszłość
stanowią dwa podstawowe elementy identyfikacji narodowej” [Szacka 2001:42].
Na pograniczu, gdzie terytorium i wspólna przeszłość są swoistymi elementami
dla co najmniej dwóch narodów i często stają się obiektem konfrontacji i rywa
lizacji, ważniejszą rolę dla tożsamości narodowej odgrywają język, identyfikacja
kulturowa i religijna.
Podejmując realizację tematu badań nie byliśmy pewni, czy wystarczy nam
czasu na jednakowo intensywne badania po obu stronach granicy. Wyjazd te
renowy na pogranicze po stronie polskiej i przeprowadzone wówczas rozmowy
przekonały nas, że aby tak samo starannie, a przede wszystkim głębiej starać się
poznać obecną sytuację (a także uzupełnić wiedzę zawartą w materiałach archi
walnych w Polsce i na Ukrainie) potrzeba znacznie więcej czasu. Chcielibyśmy
w niedalekiej przyszłości zrealizować ten zamysł. Teraz ograniczyć się musimy
do przedstawienia tylko niektórych wątków i opinii, jakie pojawiły się w trakcie
badań realizowanych głównie po ukraińskiej stronie granicy. Jesteśmy przy tym
w pełni świadomi, że badania należy kontynuować także na Ukrainie, nie tylko
po stronie polskiej, i że to, co teraz możemy przedstawić, dalekie jest od peł
niejszego zaprezentowania sytuacji na pograniczu polsko-ukraińskim. Z jednej
strony dlatego, że — mimo pewnego podobieństwa u początków zaistnienia tej
granicy — późniejsze losy ludzi po obu stronach zupełnie inaczej się kształtowa
ły i zupełnie inny rodzaj pamięci temu towarzyszy. Po drugie zaś dlatego, że jest
to granica dynamiczna, „żywa5', gdzie stale coś się dzieje.
Przez bardzo długi czas sąsiedztwa dwa nasze narody nie były podzielone
granicą państwową. Współczesna (z niewielkimi późniejszymi zmianami) ukra
ińsko-polska granica państwowa powstała jako granica niemiecko-sowiecka we wrześniu 1939 r. Po II wojnie światowej była to granica między Polską
a Związkiem Radzieckim. W tamtym czasie „Ukraina i Ukraińcy niemal zupeł
nie zniknęli z polskiego życia publicznego, a jeśli byli przywoływani, to właśnie
w kontekście wydarzeń historycznych” [Konieczna 2001: 5]. Dopiero od roku
1991 możemy mówić o granicy polsko-ukraińskej. Granicy, która do czasu in
tensywnej integracji Polski ze strukturami europejskimi, z UE i NATO, była
najbardziej otwartą i przyjazną dla obojga narodów. Członkostwo Polski w Unii
Europejskiej uczyniło tę granicę linią rozgraniczenia nie tylko Polski i Ukrainy,
ale Ukrainy i krajów Unii Europejskiej. Z jednej strony wynikają z tego faktu
utrudnienia w kontaktach i przepływie ludności — mimo deklarowanej przez
polityków bliskości i „strategicznego partnerstwa5', z drugiej zaś granica ta sta
ła się obiektem zainteresowania nie tylko drobnych handlarzy i przemytników,
stała się granicą nielegalnego przepływu ludzi, usiłujących z obszarów objętych
wojną w Azji i na Kaukazie, albo po prostu w nadziei na poprawę swojego losu
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i sytuacji ekonomicznej, przedostać się do zamożniejszej i uznawanej w tamtym
świecie za obszar bogactwa i demokracji, tolerancji, bezpieczeństwa socjalnego
— Europy. W społeczeństwie ukraińskim coraz głośniej się mówi, że współcze
sna polsko-ukraińska granica stopniowo staje się podobna do niesławnej żela
znej kurtyny.
Jeżeli mówimy o ludności ukraińskiego pogranicza, to i w czasach radziec
kich, i za niepodległej Ukrainy miejscowi mieszkańcy i granica, z punktu wi
dzenia pamięci historycznej i tożsamości lokalnej, pozostają we wzajemnych
relacjach, jako dwa wyraźnie odrębne porządki — parafrazując Babińskiego
i odwołując się do jego tezy o relacjach państwa i narodu na pograniczach [Ba
biński 2005: 109]. Należy też wziąć pod uwagę, że po wojnie na skutek prze
siedleń przymusowych, deportacji, dobrowolnej migracji, pogranicze etniczne
polsko-ukraińskie znacznie się zmniejszyło. Ukraińcy prawie nie pozostali po
stronie polskiej, zas' Polacy po drugiej stronie granicy, w Związku Radzieckim.
Ożywienie i początki odrodzenia pogranicza etnicznego, po obu stronach grani
cy, związane są z odrodzeniem narodowym i niepodległością Ukrainy.
Badaniami realizowanymi w roku 2008 objęte zostały miejscowości leżące
bezpośrednio przy granicy (lub w niewielkiej odległości), po stronie ukraińskiej,
poczynając od Przełęczy Użockiej i miejscowości Sianki. W czasie kolejnych dni
badań przesuwaliśmy się wzdłuż granicznej rzeki, Sanu, ku północy, do Żurawi
na, a potem dalej, do Łopuszanki, wsi leżącej u podnóża pasma Magury Łomniańskiej (od Żurawina już wzdłuż granicy lądowej). W następnym roku konty
nuowaliśmy kierunek przemieszczania się ku północy — od Hroziowej (dawnej
Grąziowej) po drugiej, północnej stronie pasma Magury Łomniańskiej, dalej
na północ. Nie doszliśmy do samego przejścia granicznego Smolnica — Kro
ścienko; w tym obszarze i najbliższych wioskach prowadzone były badania przez
inne osoby, uczestniczące w realizacji tego projektu grantowego. W niedalekiej
przyszłości jednak planujemy kontynuowanie badań — po stronie polskiej, ale
też powrócenie do niektórych miejscowości po stronie ukraińskiej, m.in. z uwagi
na projekt — zgodnie z wytycznymi U E — otwarcia kolejnego przejścia gra
nicznego, na południe od istniejącego w Krościenku — Smolnicy. Mieszkańcy
kilku miejscowości po stronie ukraińskiej wiążą nadzieje z utworzeniem tego
przejścia i ożywieniem ekonomicznym; największe szanse wydaje się mieć Boberka. Do połączenia jej z najbliższą większą miejscowością po polskiej stro
nie — Lutowiskami, wystarczyłoby zbudowanie około 5 km drogi (łącznika do
szosy: Ustrzyki Górne — Lutowiska — Ustrzyki Dolne), pomijamy tu kwestię
infrastruktury samego przejścia granicznego.
Tematyka prowadzonych przez nas rozmów dotyczyła przede wszystkim toż
samości narodowej i zespołu czynników tę tożsamość tworzących. Jest oczywi
ste, zwłaszcza dla osób, które podejmowały podobną tematykę, że kwestia ta
łączy się bezpośrednio z językiem, religią, stratyfikacją społeczną, w szczególno
ści zaś z przeszłością, pamięcią historyczną i relacjami międzyetnicznymi. Mamy
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także świadomość, że mimo pozostawania w podobnym obszarze politycznym,
istniały wielkie różnice w sposobie realizacji polityki państwowej i ideologiza
cji obywateli. Nawet sama bliskość granicy pokazywała, jak różny jest do niej
stosunek po obu jej stronach. Demontaż tzw. „sistiemy” — czyli ogrodzenia
z drutu kolczastego, zabezpieczonego dodatkowymi urządzeniami, sygnaliza
cją, siecią wież wartowniczych i obserwacyjnych, licznych strażnic wojskowych
— nastąpił stosunkowo niedawno, dopiero za wolnej Ukrainy i to nie od razu.
Stosunek do granicy, oswajanie się z nią i jej dostępnością, dopiero potem mo
gło się rozpocząć. Wcześniej pogranicze było terenem zakazanym, a zbliżanie
się do niego groziło surowymi konsekwencjami. Także wpajane latami ideolo
giczne ukształtowanie myślenia o granicy, jako linii oddzielającej od obcego
państwa, niekoniecznie przychylnego, a od lat 80. XX wieku siejącego niepokój
w „obozie postępu”, dopiero niedawno ulegać zaczęło zmianie, pod wpływem
obserwowanych zmian i ukraińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz od
działywania na społeczeństwo. Intrygujące jednak, jak szybko ta zmiana się do
konuje. Zapewne nie w całej Ukrainie tempo zmian mentalnych jest jednakowe;
łatwo przewidywać, że w Hałyczynie — Galicji, sytuacja inaczej wygląda niż na
wschodzie kraju; w istotnym stopniu wynika to z odmiennej historii przed wojną
i w czasie wojny, z innego stosunku do Rosji Radzieckiej, Niemiec, a także Pol
ski i Polaków, a nade wszystko do własnej historii2.
„Na pograniczach umiejscawiają się symbole władzy. Wieże strażnicze i drut
kolczasty mogą być wyrazistymi znacznikami suwerenności, które wyznaczają
terytorialne ograniczenia państw” [Donnan, Wilson 2007: 15]. Wszystkie te wa
runki spełniała przez dziesięciolecia granica między Polską a radziecką Ukrainą,
a ściślej Ukrainą będącą częścią Związku Radzieckiego. Dla wielu mieszkańców
obszaru pogranicza nie były to jednak znaki własnej państwowości czy względnej
niezależności — mimo że kraj ten nazywał się Ukraińską Republiką Radziecką.
Decydującym elementem nieakceptowania tej granicy i wrogiego nastawienia
miejscowej ludności do niej był sposób jej powstania.
Z drugiej jednak strony obszar naszej penetracji badawczej był dalekim, pe
ryferyjnym obszarem państwa radzieckiego i mieszkańcy tutejszych miejscowo
ści mieli świadomość swojej marginalności. Ich wiedza o świecie i tym, co dzieje
się za tak bliską przestrzennie, a faktycznie odległą drugą stroną granicy brała
się z telewizji i radzieckich mediów, które formowały w znacznym stopniu ich
myślenie. Poza tym jednak oglądali też telewizję polską i zapewne wielokrotnie
prowadziło to do dysonansu czy zamieszania poznawczego. Państwo ukraińskie
— od chwili wystąpienia z ZSRR i powstania niezależnego podmiotu prawa
międzynarodowego — także przecież starało się kształtować sposób myślenia
obywateli i wpływać na nich za pośrednictwem tych samych środków przekazu.
2 Rozmowy nagrywaliśmy na dyktafon, równolegle prowadzone były notatki. Miało to na celu
zmniejszenie ryzyka pomyłek, uniknięcie błędów w nazwach miejscowości, z których, czy do któ
rych, wysiedlano itd.
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Oczywistym motywem była potrzeba kształtowania postaw obywatelskich i propaństwowych oraz pobudzenie patriotyzmu ukraińskiego. Przy tym inaczej też
zapewne kształtowany był, i jest, obraz sąsiadów — Polski, jako najbliżej leżące
go kraju, który stał się członkiem Unii Europejskiej — związku państw, do któ
rego i Ukraina aspiruje (w każdym razie taką intencję deklaruje część polityków
ukraińskich). To zapewne istotnie wpływa na obraz sąsiadów, na obecny stereo
typowy ich wizerunek. „W nowoczesnym społeczeństwie większość stereotypów
przekazywanych jest przez mass media — literaturę, telewizję, kino, gazety,
pocztę elektroniczną, ulotki i naklejki samochodowe” [Macrae, Stangor, Hewstone 1999: 22]. Nie byliśmy w stanie, analizując materiały terenowe, wyróżnić
i oddzielić wyraźnie poszczególnych warstw — tych zapisanych w pamięci jako
własne doświadczenie, od tych zasłyszanych, wpojonych w procesie edukacji ra
dzieckiej lub zaczerpniętych z najnowszych przekazów wolnej już Ukrainy. To
zapewne jest także kłopotem wielu osób podejmujących badania w obszarach
należących przez kilkadziesiąt lat do Związku Radzieckiego.
Zwracamy uwagę na te kwestie, ponieważ bez wątpienia istotna jest rola pań
stwa i mediów w kształtowaniu myślenia i opinii. Nie jesteśmy przy tym w sta
nie — na co już zwróciliśmy uwagę — wyodrębnić poszczególnych „warstw”
tego kształtowania opinii. Pamiętać należy o tym, na co zwracał uwagę Ricoeur:
„Warunkiem uruchomienia naszych własnych wspomnień nie jest wspominanie
w izolacji, lecz z pomocą wspomnień drugiej osoby, że opowieści zasłyszane od
innych traktuje się jak własne wspomnienia” [Ricoeur 1995: 27].
Istotny także jest sposób postępowania z materiałem terenowym i wybo
ru z całości wypowiedzi tego fragmentu, który użyty będzie do wnioskowania.
Współczesna nauka zwraca uwagę na kryteria selekcjonowania materiału tere
nowego. „Dość powszechna strategia etnografów polega na wykorzystaniu wy
powiedzi informatora jako potwierdzenia wypowiedzi analityka” — zwracają
uwagę etnometodolodzy [Czyżewski 1990: 222]. Ze względu na charakter badań
i cechy terenu, a także zamieszkującej tu ludności, oczywiste jest, że przeprowa
dzenie badań w oparciu o próbę reprezentatywną nie jest możliwe. Dokonywa
liśmy więc wyboru wypowiedzi, które poprzez porównanie z innymi uznaliśmy
za reprezentacyjne. Rzecz jasna nie uniknęliśmy pewnej arbitralności wyboru;
choć staraliśmy się pamiętać, by nie wybierać tendencyjnie wypowiedzi tych
„pasujących” do tezy. Prawdopodobnie sprzyjał temu fakt, że przynależymy do
różnych narodów i w różny sposób kształtowały się nasze wizje świata i stosunku
do tego drugiego narodu, przedstawianego nam w procesie edukacji domowej
i szkolnej.
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Powstanie granicy
w pamięci miejscowych mieszkańców
Jak już wspominaliśmy, granica na badanych terenach powstała w roku 1939,
jako granica radziecko-niemiecka. 28 września 1939 r. Ribbentrop podpisał
w Moskwie Umowę „O przyjaźni i granicy”, według której granica pomiędzy
Niemcami a Związkiem Radzieckim przebiegała praktycznie po linii Curzona
[Кульчицысий 2004: 507]. Ukraina jako państwo istniała w tym czasie de iure, ale
de facto była krajem zniszczonym przez bolszewików i podporządkowanym ge
neralnej linii partii komunistycznej. Nowo powstała granica miała ideologiczne
uzasadnienie — zjednoczenie ziemi ukraińskich w jedną Ukraińską Radziecką
Republikę Socjalistyczną. W rzeczywistości było to realizacją nowego geoporządku, według wspólnych planów Hitlera i Stalina. Wbrew sowieckiej propa
gandzie mieszkańcy Galicji i Wołynia od razu, na własnych losach odczuli so
wiecki reżim totalitarny. Najbardziej i najszybciej tragiczne zmiany zachodziły
na nowej granicy, co też znalazło swoje odbicie w folklorze mieszkańców prze
dzielonych wiosek. Mieszkanka Sianek, Kateryna Fedyczkanycz, była świadkiem
tych dziejów i tak je opisuje:
„В тридцать дев'ятому наробили,
Села надвое подпили —
Половина н iмцям,
А друга червоноармшцям.
Не було у селах потгхи,
Бо Сталш приказав тттити махи.
Бо Сталш приказав тттити мнхи,
Майно пакувати.
Задумав селян висилати.
Два райони ф1р зшиали,
Коли людей з Сянок виселяли.
Всього було у KO M opi,
А тут (]при вже на вборг
Сестра брата обшмала,
Мама за дочкою yмлiвaлa.
Батько пощлував сина,
Вже послщна в нас гостина.
Село опущали — землю щлували,
Зайшли до церкви — Богу ся помолили.
Церква наша мати, просим щиро Поверни нас до тебе вмирати.
Господь про нас пам’ятав на кожному крощ,
На жаль не Bei повернули на третьему popi”.
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Z wiersza dowiadujemy się, że wioska podzielona została na dwie części
(przez Niemców i żołnierzy Armii Czerwonej), a rozkazy wydawał osobiście
Stalin. Dalej, w formie literackiej opisuje świadek wydarzeń tragedię wysiedle
nia, pozostawienie wszelkich dóbr i pożegnanie członków rodziny, także modli
twy do Boga i Cerkwi o powrót i możliwość zakończenia życia na swojej ziemi.
W innym utworze wymienionej autorki znajdujemy opis procedury tworzenia
granicy — wbijanie słupów i naciąganie drutów kolczastych. Autorka przyrów
nuje zachowania żołnierzy wobec ludzi z tym, jak kiedyś żołnierze postępowali
z Chrystusem. Opisuje wierszem wędrówkę, wygnanie, nieludzkie warunki wy
wożenia mieszkańców z Sianek do Kostopola i stosunek do miejscowych „kup
ców” w nowym miejscu:
„В Сянках гора Дшча невеличка, пошд ню доргжка йдс.
Айби тея доргжснька на Мадярщину веде.
А шд тою flopi^coio хрест Христовий ту стопъ,
А з-шд хреста криниченьки, з не! Сян-pixa Giaom».
EiacHTb вона через Сянки, на Беньову кружляе.
А над нею кат червоний свш кордон уставляе
I у землю nani б’е. В)д тих палш колюч! дроти
Дванадцять раз моцуе.
Задумалися сошли, що з Сянками зробити.
Задумалися i зробили — селян з Сянок вивезти.
До Яблуньки Нижньо! шдводи давали,
А з п 1двод| в на вагони, довгий час ми 1хали.
Ой 1хали тай Ухали, на Пщзамче здержали,
Для людини, для тварини Kanni води не малн.
Ой з ГПдзамча по!зд рушив, в Костополю зупинив
Покупате. и приходять, rpiM би ясний ix убив”.
Nie wiemy dokładnie, kiedy te wiersze zostały napisane — czy tuż po tych
tragicznych przypadkach, czy później, w czasach względnie łagodniejszej postaci
socjalizmu, czy już za niepodległej Ukrainy. Ustalenie tego mogłoby badaczom
wiele wyjaśnić, jednak pozostaje faktem, że obcość granicy w tym miejscu i wro
gość do nowo powstałej sytuacji zachowały się do dnia dzisiejszego w świadomo
ści uczestników tych wydarzeń. To znaczy, że przez lata obecna granica państwa,
ze względu na sposób jej powstania, kojarzyła się z niesprawiedliwością, bólem,
poczuciem krzywdy, utraty rodziny, krewnych i majątku, z niemożliwością po
modlenia się przy grobach swoich przodków. W taki sposób panująca ideolo
gia i czasy radzieckich rządów niszczyły lokalną pamięć historyczną. Przerwa
ny został płynny proces przekazu miejscowych tradycji etnokulturowych — to
zaś otwierało możliwości zmiany świadomości etnicznej i tworzenia nowego,
sowieckiego człowieka. Przez połowę wieku władzom komunistycznym udało
się to w części. Ciekawe, że według większości informatorów odpowiedzialność
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Pamięć przedzielona rzeką

73

za ludzką biedę ponosił „czerwony kat5' i prawie nie są wymieniane inne przy
czyny — jak wiemy, pamięć ludzka bardziej jest wrażliwa i mocniej oddziaływają
na nią osobiste wspomnienia, przeżycia i doświadczenia, mniej zaś jest skłonna
do analitycznego rozumienia sytuacji.
Miejscowi traktowali granicę jak instytucję, która nie tylko naruszyła ich
tradycyjny układ społeczny, ale bardzo skomplikowała życie codzienne, ogra
niczając możliwości swobodnego poruszania się po okolicy. Granica znacznie
utrudniała powrót do domu, np. po zakończeniu służby wojskowej czy z miejsc
wysiedlenia lub z obozów. Nasz rozmówca z Mszańca, który jako dezerter z woj
ska był w obozie od 1949 do 1953 roku, wracając do rodzimej wioski musiał
najpierw uzyskać zezwolenie w Drohobyczu — zgodę wojewódzkiego urzędu
milicji. Taka procedura trwała dwa tygodnie — milicja sprawdzała, kto z rodziny
tam mieszka, do kogo wraca, i czy w ogóle ma prawo tam się udać. Po przybyciu
do Mszańca należało obowiązkowo zameldować się u dowódcy straży granicz
nej — dowódca zabierał przepustkę, wydaną w Drohobyczu i kierował do władz
gminy. Dopiero wtedy można było się osiedlić w rodzinnej wiosce, w swoim
domu. Według informatora co cztery, pięć kilometrów była strażnica pogranicz
na, w każdej było około 50 żołnierzy. Miejscowa ludność żyła w stałym strachu,
jak w obozie — „то було таке, боронь Боже, навггь не можна було ся подивити
в той 6iK, в польську сторону’'3.
Oczywiście po pół wieku istnienia granicy radykalnie zmienił się stosunek
do niej miejscowych mieszkańców, tak jak i oni sami — ich mentalność, sposób
zachowania, standardy życia codziennego. Duży wpływ na stan pamięci histo
rycznej i lokalną tożsamość ma proces wymierania ludności badanych wiosek
i opuszczania ich przez młodzież.

Powojenne dzieje pogranicza polsko-ukraińskiego
„Nową praktyką w sowieckich rozwiązaniach z 1944 r. [była — R. Cz.] wymiana
ludności określonej według kryterium narodowościowego. Ugoda «ewakuacyj
na» między sowiecką Ukrainą a Polską z września 1944 r. przygotowała grunt
pod przesiedlenia Polaków i Żydów z ziem, które stały się zachodnią Ukrainą
oraz przesiedlenia Ukraińców z komunistycznej Polski” — pisze Snyder [2006:
208]. Dalej stwierdza:
„Usunięcie Polaków z ziem, które stały się zachodnią Ukrainą, oraz po
zbycie się Ukraińców z regionów, które zaczęły po wojnie być południo
wo-wschodnią Polską, położyło kres setkom lat mieszanego osadnic
twa na pograniczu. Od nowożytności trzema głównymi językami Galicji

3 Materiały z badań w 2009 — mężczyzna urodzony w 1925 r.
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i Wołynia był ukraiński, polski i jidysz, a czterema głównymi religiami —
prawosławie, grekokatolicyzm, rzymski katolicyzm i judaizm. Galicyjscy
i wołyńscy Żydzi zostali niemal całkowicie zgładzeni podczas Holokaustu,
a wielu z tych, co przeżyli, po wojnie wyemigrowało. Polacy i Ukraińcy
nadal zamieszkiwali owe ziemie, ale w 1947 r. po raz pierwszy podzielono
ich trwałą granicą, przebiegającą między politycznymi strefami zwanymi
«polską» i «ukraińską»” [Snyder 2006: 231].
Opis tego, co działo się po zakończeniu II wojny światowej na obszarze dzisiej
szego pogranicza polsko-ukraińskiego, w niemałym stopniu zależy od tego, kto
opisuje. Sposób oceny zależy często od przynależności narodowej tzw. przecięt
nego rozmówcy — Ukraińca albo Polaka. Dlatego rozpoczęlisTny ten fragment
tekstu od przytoczenia opinii Timothy'ego Snydera, amerykańskiego historyka,
nie-Polaka i nie-Ukraińca, którego wielką zasługą jest — i między innymi dla
tego jest ceniony — że nie opiera się tylko na opracowaniach polskich bądź
ukraińskich, lecz sam prowadzi badania w archiwach Kijowa, Warszawy i innych
miast, a opinie wyraża na podstawie własnej oceny dokumentów4.
Trzymając się granic wyznaczonych nam tekstem Snydera, dopełnimy go tyl
ko o informacje niezbędne dla lepszego rozumienia wypowiedzi naszych roz
mówców. Staramy się ograniczyć do suchego przedstawienia niektórych tylko
fragmentów działań, które miały miejsce w wyniku porozumienia, o jakim pisze
Snyder, i w wyniku realizacji radzieckiej polityki ustalania nowego porządku
w Europie Wschodniej, w tym także nowej mapy etnicznej.
Już w 1944 r. rozpoczęły się wysiedlenia z terenów dzisiejszych Bieszczad
polskich. Wioski, nie tylko znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie planowa
nej nowej granicy, lecz także leżące znacznie dalej na zachód, a zamieszkiwane
przez ludność prawosławną i przede wszystkim tzw. bojkowską, posługującą się
gwarą ukraińską, wywożono na wschód, w granice ZSRR. Radzieccy agitato
rzy byli w stanie nakłonić do dobrowolnego przesiedlenia nawet mieszkańców
niektórych wiosek Beskidu Niskiego, pasma leżącego kilkadziesiąt kilometrów
na zachód od granicy; np. Świerzowa Ruska, oddalona o około sto kilometrów
od granicy, skąd w 1944 r. cała społeczność, wraz z duchownym i cerkiewnymi
sprzętami, zdecydowała się przenieść do ZSRR. Mieszkańcy Beskidu Niskiego,
Łemkowie, dopiero kilka lat później, w ramach realizowania akcji „Wisła5', wy
siedleni zostali w większości na tzw. ziemie odzyskane — jak określano w ofi
cjalnej mowie państwowej ziemie oderwane po wojnie od Niemiec.
Mimo zakończenia wojny, aktywna w tym rejonie działalność UPA była
powodem lub pretekstem do nasilenia akcji wysiedleńczych. Stosunkowo nie-

4 Timothy Snyder — wybitny amerykański historyk, profesor Yale University, specjalista w za
kresie nowożytnego nacjonalizmu i historii Europy Środkowej i Wschodniej. Jego publikacje wie
lokrotnie były nagradzane, zarówno w USA, jak i w Polsce. Patrz: < http://www.yale.edu/history/
faculty/snyder.html> (data dostępu: 15.01.2010).
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Wieś Beniowa (Бшьова). Fot. L. Mróz, 2009

wielka część mieszkańców Bieszczadów po polskiej stronie granicy pozostała
w Polsce, i to nie w górskich wioskach; większość wysiedlona została na wschód.
Akcja ta nie była chyba prowadzona według jakichś wyraźnie określonych za
sad. Część wysiedlanych skierowano do kołchozów znajdujących się w obwodzie
chersońskim, część mogła osiedlić się stosunkowo niedaleko od granicy, w wio
skach i domostwach, z których wysiedlono ludność polską, ale także ukraińską,
a niektórzy pozostali bardzo blisko, w bezpośrednim sąsiedztwie granicy. Na
przykład Beniowa, wieś leżąca w górnym biegu Sanu, którym przebiegała gra
nica, została wysiedlona niemal w całości; tj. wysiedlono mieszkańców domostw
po lewej stronie rzeki, zaś mieszkańcy przysiółka, leżącego na prawym, ukraiń
skim brzegu, nie zostali wysiedleni. Jak wspominają dzisiejsi mieszkańcy Beniowej, początkowo przesiedlono tych z „polskiego” brzegu na „ukraiński”, do do
mostw w okolicznych wioskach, które opuścili ci, których wysiedlono do Polski
lub sami, obawiając się represji ze strony UPAlub miejscowych Ukraińców, zde
cydowali się wyjechać. Niektórzy zamieszkali u rodzin z „ukraińskiego” brzegu.
Ponieważ nie wszyscy chcieli się pogodzić z wygnaniem z ojcowizny i powracali
przez wąski tutaj San do swoich domostw, wieś — domostwa i cerkiew — zostały
spalone przez polskie wojsko, by uniemożliwić powroty. Nasi rozmówcy, miesz
kający w Beniowej, na stoku górującym nad Sanem i polskim brzegiem, widzą
kępę drzew, gdzie był niegdyś wioskowy cmentarz i gdzie w pobliżu znajdowała
się ich cerkiew. Niektóre przygraniczne wioski na ukraińskim brzegu wysiedlone
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Zrujnowana cerkiew w Sokolikach. Fot. L. Mróz, 2009

zostały całkowicie, tak jak te po polskiej stronie. Czym kierowały się ówczesne
władze? Dziś trudno ustalić, czy miało to związek z aktywnością UPA i wspar
ciem ze strony ludności miejscowej, czy decydowały jeszcze jakieś inne czynniki.
Nawet bliskość granicy nie jest wystarczającym wyjaśnieniem zniszczenia lub nie
zniszczenia wsi. Wieś Sianki czy wspomniana Beniowa — przysiółek wysiedlo
nej i spalonej wsi leżącej po drugiej stronie granicy — pozostały, a mieszkańców
nie wysiedlono. Sokoliki, Tarnawa, Dźwinacz, Łokieć Dydiowa, Żórawin — po
suwając się wzdłuż granicznej rzeki ku północy — zostały całkowicie wysiedlone
i dzisiaj są tylko punktami na mapach; czasami zachowały się ślady wiosek, ruiny
cerkwi, cmentarz, zdziczałe sady i pośród młodego lasu rosnące stare drzewa
owocowe. Z nieco dalej leżących Łopuszanki i Boberki przesiedlono w głąb wsi
tylko mieszkańców domostw leżących w bezpośredniej bliskości granicy.
Akcje wysiedlania nie były jednak aktem jednorazowym. To także zdaje się
wskazywać, że nie było całkowitej jasności pośród ówczesnych władz radzieckich,
jak należy postępować nie tylko z Polakami, ale także z Ukraińcami i w jakim
stopniu granica na Sanie będzie granicą między całkiem odrębnymi państwami,
a na ile granicą podobną do innych, wewnętrznych granic ZSRR. Poza tym,
podobnie jak w przypadku wsi wysiedlanych z polskiej strony nowej granicy,
mieszkańcy próbowali stawiać opór, nie uznawali zapewne rozporządzeń władz
radzieckich i prowadzonej agitacji za wiarygodne czy uzasadnione, skoro próbo
wali się im przeciwstawić. Według opowieści jedynego dziś mieszkańca Sokolik,
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byłego wojskowego „pogranicznika” z tutejszej placówki, pochodzącego z tar
nopolskiego, mieszkańców Sokolik wysiedlono w 1946 r.; jednak kilka miesięcy
później powrócili oni niezadowoleni z przydzielonych im nowych miejsc poby
tu. Wówczas ponownie wygnano ich z domostw, wojsko odgrodziło teren i nie
wpuszczało do wsi, zaś samą wieś, wszystkie domostwa spalono; by uniemożliwić
powroty, mieszkańców wywieziono do miejscowości Lubin Wełyki, w obwodzie
lwowskim — było to w roku 1947. Żurawin wysiedlony został w roku 1948; tych,
którym udało się zostać lub powrócili ostatecznie wysiedlono dopiero w 1952,
przemieszczeni zostali do wsi Mychajlywka w obwodzie chersońskim. Miesz
kańców Krywki przesiedlono do wsi Zołota Bałka w tym samym obwodzie, zaś
mieszkańców wsi Dydiowa rozproszono — większość przesiedlono stosunkowo
niedaleko, do wsi Chorobriw, Boriatyn i Żużlany w sokalskim rejonie obwodu
lwowskiego, zapewne do domostw opuszczonych przez Polaków; niektóre rodzi
ny wysiedlono dalej, do wsi w obwodzie zakarpackim, a nawet do obwodu do
nieckiego. Z Łopuszanki wysiedlono tylko pięć rodzin mieszkających najbliżej
granicy; jedną czy dwie do wolnych chat w centrum wsi, pozostałe rodziny także
do obwodu chersońskiego. Zdaje się to świadczyć, że nie tylko brak było jedno
litej polityki władz w sprawie przesiedleń, ale też, że nie sama bliskość granicy
wpływała na przesiedlenia. Wypędzenie mieszkańców tych wiosek w odległe ob-

Zniszczony krzyż przydrożny we wsi Wiciów (Вищв). Fot. L. Mróz, 2009
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szary Ukrainy radzieckiej może świadczyć o nadal aktywnej w tych latach party
zantce U PA, zapewne wspieranej (choćby żywnością) przez miejscową ludność
ukraińską. Wysiedlenie w odległe rejony kraju mogło być zarówno karą, jak też
wynikać z próby pozbawienia partyzantów bazy ekonomicznej i łatwiejszego,
ostatecznego ich pokonania.

Dwie pamięci.
Odmienne dzieje mieszkańców obu stron granicy
Fakt, że po stronie ukraińskiej zachowały się wioski, mimo że zmieniła się ich
struktura etniczna (wywieziona i wymordowana została ludność żydowska,
zniknęli nieliczni koloniści niemieccy, wywiezieni zostali, bądź uciekli z obawy
przed ludnością ukraińską, a przede wszystkim UPA, Polacy), jest zasadniczym
czynnikiem innego rodzaju pamięci i innego rodzaju świadomości osadzenia
i utożsamienia się z terytorium po dwóch stronach granicy.
„Usunięcie Polaków z ziem, które stały się zachodnią Ukrainą, oraz pozbycie
się Ukraińców z regionów, które zaczęły po wojnie być południowo-wschodnią
Polską, położyło kres setkom lat mieszanego osadnictwa na pograniczu” — po
wtórzymy za Snyderem [2006: 231]. Przedwojenna polityka władz polskich wo
bec ludności ukraińskiej, postawa i aktywność Kościoła rzymskokatolickiego,
działania polonizacyjne nie służyły zbliżeniu narodowemu, ale wręcz prowadziły
do oporu i niechęci wobec Polaków. Programowo antypolska ideologia OUN
i działania UPA prowadziły do dalszego pogłębienia dystansu etnicznego, do
lęku Polaków przed Ukraińcami i skutkuje do dzisiaj, u pewnej części wysiedlo
nych z Ukrainy, głębokimi uprzedzeniami. Nie jest celem tego tekstu podejmo
wanie rozważań na temat czystek etnicznych i polityki czasów poprzedzających
II wojnę światową, lat wojny i okresu bezpośrednio po jej zakończeniu, ogra
niczymy się do stwierdzenia, że ich rezultatem była tragedia tysięcy ludzi, zaś
granica państwowa stała się w znacznym stopniu granicą etniczną — po stronie
ukraińskiej pozostały niewielkie skupiska ludności polskiej, a właściwiej będzie
powiedzieć nieliczne rodziny, zaś po stronie polskiej jednostki, a praktycznie
nikt z ludności ukraińskiej — cały teren pogranicza bieszczadzkiego zaludnia
ny był stopniowo osadnikami z różnych rejonów Polski. Po stronie ukraińskiej
zachowała się pamięć tutejszości, wspomnienia czasów przedwojennych, wielokulturowości tego obszaru — po obu stronach dzisiejszej granicy. Nie został
przerwany całkowicie kontakt z przeszłością, z cerkwiami, których kilka prze
trwało czasy wymuszonej ateizacji i wychowania w duchu świeckiej ideologii ra
dzieckiej, z cmentarzami — pełniącymi tak ważną rolę w zachowaniu tożsamo
ści i więzi społecznej. Po stronie polskiej granicy przybysze zaczynali całkiem od
nowa, nie mieli wcześniej najczęściej żadnego kontaktu z tymi terenami, tutaj
zaś zastali zarastające krzakami pozostałości domostw, zdewastowane cerkwie,
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obce im cmentarze, ślady ludzi obcych im kulturowo, których w dodatku po
strzegali wyłącznie niemal negatywnie, jako okrutnych sprawców nieszczęść Po
laków. Tak bowiem pokazywane były kontakty, a raczej konflikty z Ukraińcami
w owych latach, zarówno w prasie, w procesie edukacji szkolnej, w podejmowa
nych przez państwo działaniach wobec ludności ukraińskiej.
Nie chcemy także podejmować rozważań, w jakim stopniu stalinowska, ra
dziecka polityka etniczna i polityka wobec narodów podbitych czy zależnych
odpowiedzialna jest za taki stan rzeczy, a w jakim stopniu wytworzyli ją sami
Ukraińcy i Polacy. Jest natomiast faktem, że w rezultacie powojennych akcji
wysiedleńczych obie strony granicy zupełnie inaczej się przedstawiają; przedwo
jenne wymieszanie kulturowe, językowe, wyznaniowe — niezależnie od polityki
i mających miejsce konfliktów — odeszło w przeszłość coraz słabiej pamiętaną
przez mieszkańców ukraińskiej strony granicy, zaś po polskiej stronie granicy
znaną tylko z książek, opowieści uciekinierów i wypędzonych albo w ogóle nie
znaną.
Przytoczmy wypowiedź jednego z najwybitniejszych współczesnych filozofów,
dotykającą kwestii, będących przedmiotem naszych rozważań: „Narracje wła
ściwe danemu pokoleniu zawierają narracje jednego lub dwóch pokoleń wcze
śniejszych i [...] wspomnienia obecnego pokolenia przekazywane są pokoleniom
młodszym. Tak więc przeciąg czasu, w jakim dochodzi do spotkania pamięci
i historii, obejmuje nie mniej niż stulecie” — stwierdza Ricoeur [1995:22] i dalej
zwraca uwagę, że „opowieści zasłyszane od innych traktuje się jak własne wspo-
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mnienia” [Ricoeur 1995: 27]. Te warunki spełniają jedynie mieszkańcy ukraiń
skiej strony obszaru granicznego, dlatego ich pamięć, ich opowieści osadzone są
w realiach tutejszych — otoczenia geograficznego, wiosek, cmentarzy, ludzi tu
taj żyjących dawniej i obecnie, swojaków i sąsiadów. Sytuacja po polskiej stronie
granicy jest zasadniczo odmienna. Przerwana tradycja, wygnanie i rozproszenie
mieszkających tu do zakończenia wojny ludzi, zniszczenie materialnych siadów
ich bytności powoduje, że wraz z pojawieniem się nowych osadników, którzy
przynosili ze sobą wspomnienie innego terenu, innej kultury, tworzyć się zaczę
ła lokalna pamięć, lokalna tradycja, lecz zupełnie różna od tej, jaka istnieje po
stronie ukraińskiej.
Ponad 60 lat minęło od ustanowienia granicy oddzielającej Ukrainę radziec
ką od Polski Ludowej; to czas wystarczająco długi — jakby się mogło wydawać
— by jednak zbliżyły się do siebie przedzielone tylko rzeką, a w północnej części
badanego przez nas obszaru tylko pasem ziemi, żyjące po obu stronach społecz
ności. Jednak ta granica nie tyle wyznaczała miejsce styku dwóch organizmów
państwowych, ile oznaczała peryferie dwóch państw, dalekie od stolic i centrów.
Zarazem ideologia i zasady panujące w ZSRR czyniły z granicy obszar groźny,
niebezpieczny dla ludzi i dla ich życia. Ideologiczna edukacja wieloetniczne
go państwa wyrażała się między innymi w potrzebie posiadania wroga, który
chciałby zaszkodzić dobrobytowi, pokojowi i państwu radzieckiemu. Represyj
ność wewnętrznego systemu dodatkowo powodowała, że mimo przestrzennej
bliskości granica była czymś odległym, niedostępnym. Po stronie polskiej rygory
były nieporównanie słabsze, do granicy zbliżano się bez obawy represji, ale jaki
kolwiek kontakt z mieszkańcami tamtej strony był niemożliwy. Dwa etnosy żyły
wprawdzie niedaleko od siebie, ale zupełnie osobno, skierowane ku centralnym
rejonom i wnętrzu własnego kraju, odwrócone do siebie plecami — można po
wiedzieć, i każdy żył ze swoją pamięcią, wybiórczym traktowaniem przeszłości
i niewiedzą o sąsiadach, poza tym, co mówiły państwowe środki przekazu i co
wynikało z aktualnych meandrów polityki.
Jest jeszcze jeden splot czynników, które sprzyjały takiemu stanowi rzeczy
— to gruntownie odmienny sposób funkcjonowania, sposób życia mieszkańców
po obu stronach granicy. Nie znaczy to, by podstawy gospodarcze były całkiem
inne, ale sposób zorganizowania, rodzaj i zasady gospodarowania, polityka wo
bec jednostki ludzkiej, wobec indywidualnej działalności ekonomicznej, były
zasadniczo różne. Po stronie ukraińskiej ograniczona była możliwość indywidu
alnej aktywności gospodarczej; ziemia i zwierzęta stanowiły własność kołchozo
wą, mieszkańcy byli pracownikami kołchozu i w niewielkim tylko stopniu mogli
dysponować prywatną własnością ziemi (nieduże działki przyzagrodowe) i nie
wielką ilością zwierząt (na własne potrzeby). Ponieważ jednak część dawnych
mieszkańców pozostała na miejscu, nie wszystkie wioski zostały zniszczone, wy
ludnione. Gospodarowanie tutejszych mieszkańców — nawet na niewielkich ka
wałkach ziemi — było pewną kontynuacją dawniejszego gospodarowania. Nawet
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nowa ideologia nie była w stanie uśmiercić zupełnie tradycji duchowej; cerkiew,
cmentarze, zachowane mimo utrudnień zwyczaje, były łącznikiem z przeszłością
i kontynuacją tradycji (choć bardzo ograniczoną). Po stronie polskie wyludnio
ne ziemie zasiedlane były najpierw przez robotników leśnych, służbę leśną i lu
dzi eksploatujących las, a dopiero później przez innych osadników. Wprawdzie
i tutaj utworzono gospodarstwa typu kołchozowego. Przetrwały one nieomal do
końca lat 80. XX w. i zmian polityczno ekonomicznych w Europie Wschodniej,
rozpadu ZSRR i powstania wolnej Ukrainy, ale jednak inaczej funkcjonowa
ły. Utworzone zostały na ziemiach pozostałych po wysiedlonych mieszkańcach,
a nie zabranych tutejszym mieszkańcom, pracownikami byli ludzie najemni, do
browolni, którzy mogli odejść, zmienić miejsce pracy czy zamieszkania, nie byli
bowiem przymusowo skierowani do pracy w tych gospodarstwach. W latach 60.
XX w. zaczęto także wykorzystywać górskie pastwiska do wypasu owiec, przy
wożonych z Podhala, ze Spiszą, a będących prywatną własnością gospodarzy
z wiosek okolic Zakopanego, Nowego Targu. Stopniowo zaczęły także powsta
wać indywidualne gospodarstwa; przybysze kupowali ziemię i stawali się rolni
kami. Walory turystyczne powodowały, że zaczęły powstawać prywatne pensjo
naty i turystyka stała się ważnym bodźcem rozwoju regionalnego oraz podstawą
egzystencji wielu osadników. Zmiany polityczne lat 90. XX w. stały się bodźcem
istotnego przeobrażenia terenu Bieszczadów. Po likwidacji państwowych gospo
darstw i sprywatyzowaniu ich, ziemia została rozprzedana. Powstały wielkie po
siadłości; w pasie w pobliżu samej granicy (Lutowiska, Smolnik, Stuposiany) są
prywatne gospodarstwa o powierzchni 200-300 ha. Tam, gdzie jeszcze kilka lat
temu można było wędrować, gdzie turyści stawiali namioty, pojawiły się ogro
dzenia i tablice ostrzegające przed naruszeniem własności prywatnej. Właścicie
lami tych wielkich połaci ziemi są w większości przybysze, ludzie spoza regionu,
którzy traktują je jako inwestycję. Powstają tam pensjonaty, ośrodki narciar
skie, eleganckie schroniska górskie, tworzone są stadniny koni, lub po prostu
teren jest traktowany jako lokata kapitału, jako coś, co kiedyś można będzie ze
znacznym zyskiem sprzedać. Ci nowi posiadacze nie są związani z tutejszymi
terenami przeszłością i ich pamięć, ich myślenie inaczej są motywowane niż tych
nielicznych, którym udało się powrócić (choć nie na ojcowiznę), a także niż tych
po drugiej stronie granicy. Bowiem — co należy podkreślić — tylko niewielkiej
liczbie dawnych mieszkańców tych ziem udało się powrócić. Trudno odpowie
dzieć na pytanie, jak to było możliwe; być może dalsze badania pozwolą wyjaśnić
tę kwestię. Jeżeli przyjąć, że liczba parafian grekokatolików i tych, którzy znani
są miejscowemu księdzu greckokatolickiemu świadczy o liczebności potomków
dawnej ludności bieszczadzkiej, to jest to grupa bardzo mała, na terenach przy
granicznych ograniczająca się do kilku zaledwie rodzin. Na obszarze całego po
granicza bieszczadzkiego nie ma ani jednej czynnej świątyni greckokatolickiej
lub prawosławnej. Jedyna Cerkiew greckokatolicka jest w Ustrzykach Dolnych,
czyli właściwie na Pogórzu Bieszczadzkim, zaś obsługujący tutejszych grekokaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tolików ksiądz mieszka sporo dalej, w miejscowości na północ od Sanoka, czyli
około 50 km na zachód od Ustrzyk Dolnych, zaś od terenów niegdysiejszego
zamieszkiwania ludności ukraińskiej i pojedynczych rodzin, które powróciły
w Bieszczady — dalsze kilkadziesiąt kilometrów.
Zakończymy tę część przypomnieniem konstatacji Snydera: „Ukraińskie
i polskie wspomnienia różnią się zasadniczo [...] są za to podobne w formie: jed
ne i drugie mówią o zniszczeniu dawnego sposobu życia i przymusie zaczynania
wszystkiego od nowa” [2006: 233].

Widziane przez rzekę
Tytułowe widziane przez rzekę, to dokładniej mówiąc widziane poprzez grani
cę, która tylko w południowej części pogranicza polsko-ukraińskiego przebiega
Sanem, dalej jest to granica lądowa. Patrząc przez granicę od strony Ukrainy
mogą mieszkańcy nadgranicznych wiosek widzieć nie tylko pozostałości cmen
tarza i kępę drzew, niegdyś skrywającą cerkiew wioskową — jak w przypadku
Beniowej. Mieszkańcy Boberki, Łopuszanki, Grąziowej, Mszańca i wiosek le
żących jeszcze dalej na północ widzą zabudowania po drugiej stronie granicy,
niektóre zachowane z dawnych czasów (choć jest ich niewiele), widzą cerkwie
— zamienione teraz na Kościoły rzymskokatolickie, czasami cmentarze, widzą
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ludzi i toczące się życie. Nade wszystko dostrzegają to, co znane jest im tyl
ko ze wspomnień i opowieści najstarszych ludzi, i co, chociaż inaczej wygląda,
jest przypomnieniem, potwierdzeniem tutejszości, potwierdzeniem osadzenia
w przestrzeni. To, co widzą, te znaki osadzenia w znajomym, oswojonym pej
zażu, pełnią istotną rolę w podtrzymywaniu obrazu przeszłości, oswajają także
obraz poza granicą. Nie wyeliminowały tych wspomnień nawet zasieki z drutu
kolczastego i wieże strażnicze, usytuowane na radzieckim brzegu Ukrainy. Nasi
rozmówcy — zwłaszcza starsi, pamiętający, znający z własnego doświadczenia
czas przedwojenny — bardzo żywo wspominają, że np. do Lutowisk chodziło
się na targ, także do cerkwi, że była w tej miejscowości izba „Proswity”, w któ
rej zbierali się Ukraińcy i śpiewali „Szcze ne wmerła Ukraina” — po cichu, bo
czasami powodowało to interwencję przedstawicieli władzy i kary5. Pamiętani
są sąsiedzi, Polacy, Żydzi i wspólne zabawy dzieci, szkoła, do której chodzili.
Ta druga strona granicy jest elementem obecnym w wielu opowieściach, jest
czymś ważnym, co dopełnia obrazu przeszłości przedradzieckiej. Nie jesteśmy
w stanie bez dalszych badań stwierdzić, jak wiele z tego obrazu dawnego ży
cia przekazane zostało w opowieściach i przyswojone przez młodsze generacje,
i jaką pełnią one rolę w ich świadomości, w konstruowaniu przez nich własnej
tożsamości. Możemy jednak skonstatować, że kilkunastoletni chłopcy, którzy
nas prowadzili poza niedziałającą już „sistiemu”, za drut kolczasty, do miejsca
byłego cmentarza i zrujnowanej cerkwi, doskonale zorientowani byli w dawnej
geografii miejscowości, i ta część pamięci historycznej ich rodziców i dziadków
już się stała elementem ich lokalnej tożsamości.
Obraz drugiej strony, widziany z polskiego brzegu, inaczej oddziaływał na
świadomość obecnych mieszkańców. Najdawniejsze wspomnienie, na jakie
w trakcie rekonesansowych badań natrafiliśmy, to opowieści dawnych pracow
ników leśnych i ich dzieci — np. leśniczego z Procisnego, który będąc dzieckiem
zamieszkał tu wraz z rodzicami, w roku 1953. Ojciec rozmówcy był leśniczym
i tutaj skierowano go do pracy; jego starszy brat ukończył technikum leśne, a po
tem także i on po śmierci ojca, przejął leśniczówkę. Można o nim powiedzieć,
że wychował się tutaj, jednak korzenie rodziny łączą go z obszarem Polski Cen
tralnej. Kiedy jego rodzina przybyła tutaj, granica jeszcze nie była ostatecznie
ukształtowana; wie on, że na początku lat 50. XX w. wieś Smolnik, leżąca bezpo
średnio przy granicy, została wysiedlona, mieszkańców wywieziono do ZSRR,
granicę przesunięto kilkaset metrów na wschód, poza wieś, która została włą
czona do Polski. Ze wspomnień jego i jego matki wynika, że granicę postrzegali
jako kraniec nie tylko Polski, ale w ogóle obszaru oswojonego czy oswajanego;
dalej wszystko było obce, nie łączyły ich z obszarem poza granicą żadne wspo
mnienia, żadna prywatna historia — tylko wiedza przekazana przez oficjalne
źródła. Cerkiew w Smolniku, tak jak inne, przekształcona została na Kościół
rzymskokatolicki, jednak we wnętrzu zachowany jest fragment ikonostasu:
5 Wypowiedź urodzonej w 1929 r. mieszkanki Łopuszanki.
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to dzięki staraniom grupy osób chcących uchronić choćby niektóre elementy
przeszłości tej ziemi przed zapomnieniem. Dla większości chyba osiedleńców te
ziemie były swoistym krańcem świata, nie wiązała ich historia czy przeszłość, po
śród nich było sporo osób, którym nie powiodło się gdzie indziej i tutaj szukały
lepszego losu, albo po prostu chciały uciec w ten dziki przez długie lata obszar.
Jedynymi, którzy mieli inny do niego stosunek, byli zafascynowani przyrodą,
bezludziem i tragiczną przeszłością turyści i amatorzy etnografowie, miłośnicy
romantycznej wizji Bojkowszczyzny i Bieszczadów, znanej im ze starych map
i przewodników turystycznych.
Rzecz jasna, ci najdawniejsi osadnicy i ich dzieci odczuwają związek z tymi
terenami, ale jest to pamięć i tradycja stosunkowo krótkotrwała i właściwie
brak w niej jakichkolwiek elementów dawnej wielokulturowości. Granica jest
zarazem swoistym kresem pamięci i poczucia wspólnotowości. Dalej jest ziemia
obca. Stosunkowo nowi przybysze — koloniści, którzy wykupili znaczne obszary
ziemi, przynieśli najczęściej ze sobą wiedzę stereotypową, nierzadko niechęt
ną Ukraińcom, niezabarwioną pozytywnym stosunkiem czy zainteresowaniem,
jakie mogłyby wzbudzać zachowane pozostałości przeszłości — kamienne krzy
że czy architektura dawnych cerkwi. Przekształcenie cerkwi w kościoły świad
czyć może o oswajaniu przestrzeni,
zawłaszczaniu jej; jednak bez próby
zachowania pewnej ciągłości histo
rycznej i kulturowej, o czym mogą
świadczyć zniszczone i nadal nisz
czone krzyże przydrożne i pozosta
łości po dawnych mieszkańcach tych
ziem. Tym bardziej jest to dziwne,
że przecież jest wiadome obecnym
mieszkańcom, że dawniej tereny po
obu stronach obecnej granicy znajdo
wały się w obrębie państwa polskiego
i rozmaitość wyznaniowa i kulturowa
czy etniczna była czymś oczywistym,
normalnym w przedwojennej Polsce.
Inaczej niż po ukraińskiej stronie po
granicza, brak jest po polskiej stro
nie znaków osadzenia w przestrzeni
obecnych jej mieszkańców, elemen
tów, które łączyłyby z przeszłością,
odczuwaną jako przeszłość własna.
„Pamięć społeczna to świadomość
Zniszczony krzyż na cmentarzu w Lutowiskach. trwania w czasie grupy, a także zeFot. L. Mróz, 2009
Spół wyobrażeń o jej przeszłości, jak
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i wszystkie należące do tej ostatniej, postacie i wydarzenia w najrozmaitszy spo
sób upamiętnione” [Szacka 2001: 38-39]. Tego właśnie wydaje się brakować, i to
wyraźnie odróżnia czy różnicuje stan świadomości i poczucie identyfikacji po
stronie polskiej i ukraińskiej badanego przez nas pogranicza.
Czas, jaki upłynął od wysiedlenia i polityczne fluktuacje sprzyjały niekiedy
powrotom. Jednakże dawne domostwa już nie istniały bądź zajmowali je inni
mieszkańcy, nastąpił też proces wrastania w nowe miejsca pobytu. Kolejne ge
neracje przede wszystkim czuły więź z nowymi miejscami życia — dawne (doty
czy to przesiedleńców z obu stron granicy) znały tylko z opowieści. Nie sprzyjało
to powrotom. Dopiero od kilkunastu lat, od czasu powstania wolnej Ukrainy
sytuacja zmieniła się; jednak zbyt długi czas minął od wysiedleń, by powroty
mogły mieć charakter inny niż symboliczny. Rzadko pojawiają się po polskiej
stronie granicy wysiedleni niegdyś stąd mieszkańcy; częściej zapewne ci, którzy
żyją w Polsce, lecz tych jest niewielu. Tylko jeden z naszych ukraińskich rozmów
ców wspomniał o wyjeździe grupy dawnych mieszkańców i ich dzieci z wycieczką
w polskie Bieszczady, do miejsc dawnego zamieszkania — nic jednak więcej nie
wiedział na ten temat. Pojawianie się po stronie polskiej samochodów z ukraiń
ską rejestracją jest zauważane, ale nie oznacza to jeszcze pojawienia się dawnych
mieszkańców; tylko jeden z rozmówców, ów leśniczy z Procisnego, wspomniał
0 dużej grupie przybyłej autokarem — byli to ponoć dawni wysiedleńcy i ich
rodziny. Nikt z naszych informatorów wprawdzie nie deklarował chęci powrotu,
bo świadomi są, że tam mieszkają inni ludzie i nikt na nich tam nie czeka, ale
chcieliby chociaż jeszcze raz zobaczyć swoją wioskę, chatę czy cerkiew. Tylko
jeden przesiedleniec, z Ustjanowej do Wiciowa, wybrał się w roku 2008 po raz
pierwszy, razem z jednym z synów do rodzimej wioski zobaczyć swoją chatę.
Niestety, obecna gospodyni domu przestraszyła się możliwych pretensji, rozma
wiała z nimi bardzo ostro, agresywnie i nie zaprosiła do środka. Późnej, kiedy
zrozumiała, że nie ma żadnego zagrożenia, rozmawiała już łagodnej, ale spotka
nie zakończyło się na podwórku; zrobieniem fotografii na pamiątkę.
Kilkakrotnie natomiast w zarejestrowanych przez nas wypowiedziach po
jawiają się informacje o odwiedzinach swoich rodzinnych wiosek przez osoby
1 grupy przybywające z miejscowości w głębi Ukrainy, dokąd ich przesiedlono.
Czasami są to nie tylko odwiedziny — wysiedleńcy z Dydiowej postawili w roku
2007 kaplicę, w miejscu zburzonej cerkwi. Szczególnie interesujące zdają się być
odwiedziny dawnych mieszkańców wsi Szandrowiec, obecnie żyjących w Polsce;
przybyli na święto patronki cerkwi, a także zjazd rodzinny Łymyczów, dawnych
mieszkańców wsi Dźwinacz, obecnie rozrzuconych po różnych miejscowościach
zachodniej Ukrainy; część z przybyłych na zjazd żyje za granicą. Z okazji spo
tkania rodzinnego postawili na miejscu wsi wysoki obelisk z nazwiskami wysiedlonych6. Pojawienie się niegdysiejszych wysiedleńców i ich rodzin nie jest
zjawiskiem nazbyt częstym, nie wywołuje chyba też specjalnych emocji — nawet
Informacja uzyskana w Boberce, od głowy lokalnej administracji.
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Dawna cerkiew w Smolniku, obecnie kościół — wewnątrz zachowane fragmenty ikonostasu.
Fot. L. Mróz, 2009

jeśli są to przybysze z Polski. Podobnie, jak nie dostrzegliśmy w wypowiedziach
obaw czy niechęci wobec dosyć licznie przewijających się latem grup turystów
z Polski, wędrujących zwykle w stronę Pikują — najwyższego szczytu Bieszczad
Wschodnich.
Wydaje się, że raczej po stronie polskiej zwracana jest uwaga nie na ludzi
z Ukrainy, lecz na samochody z ukraińską rejestracją; jest to zainteresowanie
przede wszystkim ze strony służb granicznych, bowiem przez Bieszczady wie
dzie jeden z ważniejszych szlaków nielegalnego przerzutu uciekinierów i nie
legalnych migrantów — z Kaukazu i z Azji, w głąb Europy. Zbyt krótko trwały
nasze badania, by wypowiadać opinie autorytatywne. Niemniej nie wydaje się,
by mieszkańcy obszaru objętego badaniami odczuwali jakiś lęk czy niepokój
z powodu bliskości granic Unii Europejskiej; raczej wiarę w zbliżenie Ukrainy
do Zachodu.
Po zlikwidowaniu „sistiemy” i od czasu, kiedy na granicy stacjonują wyłącz
nie wojska ukraińskie, granica jest coraz mniej groźna, przebywanie tutejszych
mieszkańców w jej pobliżu nie jest już niebezpieczne. Granica przestała być
czymś zabronionym, symbolem surowej władzy i złego sąsiada, czyhającego,
by szkodzić ludziom radzieckim. Fakt, że granica z Polską jest zarazem grani
cą z jednym z państw Unii Europejskiej, zaś w różnych krajach Unii pracuje
wiele osób z Ukrainy, wydaje się, że tę granicę dodatkowo oswaja, i wyrażane
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Stogi na polach wsi Mszaniec (Мшанець). Fot. L. Mróz, 2009

przez kilku naszych rozmówców nadzieje na uruchomienie nowego przejścia
granicznego na południe od Krościenka, czyli w rejonie naszych badań tereno
wych, są wyrazem oczekiwań na korzyści ekonomiczne i możliwości zarobku.
Jedynie może lękiem napawa świadomość wynikająca z obserwacji, że przez te
tereny dokonuje się przerzut nielegalnych migrantów do Polski i państw Unii,
i że procederem tym trudnią się zorganizowane grupy, z którymi lepiej nie mieć
do czynienia.
Dla mieszkających po stronie polskiej ta granica od dawna nie była czymś
groźnym. Grupy pieszych, konnych, rowerowych turystów od wielu już lat po
ruszają się ścieżkami biegnącymi w pobliżu samej granicy; kąpiele w granicznej
rzece także nie są zjawiskiem odosobnionym. Wydaje się, że i tutaj także obawa
łączyć się może z nielegalnymi migrantami i ludźmi czy grupami, które organi
zują nielegalny proceder, a nie z Ukraińcami.
Od dawna, od momentu zmian i otwarcia się Ukrainy, a zwłaszcza możliwo
ści przekraczania przez Polaków, bez wizy, granicy z Ukrainą, tereny przygra
niczne po stronie ukraińskiej są obszarem zainteresowania polskich turystów.
Trudno ocenić to w kategoriach ekonomicznych, ale jest oczywiste, że przyby
sze kupując żywność, także bezpośrednio od mieszkańców, wynajmując kwa
tery, zostawiają tu pewne kwoty — choć trudno ocenić ich miejsce w budżecie
miejscowej ludności. Obszarem silniejszego zainteresowania są dalsze tereny
— Huculszczyzny i Pokucia. Jednak i teren naszych badań jest obszarem pe
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netracji przez polskich turystów. Zainteresowanie Ukrainą do tego właściwie
się ogranicza (nie podejmujemy tutaj kwestii małego ruchu handlowego, nie
było to bowiem tematem naszych badań. Poza tym w terenie naszej działalno
ści właściwie zjawisko to nie występuje). Turystami są raczej przybysze z innych
obszarów Polski, a nie z terenów po drugiej stronie granicy. Zimą bieszczadzkie
pensjonaty były miejscem rozrywki dla ukraińskich narciarzy; wynikało to z nie
dostatecznej ilości ośrodków zimowych po tamtej stronie i względnie korzystnej
sytuacji ekonomicznej. Jednak trwało to zbyt krótko, by mogło zasadniczo zmie
nić zainteresowanie Ukrainą.
Przygraniczne rejony po stronie ukraińskiej wyraźnie różnią się. Po upadku
kołchozów i przejęciu ziemi przez mieszkańców wsi nastąpiło bardzo wyraźne
ożywienie rolnictwa indywidualnego. Mieszkańcy tych terenów nie zapomnieli
jeszcze, że przed wojną i przed wymuszonym wejściem do kołchozów byli wła
ścicielami ziemi i sami pracowali we własnych gospodarstwach. Stąd widok jest
tu zupełnie inny niż po drugiej stronie granicy. Na polach jest sporo koni i pa
sących się krów, stogi siana, gospodarka bardziej tradycyjna, jak kiedyś w Pol
sce. Licha też jest komunikacja autobusowa, nienajlepsze drogi. Inaczej niż po
drugiej stronie granicy, gdzie dominują duże, ogrodzone obszary łąk, rzadziej
pól. W wielu opiniach mieszkańców terenów przygranicznych wyrażane jest
przekonanie, że utworzenie nowego przejścia — zgodnie z przepisami unijny
mi powinno takie powstać na południe od obecnego, w Krościenku — dałoby
zatrudnienie wielu miejscowym, nastąpiłoby ożywienie ekonomiczne regionu,
wymiana handlowa, wzmógłby się przygraniczny ruch turystyczny. Bo obecnie,
jak to relacjonował rozmówca, żyjący w przysiółku wsi Haliwka, odległym od
granicy o kilkaset zaledwie metrów, wymiana handlowa ogranicza się do tego,
że podkradając się „chłopcy kładut cygarety i horiłku” na słupku granicznym, za
jakiś czas potem przychodzą i biorą pieniądze, pozostawione przez „partnera
handlowego” z Polski — partnera, którego nie znają (Haliwka — Chutor, męż
czyzna, lat ok. 50).
Przekonanie o lepszej sytuacji państw UE, w tym i Polski, fakt, że wielu oby
wateli Ukrainy tam pracuje, sprzyja nie tylko zainteresowaniu Polską, ale także
bardziej pozytywnemu wizerunkowi Polaków. Paradoksalnie, można odnieść
wrażenie, że powstanie wolnej Ukrainy, niechętny stosunek do Rosji, kojarzo
nej z kołchozami i represjami wobec Ukrainy, pozytywnie zmienia stereotypowy
wizerunek Polaków i Polski.

„Drot haj budę, szczob chudoba ne szła,
ale hranica ne potrebna"
Zmiany polityczne i ekonomiczne oraz powstanie wolnej Ukrainy zmieniły za
sadniczo stosunek do granicy, przestała być obszarem zakazanym, do którego
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„Zastawa” za przysiółkiem dawnej wsi Tarnawa. Fot. L. Mróz, 2009

zbliżać się nie wolno, gdyż grożą za złamanie zakazu surowe kary. Obecnie
w Sokolikach „zastawa” jest w opłakanym stanie, druty pordzewiałe i porwane,
„systema” już nie działa, rozpięte na izolatorach druty świadczą, że „systema”
była pod prądem. Pozostały po niej już tylko ślady dawnej „świetności” i zardze
wiały drut. Na tym zakazanym do niedawna obszarze znajdują się ruiny cerkwi
dawnej wsi. W czasach radzieckich trzymano w niej konie i przechowywano sia
no. Obecnie żołnierze służby granicznej postawili kilka oleodrukowych obrazów
i świeczki. Na nasze wołanie, po dłuższej chwili pojawił się starszy rangą pogra
nicznik. Przez chwilę widać było wahanie — pójść po klucz, czy doradzić nam
przejście dziurą w ogrodzeniu. Świadomość, że jeden z przybyłych jest cudzo
ziemcem skłoniła go — jak przypuszczamy — do pójścia po klucze i wpuszcze
nia nas bramą. Przyjęto nas życzliwie, przydzielono żołnierza, by pokazał nam
cerkiew i zdewastowany, zarośnięty cmentarz. To rzecz nie do pomyślenia kilka
naście lat temu. Podobny stosunek wykazał nasz rozmówca z oddalonego chu
toru, leżącego niedaleko granicy i linii drutów (w pobliżu miejsca, gdzie niegdyś
znajdowała się wieś Tarnawa). Przywołał syna oraz jego kolegę i stwierdziwszy,
że pogranicznicy ukraińscy dopiero następnego dnia będą przechodzili, nakazał
im zaprowadzenie nas do ruin murowanej cerkwi, znajdującej się w kępie drzew,
w obrębie „zastawy5'. W tym przypadku jedynym przejściem była dziura w ogro
dzeniu z drutu kolczastego; zaś cerkiew znajdowała się daleko od ogrodzenia,
bardzo blisko granicznej rzeki.
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Wejście w posiadanie ziemi, powrót do gospodarki takiej, jak dawniej, jak
przed wojną, czyli na własnym polu i posiadanie własnych koni i krów, zmie
niły także stosunek tutejszych mieszkańców do granicy. Nie strach przed zbli
żeniem się do granicy, ale troska o dobytek regulują stosunek do niej. Wyrazi
stą ilustracją jest zdanie wypowiedziane przez urodzonego w 1953 r. rozmówcę
ze wsi Szandrowiec: „Drot haj budę, szczob chudoba ne szła, ale hranyca ne
potrcbna". Podobnych opinii jest więcej, sprowadzają się do stwierdzenia, że
ogrodzenie z drutu kolczastego jest potrzebne, gdyby go nie było, to krowy by
przechodziły na drugą stronę, do Polski. Tak więc stosunek do granicy jest ambi
walentny: drut jest potrzebny jako ogrodzenie, sama granica zbyteczna. „Naszy
korowy idut do nych, do Polszy, dobro, szczo je drot”. Ten sam rozmówca, żyjący
kilkaset metrów od granicy, za którą niedaleko zaczynają się zabudowania wsi
po polskiej stronie, dodaje jednak, że gdyby granicy nie było, byłoby lepiej, on
poszedłby tam do baru, baba do sklepu, a tak to daleko do sklepu, bo do Szandrowca (najbliższej wsi po ukraińskiej stronie) jest pięć kilometrów (mężczyzna,
ur. 1953 r., Tarnawa — Chutor). Przed kilkoma laty służby graniczne zrobiły
zebranie i pytano miejscowych, czy nie usunąć drutów. Ludzie ze wsi stwierdzili
jednak, że byłby kłopot z bydłem, krowy by przechodziły na polska stronę i byłby
problem, jak je potem zabrać.
Kilkakrotnie też zanotowaliśmy zdanie, że uruchomienie nowego przejścia
granicznego byłoby korzystne nie tylko doraźnie, jako możliwość zarobku przy
jego budowie, czy szansa na zarobek z handlu. Rozmówcy sądzą, że byłoby to
impulsem do rozwoju i powstrzymania migracji zarobkowej. Dobitnie wyraził to
rozmówca z Mszańca — stwierdzając, że teraz młodzi uciekają ze wsi, w chatach
żyją po jednej, dwie stare osoby; kiedyś żyło we wsi ponad tysiąc osób, teraz
tylko około trzystu.

Deklaracje tożsamościowe
Za Ricoeurem możemy przyjąć dwie zasadnicze składowe tożsamości, to:
a) różnica względem innych; b) tożsamość względem siebie w czasie [za: Bau
man 2001: 11]. Dalej zaś stwierdza Ricoeur, że z nieostrości oceny i odczuwania
tego drugiego czynnika wynika wrażenie, że współczesne tożsamości są niesta
bilne, chwiejne. Analiza materiału terenowego, zjawisk i procesów zawartych
w wypowiedziach rozmówców pokazuje, że mamy do czynienia ze zjawiskiem
dynamicznym, a nie statycznym. Jest wyraźnie zauważalne, że na sposobie my
ślenia mieszkańców badanego przez nas obszaru przeszłość, ich indywidualne
losy, ale także lata przeżyte w państwie radzieckim, a potem w wolnej Ukrainie
i dostrzegane zmiany w krajach sąsiadujących, wpływają na ich tożsamość —
zapewne nie tylko tę deklarowaną. Nie możemy dziś stwierdzić, w każdym razie
nie jest to możliwe na podstawie tak krótkich badań, jak w poszczególnych okre
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sach zmieniała się identyfikacja etniczna naszych rozmówców i ich tożsamość.
Wspomnienie przeszłości, zmienność ocen tego, co było dawno, wydają się wy
raźnie zauważalne w sądach naszych rozmówców. „Pamięć historyczna nie jest
stabilna [...] jest ruchoma: ulega wybiórczości. [...] nie jest w pełni neutralna,
lecz emotywnie nacechowana5' [Bobrownicka 2006: 11]. Jest w tych fluktuacjach
pamięci historycznej czynnikiem ważnym także osobista historia i zmieniająca
się ocena własnej doli.
Deklaracje narodowe rozmówców nie pozostawiają wątpliwości. Nawet jeśli
wiedza uzyskana z literatury niekiedy skłaniała do przypuszczeń, że tożsamość
mieszkańców tego terenu nie jest tak jednoznaczna, to z materiałów zgromadzo
nych w trakcie badań wynika, że są oni Ukraińcami. Jest kwestią sporną, która
dopiero może w trakcie dłuższych badań pełniej dałaby się rozstrzygnąć, czy nie
chodzi przypadkiem czasami o tzw. tożsamość paszportową — rozumianą jako
bycie obywatelem państwa ukraińskiego. Jednakże analiza opowieści dotyczą
cych przeszłości — w przypadku osób starszych niekiedy odległej — informacje
o środowisku rodzinnym i sąsiedzkim z jednoczesnym podkreśleniem odmien
ności w stosunku do Polaków, wspomnienia czasów powojennych i podkreślanie
odrębności od Rosjan, pozwalają wyrazić opinię, że także dawniej mieszkańcy
ci uważali się za Ukraińców. Nawet jeśli propaganda państwowa, wypowiedzi
polityków, polityka historyczna wzmocniły, czy bardziej jednoznacznymi uczy
niły deklaracje, to nie wydaje się, by poczucie ukraińskości było świeżej daty czy
koniunkturalne. Niejasność natomiast łączy się z innymi określeniami — oto
treść kilku wypowiedzi z różnych wsi badanego obszaru: „Nazywają nas Bojka
mi, ale Bojki to także Ukraińcy. Ja najpierw jestem Ukraińcem" (Szandrowcy,
M, ur. w 1930 r.); „Nas nazywają Bojki. My nie Bojki, z narodowości my Ukra
ińcy” (Tarnawa Chutor, M, ur. w 1947 r.); „Ja jestem Ukrainiec, a czy Bojko,
czy Łemko to nie wiem” (Wiciów, M, ur. w 1935 r.). Ten sam rozmówca do
dał, że w Ustjanowej (wsi leżącej na zachód od Ustrzyk Dolnych, gdzie się uro
dził i skąd wysiedlono go wraz z rodzicami) nazywali się Ukraińcami, była tam
szkoła ukraińska i większość mieszkańców Ustjanowej stanowili Ukraińcy. Nikt
z naszych rozmówców nie utożsamiał się z określeniem „Rusini”. Stwierdzano,
że nie wiedzą, jakoby nazywano ich Rusinami, są bowiem Ukraińcami (np. uro
dzona w 1931 w Ustjanowej obecna mieszkanka Haliwki).
Wieś Ustjanowa — sądząc po wypowiedziach kilkunastu rozmówców z róż
nych wsi w obszarze naszych badań, a niegdyś wysiedleńców z Ustjanowej —
była skupiskiem ludności uważającej się przed wojną za Ukraińców. Pośrednio
mogą świadczyć o tym nie tylko dwie cerkwie, jakie były we wsi (Polacy tutejsi
do kościoła chodzili do Ustrzyk Dolnych), ale przede wszystkim opowieści o sy
tuacjach konfliktowych — Polacy nie szanowali Ukraińców, mówili: Ukraińcy
„to kabany”7 (Wiciów, M, ur. w Ustjanowej, w 1930 r.). Kilkakrotnie w wypo
7 Kaban — wieprz.
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wiedziach o początku wojny uwidocznia się dystans w stosunku do Polaków
i Polski, pojawiają się stwierdzenia, że wojna 1939 to była „polska wojna’’, zaś
Polacy uciekali przez Ustrzyki samochodami na wschód, a „pod wieczór przy
szli Niemcy, dawali dzieciom cukierki, ludzie mówili — że dobrze” (Wiciów,
M, ur. w Ustjanowej, w 1928 r.). Ten sam rozmówca dodaje, że w roku 1946
miały miejsce pierwsze przymusowe wysiedlenia, można było ich uniknąć, ale
„trzeba się było zapisać na Polaka, a oni nie chcieli”. Podobna jest opowieść
kobiety z Wiciowa (K, ur. w Ustjanowej, w 1930 r.); szli właśnie pieszo do Kal
warii, ale nie doszli, „wrócili, bo zaczęła się polska wojna”. Inna, była mieszkan
ka tej miejscowości dodaje, że gdy w 1948 r. wysiedlali z Ustjanowej — to „kto
Ukrainiec wysiedlali w 24 godziny, a kto Polak zostaje” (Haliwka, K, ur. w 1931
w Ustjanowej).
Niewiele mówili rozmówcy o konfliktach pomiędzy Polakami a Ukraińcami.
Pojawiał się ten wątek zaledwie kilkakrotnie we wspomnieniach byłych miesz
kańców Ustjanowej i we wcześniej przytoczonej wypowiedzi dotyczącej Lutowisk. Częściej padały opinie, że nie było konfliktów, a jeżeli już, to głównie mię
dzy młodzieżą męską spory „o dziewczyny”. Potwierdzeniem braku konfliktów
były opinie o wzajemnym szanowaniu swoich świąt — „jak było polskie święto,
nikt nie wykonywał ciężkich robót; jak u nas święto, też nie pracowali Polacy”
(Haliwka, K, ur. w 1931 r., w Ustjanowej).
Wątek aktywności UPA — „naszych chłopców”, jak określało tę partyzantkę
wielu rozmówców — pojawiał się często we wspomnieniach czasu wojny i pierw
szych lat powojennych. „Wysiedlili wielu ludzi — naszych chłopców, co chcieli
wolnej Ukrainy” (Hroziowa, K, ur w 1919 r.). Rozmówcy najczęściej deklaro
wali, że UPA walczyło z Rosjanami — czy z Polakami, nie wiedzą. Tylko jedna
opowieść dotyczyła konfliktu z Polakami: partyzanci wojowali z Ruskimi, miej
scowych nie krzywdzili: „w Dobromilu i innych siołach Polacy bili Ukraińców,
a potem, jak wrócili chłopcy, to potem Polaków od kołyski rezali” (Mszaniec,
M, ur. 1927 r.).
Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że tym „znaczącym innym” — jak
określa Jawłowska i kilku innych autorów — który był najważniejszym elemen
tem odniesienia i konstruowania własnej ukraińskiej etniczności tutejszych
mieszkańców, byli Polacy. Nie Żydzi czy inni mieszkańcy terenów obecnego
pogranicza, ale nieomal wyłącznie Polacy. „Warunkiem wyboru tożsamości jest
bowiem rozpoznanie tych znaczących, ważnych dla ludzi punktów odniesienia,
determinujących treść odpowiedzi na pytanie «kim jestem?» [...] Funkcje «zna
czących innych» mogą pełnić wielkie wspólnoty: etniczne, narodowe, religijne,
ruchy społeczne i kulturowe, różnego rodzaju grupy i środowiska” — stwierdza
dalej [Jawłowska 2001: 55]. Świadomi jesteśmy, że odpowiedź na pytanie „kim
jestem?” jest znacznie bardziej złożona, nieograniczona tylko do bycia nie-Polakiem; historia tego obszaru, sytuacje, jakie szkicowaliśmy wyżej sygnalizują, że
mamy do czynienia ze zjawiskiem znacznie bardziej dynamicznym, o większej
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ilości czynników istotnych dla konstruowania swojej tożsamości przez miesz
kańców badanego przez nas obszaru.
Niezależnie od sposobu przedstawienia działalności UPA przez naszych roz
mówców, ruch partyzancki i pamięć o nim jest niewątpliwie istotnym elemen
tem samoświadomości tutejszych mieszkańców. Nie ogranicza się wyłącznie do
działań zbrojnych UPA, bowiem był to także niezmiernie ważny czynnik w re
alizowaniu wysiedleń i polityki ówczesnych władz. „Ruskie wojska paliły chaty,
bo ludzie wracali. Bywały tu bandery, «wojowały za Ukrainu». Była też w latach
50. «dezynteria», co nie szli do wojska i byli w lesie (...) kto był w banderach, kto
miał kilka koni, nie zapisał się do kołchozu, wysiedlali na Sybir’’ (Tarnawa Chu
tor, M, ur. 1947 r.). Mężczyzna urodzony w Ustjanowej stwierdza, że nie pamię
ta, by w Ustjanowej byli banderowcy, natomiast „tu dali im chatę po banderach,
których wysiedlili na Sybir” (Wiciów, M, ur. 1928 r.). Podobnie wypowiadał się
inny wysiedleniec z Ustjanowej, dziś mieszkaniec wsi Haliwka — „z Ustjanowej
tu ich przesiedlili w 1948, (...) zasiedlali chaty po banderach i kułakach [...]. Ban
dery byli tu do 1953” (Haliwka, M, ok. 80 lat). Były wolne chaty po wysiedlonych
na Sybir i po UPA. „Chłopcy” tu w lesie byli do 1946 (Wiciów, M, ur. w Ustja
nowej, w 1930 r.). Strach przed partyzantami, ale zapewne też solidarność wio
skowa i poczucie wspólnoty i zrozumienia dla celu działań UPA czynią, że jest
to tak ważny wątek identyfikacji wielu tutejszych mieszkańców: „Banderowcy
byli tu we wsi, kilku chłopców z sąsiedztwa, wszyscy wiedzieli kto. Ostatki UPA
wojsko zniszczyło w 1953” (Szandrowcy, M, ur. w 1930 r.).
Od dawna jest wiadome, że wyznawana religia, przynależność do kościoła
są niezmiernie ważnym czynnikiem, czasami nawet zasadniczym, w budowa
niu tożsamości. Deklaracje typu „jestem Polakiem, bo chodzę do polskiego
kościoła” odnotowywane były wielokrotnie w trakcie badań prowadzonych na
Wileńszczyźnie czy Grodzieńszczyźnie przez studentów i pracowników IEiAK
UW. Tutaj, na pograniczu polsko-ukraińskim, rzecz wygląda z gruntu inaczej.
0 ile przed wojną w niektórych miejscowościach (np. wielokrotnie wymienianej
Ustjanowej) faktycznie Cerkiew i Kościół wskazywały na przynależność naro
dową — choć opowiadano nam o nierzadkich przypadkach odwiedzania „nie
swoich” świątyń — to po wojnie sytuacja zmieniła się zasadniczo. Świątynie
1 w ogóle miejsca kultu były niszczone przez władze radzieckiej Ukrainy, na
wet jeśli nie zostały zniszczone, to najczęściej były nieczynne. Zwłaszcza świą
tynie katolickie — bowiem grekokatolicyzm został zlikwidowany przez władze
radzieckie, a świątynie przejęła Ukraińska Cerkiew Prawosławna lub niszczały
zamieniane na magazyny, składy itd. Po powstaniu wolnej Ukrainy nie został
przywrócony stan sprzed wojny; część ludności oswoiła się z prawosławiem i nie
była skłonna wydalać duchownego tylko dlatego, by przyjąć księdza greckoka
tolickiego — istotna była forma i podobieństwo obrządku. Poza tym dla wielu
mieszkańców nie były i nie są jasne powody zróżnicowania podległości poszcze
gólnych świątyń. Szczególny wydaje się przypadek świątyni w Jasienicy, jest to
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Krzyż poświęcony pamięci żołnierzy UPA. Fot. L. Mróz, 2009

przypadek jakże wymowny. Świątynia pod wezwaniem św. Michała przynależy
do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej kijowskiego patriarchatu; dawniej była
Cerkwią greckokatolicką, a potem prawosławną moskiewskiego patriarchatu.
Po powstaniu wolnej Ukrainy była to Cerkiew prawosławna autokefaliczna; te
raz jest Cerkwią prawosławną kijowskiego patriarchatu. Wewnątrz cerkwi jest
„Droga Krzyżowa” i odbywają się procesje, na szczycie dzwonnicy dzwon z na
pisem: „Żertwa parochijan z Jasenicy — Zamkowoj perebywajuszczych w Ame
ryce. 1932 g.”. Ten przykład dziejów obiektu i wiernych to nie tylko świadectwo
złożoności i poplątania historii tych ziem, także przejaw niezmiernie trudnego
do rozwikłania i zrozumienia synkretyzmu religijnego tutejszych chrześcijan.
Inną postać synkretyzmu wyobraża świątynia w Hroziowej (dawniej Grąziowej)
— jest to murowany prostokątny obiekt z 1785 r., budowany na wzór kościoła
rzymskokatolickiego, jednakże była to Cerkiew greckokatolicka. Teraz jest to
Cerkiew prawosławna moskiewskiego patriarchatu; na cmentarzu przycerkiewnym usypano kopiec poświęcony tutejszym chłopcom, „bojcom UPA”.
Ukraińska tożsamość nie oznacza jednorodności; dzieli mieszkańców ba
danego przez nas obszaru przeszłość — przede wszystkim zadziwiająco trwała
pamięć tutejszości bądź bycie osobą spoza tych ziem; dzisiaj, gdy minęło 65 lat
od zakończenia wojny i niewiele mniej od czasu przesiedleń, pamięć kolejne
go już pokolenia nie-tutejszości części mieszkańców jest czymś zaskakującym:

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Pamięć przedzielona rzeką

95

„Ty żebraczka była z Ustjanowej, a co ty przywiozła. Tam wszystko mieli, a tu
co, bidnie stało. A w swarce to ci powiedzą — ty żebraczka, przyjechała tu.
Ustjanowa to było jak przedmieście Ustrzyk, my byli jak mieszczany” (Mszanec, K, ur w 1931 r.). „Pereselency” tu na nich mówili, „Łemki z Ustjanowej”,
„i do tej pory tak na nich mówią «pereselence»” (Wiciów, M, ur 1930 r.). Inne
używane w Wiciowie na określenie przesiedlonych słowo to: „wakuwanci” —
ewakuowani.
Pamięć, że „kołchoz to była «katorżna bida»” — jak określił to mieszkaniec
wsi Szandrowiec (M, ur. w 1930 r.), świadomość, że wolna Ukraina oddała im
zabraną niegdyś przez radzieckie władze ziemię, że można gospodarzyć na swo
im i choć nie jest łatwo żyć i wielu mieszkańców wyjeżdża na zarobek do in
nych krajów, przede wszystkim do Unii Europejskiej, i że sytuacja ekonomiczna
w Polsce jest zasadniczo lepsza, wpływa także na stosunek do granicy. Bycie
Ukraińcem nie jest już — jak się wydaje — konstruowane w opozycji do bycia
Polakiem. Granica nie jest obszarem sąsiadowania z krajem zamieszkiwanym
przez ludzi nieprzychylnych. Wpływa to wyraźnie na przemodelowanie pamięci
przeszłości. „Za Polaków nie było dobrze, ale zapłacił podatek 5 zł. i było rok
spokoju”. „Za Polaków było lepsze [życie] jak za naszych” — stwierdził starszy
mężczyzna (Haliwka Na Chutorze, M, ok. 80 lat); „krewna tam wyjechała, wy
szła za mąż i tam żyje, w Polsce lepiej (...) Polacy nie puszczają [pilnują granicy],
bo do nas nie uciekają, do Polski uciekają5' (Tarnawa Chutor, M, ur. 1947 r.).
Dodatkowym elementem zbliżenia jest polska telewizja. Nie w takim znaczeniu,
jak przed laty, gdy niektórzy mieszkańcy ZSRR szukali w polskich programach
wiadomości innych, prawdziwszych niż te podawane przez radziecką telewizję.
Zdaniem kilku rozmówców oglądanie prognoz pogody TV z Rzeszowa, także
TV Polonia, Polsat, TV1, TV2 jest ważne, bowiem wtedy wiedzą, czy iść do
siana, co robić w polu, bo pogoda podawana ze Lwowa nie jest aktualna dla
tutejszego obszaru i nie ułatwia gospodarowania. „Sąsiad przychodzi i pyta: «co
tam Polak mówił o pogodzie» i zawsze ta prognoza z polskiej TV sprawdza się”.
Prawie w każdej chacie słuchają pogody z Polski i według prognozy ustawiają
prace w polu (Mszaniec, M, ur. 1959 r.).
Niewątpliwie TV i środki masowego przekazu (również ukraińskie) w istotny
sposób wpływają także na ocenę sytuacji międzynarodowej, wielu rozmówców
chciałoby, by Ukraina była w UE i w NATO, bo „z Moskalami już nam nadojadło” — jak określił to jeden z nich (Wiciów, M, ur. 1935 r.). W trakcie rozmowy
o polityce i rosyjskiej aktywności wobec Ukrainy, szczególnie zabrzmiała wypo
wiedź jednej z rozmówczyń: „to my wtedy pójdziemy do Polski”; na zapytanie
jak pójdą, dodała: „no dołączymy do Polski, przeniesiemy granicę, odnowimy
granicę na Zbruczu” (Boberka, K, ur. 1953 r.).
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***
Prowadzone przez nas badania pokazały, że zmiany polityczne i ekonomicz
ne, wolna Ukraina, pobudziły rozmaite procesy społeczne — w obszarze pogra
nicza bardzo mocno łączące się z obecnością granicy i zainteresowaniem tym,
jak wygląda sytuacja i życie po drugiej stronie. To wyraźnie wpływa na reinterpretację przeszłości, na modelowanie pamięci tak, by bardziej odpowiadała re
aliom dzisiejszości, doświadczeniom potwierdzanym obserwacją i nadziejom na
zmianę sytuacji na Ukrainie. Nadziejom na zbliżenie z krajami Europy Zachod
niej, z Unią Europejską i na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju. Ten dyna
miczny proces bardzo wyraźnie wpływa na tożsamość — ukraińską, ale wyraźnie
inną niż dawniej. Dlatego uważamy za wskazane kontynuowanie naszych badań.
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Retoryka granicy

Artykuł ten jest próbą interpretacji granicy międzypaństwowej (ang. border) jako
instytucji biurokratycznej, ściśle powiązanej z centrum władzy. Jednocześnie
spróbuję spojrzeć na tę instytucję jako przestrzeń kulturotwórczą. Umiejscowie
nie granicy w przestrzeni kulturowej powinno — moim zdaniem — opierać się
na analizie znaczenia, jakie nadają jej centra władzy, oraz interpretacji bardzo
szerokiego spektrum działań, inicjatyw i kulturowych konstrukcji, które generu
je granica międzypaństwowa. Te dwie perspektywy są kluczem do zrozumienia
napięcia, które w różnych polach towarzyszy granicy, praktykom i ludziom z nią
związanym. Wydaje się bowiem oczywiste, że nie sposób patrzeć na granicę jak
na nieprzenikalną barierę. To właśnie praktyki przekraczania granicy mają dla
niej konstytutywne znaczenie. Tak więc to migranci nadają współcześnie sens eg
zystencji instytucji biurokratycznej jaką jest granica. Jednostki, które decydują
się na przekroczenie granicy, muszą dobrowolnie wejść w relacje z instytucjami
nadzoru, nie tylko w trakcie przekraczania granicy — na przejściu granicznym
— ale dużo wcześniej, starając się o otrzymanie stosownych wiz i pozwoleń. Pa
radoksalnie geograficzna peryferyjność granicy ściśle wiąże ją z ideologicznym
i biurokratycznym centrum, do którego — chcąc nie chcąc — musi się udać oso
ba zamierzająca ją przekroczyć. Być może to właśnie z dobrowolnym kontaktem
migranta ze strukturami biurokratycznymi, które wymagają klarownej autodefinicji i utożsamienia się z państwem narodowym, i z późniejszym podważeniem
ich zasadności poprzez przekroczenie granicy, wiąże się podstawowe napięcie,
budujące ambiwalencję granicy — a w konsekwencji — także migranta. W ten
sposób wszystkie działania związane z przekraczaniem granicy: potwierdzanie
tożsamości migranta, jego statusu majątkowego, celu podróży itd. są rodzajem
prezentacji na użytek sformalizowanych procedur biurokratycznych. Tak jak
maska ukrywają rzeczywiste motywacje i intencje. Ten typ relacji między władzą
a aktorami społecznymi, często sprowadzający się do „obycia5', podtrzymania
pewnej etykiety, chętnie określany jest przez badaczy jako „gra".
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Chciałbym, aby tytuł tego eseju, mówiący o „retoryce” granicy, czytelnik ro
zumiał możliwie najszerzej, pozwalając temu określeniu mienić się różnymi zna
czeniami i odniesieniami — stawiając pytania. „Retorykę granicy” rozumiem
tutaj jako „retorykę na granicy”, a więc odnoszącą się do wspomnianych już
praktyk autoprezentacji migrantów, które śmiało można określić jako twórcze
użycie kategorii wytworzonych przez biurokrację dla własnych, partykularnych
interesów. Retorykę będę tutaj wiązał z postawą ironiczną. Z drugiej strony „re
toryka granicy” to „retoryczność granicy”, a więc pytania o status granic mię
dzypaństwowych we współczesnej Europie. Dotyczą one ich zasadności w od
niesieniu do ponadnarodowego tworu, jakim jest Unia Europejska oraz miejsca
granicy w mitologii narodowej państw takich jak Ukraina — które do Unii nie
należą. I aspekt trzeci: „retoryka granicy” jako wartość heurystyczna badań nad
granicą. Spróbuję ukazać źródła atrakcyjności takich badań dla współczesnych
nauk humanistycznych / społecznych i wskazać pewne wspólne zainteresowania,
które w różnorodny sposób są realizowane na polu współczesnych interdyscypli
narnych studiów nad kulturą. Z oczywistych przyczyn nie wyczerpię wymienio
nych tutaj zagadnień.

Retoryka granicy — perspektywa państwa
Bez wątpienia granice międzypaństwowe są atrakcyjnym tematem dla współ
czesnych badaczy społecznych. Powodów jest co najmniej kilka: przekonanie,
że rozpad zimnowojennego-dwubiegunowego podziału świata doprowadził do
„podgrzania nacjonalizmów5' — które w myśl analiz Ernesta Gellnera [1991]
dążyć będą do rewizji granic (do momentu, kiedy granice państwowe będą po
krywać się z jednostkami narodowymi). Proces ten rzeczywiście ma miejsce
— jak to pokazały w radykalnej formie wypadki w Bośni1. Jednak w przypad
ku granicy polsko-ukraińskiej, której nienaruszalność nie podlega dyskusji tak
w dyskursie społecznym, jak i politycznym, zwiększenie jej przepuszczalności
zaowocowało intensyfikacją przepływu pamięci niepopartej siłą militarną. Pro
ces ten, związany z globalizacją pamięci, która przekraczając granice państwo
we w poszukiwaniu źródeł tożsamości grupy czy jednostki ignoruje współczesne
podziały polityczne, wchodząc w dyskurs z różnymi politykami pamięci, może
wytwarzać punkty zapalne. Często takie działania mają charakter pielgrzymek
śladami bohaterów narodowych lub odwiedzania miejsc ich heroicznej walki
i śmierci. Nierzadko jest to także okazja do nawiązania ciągłości społecznego
doświadczenia, które zostało przerwane wraz z II wojną światową i okresem po

1 Andre Glucksmann w rozmowie z Maciejem Nowickim stwierdził: „Dzisiaj w trakcie wycho
dzenia z komunizmu dochodzi do podwójnej emancypacji. Z jednej strony dysydentów, z drugiej
morderców. Otwiera się droga Havla i Wałęsy, ale otwiera się też droga Milosevicia” [2008: 37].
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1945 roku. Nie sposób jednak mówić o granicy polsko-ukraińskiej, pomijając
jej charakter polegający na zetknięciu się ponadnarodowego tworu, jakim jest
Unia Europejska, z państwem narodowym, jakim jest Ukraina. Oznacza to spo
tkania różnorodnych politycznych tożsamości, wizji historii i pamięci. Jest to
o tyle ważne, o ile medialny i polityczny dyskurs stanowi odniesienie dla kultu
rowych wyobrażeń o tym, co znajduje się „po tamtej” stronie granicy, a także
wpływa na formowanie się narodowych stereotypów i autostereotypów. Alain
Finkielkraut twierdzi, że współczesna UE błędnie definiuje swoje cele poprzez
odniesienie do wydarzeń i następstw II wojny światowej, deprecjonując wartość
państwa narodowego:
„«Nigdy więcej», które pierwotnie miało oznaczać «nigdy więcej niemiec
kiego imperializmu», przekształciło się w znacznie szersze zobowiązanie,
w ramach którego europejskie narody zostały poproszone o głębokie zdy
stansowanie się wobec samych siebie. To wprowadzenie dystansu krytycz
nego ma w sobie coś godnego podziwu. Niestety, przyjęło stanowczo zbyt
radykalny kształt. Dziś znaczna część najbardziej przekonanych zwolenni
ków Europy mówi, że lud europejski może być stworzony wyłącznie przez
autokrytykę pamięci narodowej. Że wszystkie narody muszą odrzucić swą
przeszłość — ich zdaniem bez reszty kryminalną — a odrzucenie własnej
tożsamości będzie w pewnym sensie autoproklamacją zupełnie nowej eu
ropejskiej narodowości. Można to sprowadzić do następującego progra
mu: «Oddalam się od siebie samego. A oddalając się od samego siebie
staję się taki sam, jak ty, również oddalający się od samego siebie». To
wizja, którą uważam za fałszywą i zgubną. I to zbyt piękny prezent uczy
niony Hitlerowi. Prezent z własnej tożsamości” [2008: 57].
Akcentowana przez Finkielkrauta apolityczność współczesnej Unii Europej
skiej, której podstawą mają być prawa człowieka przeciwstawiane narodowym
mitologiom, przekładać się powinna na wizję jej granic zewnętrznych, które
w radykalny sposób powinny być otwarte dla wszystkich imigrantów. Alterna
tywna wizja Europy wymagałaby
„samookreślenia, poszukiwania odmienności od innych regionów świa
ta. Bo przecież nie ma bytu bez granic. Tylko że «zdefiniować się» dla
wyznawców tej ideologii oznacza «wykluczać». A wykluczenie prowadzi
do Auschwitz. Tak więc nie będziemy się w żaden sposób definiować, nie
mamy do tego prawa” [Finkielkraut 2008: 57].
Taka koncepcja granic UE budowana jest w opozycji do koncepcji „przestrzeni
duchowej”, która swoje źródła ma w Herderowskiej, przesyconej estetyką ro
mantyczną wizji narodu rozwijającego się w bliskim kontakcie ze środowiskiem
naturalnym i jest jego bezpośrednim efektem. „To, co duchowe łączy się z tym,
co biologiczne, aby stworzyć coś w rodzaju naturalnego — mistycznego frontu
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w walce o sprawę narodową’’ [Colovic 2007: 74]. W ten sposób geograficzna
przestrzeń jest nie tylko kolebką kultury (narodu)— jest to miejsce, które (zmie
niając optykę) jest stworzone dla konkretnej kultury, która tylko tam może się
realizować (spełnić2). Na tego rodzaju „sprzężeniu zwrotnym” jest ufundowane
także pojęcie „mentalności” (mentalite3), rozumianej jako synonim „duchowo
ści narodu, energii duchowej” itp. Poszukiwania „ducha narodu” widoczne są
na Ukrainie choćby poprzez masowo wydawane książki archeologiczne, próbu
jące odtworzyć etnogenezę narodu ukraińskiego, czyli historię od „stworzenia
świata” do współczesności4. Podobnie badania etnograficzne, przesycone du
chem romantyzmu, są zwykle próbą dotarcia do prawdziwej „esencji” narodu,
która przetrwała nie tylko lata rusyfikacji, ale także wieki chrześcijaństwa.
Herderowska koncepcja narodu, wiążąca kulturę narodową z konkretną
przestrzenią, na fali romantycznego entuzjazmu określała naród jako wspólnotę
kulturową, a nie polityczną, i wpisywała się doskonale choćby w sytuację Pola
ków pozbawionych własnej państwowości5. Jednak współczesna, narodowa po
lityka symboli (jak powiedziałby Colovic) przykłada ogromną wagę do integral
ności, spójności — a co za tym idzie — do pojęcia granicy państwowej. Granica
chroni, izoluje i oddziela NAS od NICH — a jej przekroczenie jest zdradą racji
stanu. Przeciwstawną wobec granicy kategorią jest pogranicze (ang. frontier) —
obszar z gruntu heterogeniczny, podważający homogeniczność etniczną i kultu
rową — pejoratywnie postrzegany przez czynniki państwowe jako obszar zdra
dy, zakazanych związków i niejasności — co w konsekwencji wyzwala przemoc
i szczególnie silne zogniskowanie władzy ideologicznej i militarnej na granicy.
W wyobrażeniach narodowych bardzo mocno eksponowana jest metafora ciała,
która wiąże się z mitologizacją niepodzielności i integralności narodu. Homo
geniczność, która jest „nieodłącznie związana z napiętnowaniem ludzi, segrega
cją, wykluczeniem obcych, by raz na zawsze przegnać widmo wojny domowej”
[Bruneteau 2005: 194].

2 Chodzi tutaj o antropomorfizację narodu, który podobnie jak człowiek ma mieć prawo do sa
morealizacji, ale w konsekwencji relacje między narodami mogą być postrzegane w spenglerowskim duchu, jako zmiana pokoleń. Młode witalne narody zastępują starzejące się. Ten aspekt jest
często przywoływany w postkolonialnych narracjach.
3 Odwołuję się tutaj do „mentalności” w kontekście konstruowania narracji narodowych. Trzeba
jednak zaznaczyć, że pojęcie to istnieje w naukach społecznych w trochę innym znaczeniu i zwią
zane jest z ruchem intelektualnym „Nouvelle Histoire”, który zapoczątkował zwrot w badaniach
historycznych nad wyobrażeniami zbiorowymi, tym samym zbliżając się do postulatów choćby
antropologii strukturalnej, która ogniskowała swoją uwagę na nieuświadamianych strukturach
myślenia [Por. Wrzosek 1997:236-237].
4 Por. choćby niezwykle ciekawą książkę: Kosmos drewnioji Ukrajmy. Tryppilja — Troja: mifolohija, filozofija, etnohenez, Kijów 1992.
5 W polskiej tradycji istnieje trwale rozróżnianie na naród i państwo, odmiennie jest natomiast
w tradycji anglosaskiej, gdzie odpowiadający termin nation, rozumiany jest raczej w kategoriach
„narodu posiadającego państwo” [Por. Donnan, Wilson 2007: 35].
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Słup graniczny sprzed 1939 roku przechowywany we wsi Wołkowyja. Fot. M. Zowczak, 2006

Powyżej zarysowany sposób postrzegania przestrzeni państwowych, granic czy
kultur wskazuje na silne napięcia między mitologiami poszczególnych narodów,
a ich położeniem w globalnej, transnarodowej przestrzeni. W rzeczywistości bo
wiem mitologia narodowa, chcąc nie chcąc, spotyka się obecnie z rzeczywistymi
praktykami kulturowymi, takimi jak nomadyzm, migracje czy transgraniczny
przepływ informacji i towarów, które często sprzyjają dekonstrukcji spójnej na
rodowej narracji tożsamościowej — nie może tym samym utrzymać w izolacji
własnej „przestrzeni duchowej” i nawet za cenę kompletnego zamknięcia gra
nic nie może pozbyć się rzeczywistych czy wyimaginowanych roszczeń INNYCH
(państw, narodów czy konkretnych ludzi) do partycypacji w tej przestrzeni.
Jeśli więc uznamy, że to poczucie straty, związane z odrzuceniem jedno
znacznego status quo, wyzwala aktywne praktyki poszukiwania własnej tożsa
mości (narodowej, kulturowej, ale także jednostkowej), które często wiążą się
z postawami oporu i ironii, to współczesną kulturę określić możemy jako głębo
ko melancholijną. Poszukiwania utraconego obiektu, który tutaj będzie tożsamy
w dużej mierze z samym podmiotem, mogą mieć wymiar geograficzny (na przy
kład wtedy, gdy poszukujemy „namacalnych” pozostałości swojej kultury) i hi
storyczny (próba dotarcia do „esencji” kultury poprzez badania archeologiczne
czy etnograficzne).
Badania nad granicami i migracjami często wiążą się z szerszą refleksją na
temat praw człowieka i funkcjonowaniem opresywnych form zinstytucjonaliDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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zowancj władzy. Władzy, która znajduje swój wyraz w praktykach klasyfikacji
i wyodrębniania oraz w tworzeniu praktycznych taksonomii. Działania takie uła
twiać mają kontrolę nad granicą (państwem) i usprawniać jej funkcjonowanie.
Owo przekonanie w dużej mierze odzwierciedlaj;} posttraumatyczne zaintere
sowania genocide studies. oral history oraz studia nad systemami totalitarnymi
XX wieku. Sytuują się one na pozycjach krytycznych względem współczesnych
procesów demokratyzacji, uzasadniania i samostanowienia władzy państwowej.
Można założyć, że granica międzypaństwowa, podobnie jak system totalitarny,
jest wyjątkiem, obszarem „stanu wyjątkowego5' w sensie, jaki temu pojęciu nadał
Giorgio Agamben [2008]. „Stan wyjątkowy", uznawany przez Agambena jako
podstawa suwerenności władzy, bazuje na nieodróżnialnos'ci. W tej strefie nie
możliwe jest odróżnienie naruszenia prawa od jego wykonania. Jednocześnie —
twierdzi Agamben — prawo ustalania wyjątku jest podstawą suwerenności wła
dzy. Jeśli więc jakaś władza nie potrafi wprowadzić stanu wyjątkowego, a więc
wprowadzić sfery nieodróżnialności, nie jest władzą6. Analizy dotyczące mecha
nizmów systemów totalitarnych podkreślają z jednej strony zewnętrzne kate
goryzowanie i klasyfikowanie przez opresywną władzę, z drugiej jednak strony
dużo uwagi poświęcają tzw. „szarej strefie”, która wytwarza się pomiędzy nimi7.
W obszarze odnoszącym się do praw człowieka zainteresowanie migracjami
często sprowadza się do zainteresowania pojęciem „ludobójstwa". Określenie
Bernarda Bruneteau „wiek ludobójstwa” pojawia się obecnie w coraz to nowych
odsłonach, a samo pojecie „ludobójstwa” stworzone prze Rafała Lemkina staje
się ważnym elementem narodowych teodycei tak dla Polaków, jak i Ukraińców8.
Zasadniczym jądrem toczonego sporu i dążeniem wielu środowisk jest rozsze
rzenie zakresu tego pojęcia, a w konsekwencji postawienie przed trybunałem
międzynarodowym i osądzenie sprawców. Proponowana — inkluzywna — de
finicja miałaby zaliczać przesiedlenia jako formę ludobójstwa. Jednak problem
jest o wiele bardziej skomplikowany. Przesiedlenie zakłada migrację pod przy
musem. Jak w takim razie zinterpretować na przykład powojenną repatriację
z południowo-wschodnich terenów II Rzeczypospolitej, kiedy to można było
odmówić wyjazdu, ale warunki, jakie były na miejscu, i te praktyczne, a często
i społeczne, nie dawały wyboru? Uważam powyższy przykład za dowód na heu
rystyczną wartość tego typu porównań w badaniach nad współczesnymi procesa
6 „Na paradygmat sytuacji skrajnej albo sytuacji granicznej powołują się obecnie nader często za
równo filozofowie, jak teologowie. Zdaniem niektórych znawców prawa pełni on funkcję analo
giczną do stanu wyjątkowego. Na wzór stanu wyjątkowego, który daje możliwość' uzasadnienia
i zdefiniowania prawomocności normalnego porządku prawnego, w świetle sytuacji skrajnej, któ
ra w gruncie rzeczy jest rodzajem wyjątku, możliwe są ocena i zdefiniowanie sytuacji normalnej.
Jak pisał Kierkegaard, «wyjątek objaśnia zarówno siebie, jak i ogól. [...] i gdy ktoś pragnie właści
wie studiować ogól, powinien wziąć po uwagę uprawniony wyjątek»” [Agamben 2008: 48].
7 Ihkie analizy dotyczą przede wszystkim „szarej strefy” w obozach koncentracyjnych, które poj
mowane są jako strukturalne przestrzenie państwa totalitarnego. Por. Levi 2007; Agamben 2008.
8 Por. Bruneteau 2005; Kulczycki 2008; Портнов 2008.
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mi migracyjnymi, które siłą rzeczy wiążą się z ustanawianiem i przekraczaniem
granic państwowych. Podczas wywiadów, które prowadziłem na temat kobiecej
migracji zarobkowej z Ukrainy Zachodniej, decyzja o wyjazdach do pracy za
granicę została scharakteryzowana przez jedną z moich rozmówczyń jako „do
browolna, ale wymuszona”. Takie porównania — aby były kompletne — mu
szą mieć o wiele głębsze implikacje. Jednak na potrzeby tego tekstu chciałbym
oprzeć się na założeniu, że badania polsko-ukraińskiej granicy powinny brać
pod uwagę „migracyjną historię” regionu, która może mieć poważne konse
kwencje dla współczesnych ocen i zachowań konkretnych aktorów społecznych.

Retoryka granicy — perspektywa migranta
Granica i graniczność wiązana jest z celebracją hybrydycznych tożsamos'ci oraz
nomadyzmu. Przekonanie to wynika z poglądu, że współczesnym procesom
globalizacji towarzyszą postawy oporu i ironii. Arjun Appadurai, autor tej tezy
uważa, że
„Ciekawość, która pognała ostatnio Pico Iyera (1988) do Azji, stanowi w ja
kimś sensie produkt pomylenia inkryminowanej McDonalyzacji świata
i znacznie bardziej subtelnej gry rdzennych trajektorii pragnienia i obawy
z globalnym przepływem ludzi i rzeczy. W rzeczywistości wyrażenia same
go Iyera dowodzą, że wyłanianiu się jakiegoś globalnego systemu kulturo
wego towarzyszy ironia i opór, skryte niekiedy za biernością i zachłannym
azjatyckim apetytem na zachodniość” [2005: 46].
Tym samym Appadurai definiuje kondycję współczesnego świata i jednostki,
w którym mamy do czynienia nie z jakąś ogólną homogenizacją, ale z tworze
niem tożsamości opartym na różnicy. Chodzi więc o działania w sferze polityki
tożsamości, a więc o świadome wykorzystywanie odmienności jako konstrukcji
kulturowej na rzecz politycznego wyzwolenia grup marginalizowanych. Takie
rozważania wpisują się w nurt pisania o późnej nowoczesności (czy też ponowoczesności) i tworzenia się powiązań transnarodowych, w których globalne treści
wchodzą w dialog i są interpretowane przez lokalne systemy znaczeń i symboli,
a także ideologii państw narodowych. W ten sposób możemy mówić o „zdeterytorializowanej” i „granicznej” tożsamości społecznej i kulturowej, która,
przekraczając granice własnej kultury, funkcjonuje w diasporze, czy też o „prze
sunięciach” — to znaczy o możliwości symultanicznej egzystencji w różnych, wy
dzielonych geograficznie miejscach. Żyjemy więc w rzeczywistości postnarodowej w tym sensie, że wspólnota wyobrażona (w ujęciu B. Andersona) tworzona
jest poprzez wpływ globalnych mediów na tożsamości narodowe, uruchamiając
wyobraźnię i pragnienia.
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W literaturze przedmiotu dotyczącej migracji często przywoływany jest mo
del obrzędów przejścia Arnolda van Gennepa, wiązany jednocześnie z akulturacją. Jak zauważają Donnan i Wilson:
„Ma to miejsce w pracach tych, którzy sugerują, że doświadczenie by
cia uchodźcą oznacza przejście przez kilka charakterystycznych stadiów.
W takiej literaturze, twierdzi Malkki, ciągle czyni się założenia dotyczące
tego, jak terytorialne oddzielenie od wspólnoty narodowej automatycznie
skutkuje utratą kultury i tożsamości: «sam fakt ruchu czy przemieszczenia
się przez granicę państwa narodowego jest często przyjmowany a priori
jako wiążący się nie z transformacją, ale utratą kultury i / lub tożsamo
ści»” [Donnan, Wilson 2007: 156].
Przynajmniej kilku autorów prac etnograficznych podkreśla, jak to czyni
wspomniana Liisa Malkki. że przemieszczenie terytorialne przynosi raczej trans
formację, a nie utratę tożsamości i kultury, nawet jeśli dostrzega w tym procesie
niezgodności i wstrząsy. Kultura i tożsamość, podobnie jak świadomość klaso
wa i klasowe relacje, nie znikają wśród ludzi, którzy przekroczyli granicę. One
się po prostu zmieniają: zmieniają się w obrębie macierzystych społeczności ze
względu na stratę, jaką stanowiło odejście danej grupy ludzi, a także w obrębie
nowych politycznych i ekonomicznych kontekstów, w których się oni znaleźli,
oraz w ramach społeczności przyjmujących.
Takie podejście skupia się na przemianach tożsamości związanych zwykle
z asymilacją czy kontaktem z inną kulturą, ogniskuje więc swoją uwagę na sytu
acji migranta w miejscu docelowym (czy kraju przyjmującym). Chciałbym tutaj
zarysować sytuację, w której sam proces przygotowywania się do wyjazdu, sta
rania się o pozwolenie na wyjazd i przekraczanie granicy jest sytuacją nego
cjowania własnej tożsamości — nakładaniem pewnej maski, czy też po prostu
mistyfikacją. Ale już samo mieszkanie w strefie przygranicznej wzmaga te rela
cje, historycznie rzecz biorąc raz na korzyść mieszkańców, ułatwiając niejako
migracje, to znowu ograniczając ich zdolność przemieszczania się. O ile więc
po wejściu Polski do strefy Schengen parafowana jest Umowa o Małym Ruchu
Granicznym9, dotycząca mieszkańców zameldowanych w pasie do 50 kilome
9 Umowa o Małym Ruchu Granicznym, parafowana wstępnie przez ministrów Polski i Ukrainy,
musi zostać zatwierdzona przez nadrzędne instytucje UE. Obywatele Ukrainy mają otrzymać
elektroniczne karty, które będą upoważniały do bezwizowego, wielokrotnego przekraczania gra
nicy. Jednak na terenie Polski będą oni mogli przebywać tylko w strefie przygranicznej, tj. 30-50
kilometrów od granicy. W myśl przepisów UE pas, w którym może obowiązywać umowa, to 30
km, a w niektórych przypadkach może zostać rozszerzony do 50 km. Rozszerzenie tego obszaru
ponad 30 km może nastąpić w momencie, kiedy granice gminy wchodzą do strefy 30 km, ale ją
przekraczają. (Umowa weszła w życie 1 lipca 2009 r. — przyp. red.). Do strefy nie wejdą najwięk
sze przygraniczne miasta: Lwów i Drohobycz. Realne wprowadzenie w życie Umowy o Małym
Ruchu Granicznym jest możliwe pod koniec lata 2008 r., co tłumaczy się technicznym problemem
wyprodukowania kart elektronicznych.
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trów od linii granicznej, która ma umożliwiać bezwizowe przekraczanie granicy,
to za czasów ZSRR mieszkańcy tej strefy musieli posiadać specjalne pozwole
nia na przemieszczanie się po Ukraińskiej Republice Radzieckiej. Obszar, który
kiedyś' był zmilitaryzowaną „zoną5' stał się „strefą”.
***
Stanowisko ironiczne, jak pisze o tym Ramires [2006], oznacza skłonność
do przyjmowania każdego zdarzenia jako przykładu, jako zabiegu retorycznego,
tym samym ważne jest nie to, co się mówi, tylko to, co się przez to rozumie. Jest
to więc pewna praca wyobraźni, która tutaj, w konkretnym kontekście otrzymy
wania wizy czy przekraczania granicy, wymaga umiejętności dostrzegania pew
nych typowych postaw i korzystania z nich w sposób retoryczny. Ironia wiąże się
w ten sposób z dekonstrukcją i rozpoznaniem dyskursu dominującego (biuro
kratycznego). Konieczność przyjęcia takiej postawy wynika oczywiście z tego,
że część migrantów przekraczających granice nie spełnia wymogów formalnych,
i na przykład jadą oni pracować „na czarno”, podczas gdy deklarują, że jest
to wyjazd turystyczny. Co zresztą, paradoksalnie, utrudnia legalną, „prawdzi
wą” turystykę oferowaną przez biura podróży, ponieważ z powodu ogromnych
kolejek, a z drugiej strony działalności nielegalnych pośredników, trudno jest
przewidzieć, czy uda się otrzymać wizę w konkretnym terminie. Na 147 tysięcy
wiz wydanych w pierwszej połowie 2007 roku przez konsulat we Lwowie, tylko
4 tysiące dotyczyły legalnego wyjazdu na zarobek10. Otrzymanie wizy wymaga
założenia maski, czyli wytworzenia jasnego znaku i sprowadzenia podmioto
wego, wieloaspektowego JA do sprawdzonego schematu, szablonu. Stworzenia
pewnej oficjalnej tożsamości, która będzie odpowiednio zrozumiała dla instytu
cji regulujących transgraniczną migrację. Jednak tak stworzona tożsamość i tak
zostanie ponownie zweryfikowana na polsko-ukraińskiej granicy przez polskich
celników.

10 „It is also not a secret for the Consul that the majority seekers of tourist visas in the Lviv consulate will work illegally in Roland or will undertake cross-border trade and the smuggling of al
cohol and cigarettes, through which they can earn morę than by working legally” [Keryk 2007: 3].
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Europa Wschodnia, Ukraina
i orientalno-okcydentalne przeciąganie liny1

Bałkańska podróż zaczyna się w Trieście od pytania włoskiego kelnera: „Jedzie Pan do Zagrzebia? W tej śmierdzącej dziurze mogą wytrzymać tylko
chorwackie świnie; my tutaj w Trieście trwamy na granicy cywilizacji Dan
tego. Ihm, tam zaczyna się Wschód”. W Zagrzebiu pewien dumny Chorwat
objaśnia wielowiekowy stosunek swego ludu do kultury zachodniej: „Cie
miężycie le pozostawili nam jednak religię katolicką i zachodni alfabet. Ser
bowie natomiast pozostawali zbyt długo pod wpływem tureckim. Belgrad
należy już niestety do Wschodu”. W Belgradzie zaś pewien serbski oficer
mówi Armstrongowi: ,Jedzie pan do Sofii? Mam nadzieję, że wie Pan, co
Pana tam czeka. Ci Bułgarzy są przecież pół-Tatarami. Na długo przed Tur
kami przynieśli na Bałkany Wschód i właściwie żyją jeszcze na Wschodzie”.
W pociągu z Sofii do Istambułu pyta Armstronga pewien Bułgar: „Był Pan
już kiedyś w Konstantynopolu? Tam doświadczy Pan po raz pierwszy, co to
znaczy Wschód”12.

Geopolityczne zmiany, jakie dotknęły i wciąż dotykają nasz kontynent, roz
pad ZSRR i federacyjnej Jugosławii, rozszerzenie NATO i Unii Europejskiej
o nowe państwa członkowskie w ciągu ostatnich dwóch dekad stworzyły pojęcia,
a wraz z nimi podatny grunt pod wszelkiego rodzaju analizy „nowego ładu”,
„nowej Europy”, postsocjalizmu, nostalgii, nowych historiografii, historyczne
go dziedzictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej, nowych granic, nowych
podziałów na mapie Europy. Niniejszy tekst na swój sposób wpisuje się w trwa
jące w ostatnich latach badania nad postsocjalizmem, a w szerszej perspektywie
także postkolonializmem i orientalizmem — w dobie często artykułowanego
pytania o adekwatność kategorii postkolonializmu czy orientalizmu do Europy
Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście umieścić chciałbym tematykę ukra
ińską, a ściślej jej zachodnich granic, stanowiących zarazem wschodnie granice
Unii Europejskiej.
1 Artykuł ten ukazał się w 2008 roku w „Recyklingu Idei” nr 10, s. 114—118.
2 M. Waldenberg o podróży dziennikarza H. F. Armstronga na Bałkany; [cyt. za: Waldenberg
2000: 14].
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Wobec popularnego czy nawet dominującego dyskursu o integrującej się Eu
ropie, „Europie bez granic”, za stosowne uważam zwrócenie uwagi na niejed
noznaczność tego pojęcia w sytuacji istnienia społeczeństw, którym z jednej
strony (przynajmniej formalnie) nie odmawia się prawa do „europejskości” czy
„europejskiego dziedzictwa”3, a które z drugiej strony mogą mieć podstawy do
tego, by czuć się „mniej europejskimi” lub de facto wykluczonymi z „europej
skiej wspólnoty5'. Nie wgłębiając się w niewątpliwie istotne, jednak wybiegające
poza ramy niniejszego wywodu niuanse polityki międzynarodowej, gospodarki
i prognoz politycznych, chciałbym skupić się na kulturowych aspektach proble
mu wspomnianych granic w kontekście „integracji europejskiej”. Ukraina, jako
kraj z jednej strony nabierający znaczenia na europejskiej scenie politycznej,
z drugiej zaś poddawany zabiegom marginalizującym, wydaje się odpowiednim
dla tego typu analizy. Całość, z pewnością niewyczerpująca, analitycznego po
tencjału zagadnienia, z założenia stanowić ma szkic antropologiczne» politycz
ny. którego zamiarem jest poddanie krytycznej refleksji pojęć „granicy” oraz
„Wschodu” i „Zachodu”. Koncentruję się tu na znanych mi przykładach granicy
ukraińsko-polskiej i ukraińsko-węgierskiej.
W publicznym dyskursie Ukraina coraz częściej określana jest jako strate
giczny partner gospodarczy Polski. Nie wdając się w szczegóły, można tu wspo
mnieć po pierwsze o Euro 20f2, rozwijającej się wymianie handlowej i swego ro
dzaju boomie na „polsko-ukraińskie interesy”. Po drugie wymiana gospodarcza
to setki tysięcy pochodzących głównie z zachodniej części kraju pracowników se
zonowych, znajdujących zatrudnienie na polskich budowach, farmach, w sadach
i gospodarstwach domowych. Nie bez znaczenia wydaje się na tym tle fakt, że
w roku 2006 blisko 25 procent wiz wydanych w skali całego świata przez konsula
ty Rzeczpospolitej zostało wystawionych przez placówkę we Lwowie, zaś wśród
dziesięciu „najbardziej aktywnych” na tym polu placówek są cztery konsulaty na
Ukrainie (poza Lwowem są to: Łuck, Kijów, Odessa)4. Do grudnia 2007 roku
w polskich miejscowościach przygranicznych kwitł handel pochodzącymi z kon
trabandy ukraińskimi papierosami, alkoholem i paliwem. Ta swoista odmiana
handlu zagranicznego straciła na dynamice w wyniku obostrzeń wizowych wpro
wadzonych przez stronę polską5. Efektem tych zmian były na początku 2008
3 Zastosowanie cudzysłowu wynika z nieostrości powyższych pojęć i ich wartościującego charak
teru.
4 Pozostałe sześć „najbardziej aktywnych” konsulatów znajduje się: na Białorusi (Mińsk, Grod
no, Brześć), w Rosji (Moskwa, Kaliningrad) i Mołdawii (Kiszyniów). W samej Ukrainie wydano
513 571 wiz — około 45 procent wszystkich wiz wydanych na świecie; por. Raport o Pracy Polskiej
Służby Konsularnej w 2006 roku, 2007.
5 W latach 1992-2003 obywatele tak Polski, jak i Ukrainy uprawnieni byli do przekraczania granic
na podstawie ważnego paszportu (przy czym brak obowiązku wizowego nie oznaczał braku pro
blemów przy próbach wjazdu do Polski). W roku 2003, w związku z formalnym przyłączeniem
do U E w roku następnym, wprowadzono jednostronny obowiązek wizowy bez konieczności
uiszczania opłat, zaś w grudniu 2007 roku wprowadzono opłaty za „przyjęcie i rozpatrzenie
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roku głośne protesty mieszkańców przygranicznych ukraińskich miejscowości
i podpisana w ich następstwie dwustronna Umowa o Małym Ruchu Granicz
nym, na podstawie której mieszkańcy ukraińskiego pasa przygranicznego będą
mogli przebywać w polskim pasie przygranicznym bez wiz*
6.
Z zagadnień pozagospodarczych warto mieć na uwadze wciąż przewijające
się kwestie historyczne związane ze wspólną państwowością oraz konfliktami
etnicznymi i terytorialnymi. Ich pokłosiem są mity Kresów, dzikich pól, „przed
murza chrześcijaństwa5', „utraconych" terytoriów dawnej Rzeczpospolitej. Do
chodzi do tego trudna historia stosunków polsko-ukraińskich w IIR P i podczas
II wojny światowej.
Znacznie bardziej złożony jest problem granicy ukraińsko-węgierskiej. Po
dobnie jak w przypadku Polski, pojawia się tu kwestia spornych terytoriów.
Dzisiejsza granica rozdziela terytoria od wczesnego średniowiecza pozostające
pod kontrolą Węgier, do tej pory po obu jej stronach gęsto zaludnione przez
Węgrów. Kwestia staje się jeszcze bardziej zawiła, jeśli wziąć pod uwagę fakt,
że terytoria „historycznie węgierskie" to — ograniczając się do państw sąsiadu
jących z Ukrainą — także Słowacja i część Rumunii. Obszary te — zamieszkałe
po każdej ze stron przez Węgrów (oraz w dużej mierze węgierskojęzycznych
Romów), stanowiących często na danym terenie większość — rozdzielone są nie
tylko granicami węgiersko-słowacką, węgiersko-ukraińską i węgiersko-rumuńską, lecz również ukraińsko-słowacką i ukraińsko-rumuńską. W ciągu ostatnich
dziewięćdziesięciu lat należały one kolejno do Austro-Węgier, Czechosłowacji,
Węgier, ZSRR i Ukrainy. Dodatkowo, poszczególne regiony były areną działań
autonomicznych i separatystycznych.
Pogranicze węgiersko-ukraińskie w ciągu ostatnich kilkunastu lat stało się
areną wydarzeń podobnych do obserwowanych w Polsce: tu również kwitną
transgraniczne interesy, migracja zarobkowa oraz — w znacznie mniejszym
stopniu niż w Polsce — drobny handel przygraniczny (działalność znanych z pol
skiej granicy Mrówek w ciągu ostatnich lat znacznie osłabła). O wiele większą
niż w przypadku Polski rolę odgrywa tu lokalna specyfika terenów przygranicz

wniosku wizowego”, por. < http://www.msz.gov.pl/Zasady,regulujące,ruch,osobowy,13462.html>
(data dostępu: 25 kwietnia 2008); < http://www.konsulat.lviv.ua/n_strony/index3.php?str=wizy_
inf&idt=276&PHPSESSID=dallfd32f817ac599ca40c2el83d00c7> (data dostępu: 25 kwietnia
2008).
6 28.03.2008 w Kijowie podpisano umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zasadach małego mchu granicznego. Postanowienia umowy weszły w życie
1.07.2009 r. „Mały Ruch Graniczny jest formą ułatwienia przekraczania granicy dla obywateli obu
państw, zamieszkałych w strefie przygranicznej. W ramach Małego Ruchu Granicznego mieszkań
cy strefy przygranicznej mogą regularnie przekraczać wspólną granicę [...]. Strefę przygraniczną
wyznacza obszar jednostek podziału administracyjnego Polski i Ukrainy, leżących — co do zasady
— w odległości do 30 kilometrów od wspólnej granicy obu państw; Źródło: < http://www.luckkg.
polemb.net/index.php?document=210>;por. < http://wwwjnsz.gov.pl/PoIska,%E2%80%93,Ukraina:,
porozumienie,o,zmianach,w,umowie,o,małym,ruchu,granicznym,24070.html>.
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nych. Do pracy na Węgry jeżdżą przede wszystkim etniczni Węgrzy oraz inne
osoby, płynnie posługujące się językiem węgierskim. Analogicznie do polskiego
mitu Kresów, w przypadku Węgier i ich „utraconych5' terytoriów funkcjonują
pojęcia rewizjonizmu i traumy Trianon7— zjawiska niebędące przedmiotem ni
niejszego opracowania, które jednak warto mieć na uwadze w kontekście granic
i spornych terytoriów w „jednoczącej się" Europie.
Istotną rolę w funkcjonowaniu określonych społeczności odgrywa to, co Sta
nisław Ossowski nazywa „więzią", czyli stopień przywiązania do danego obszaru
i jego zakres terytorialny w percepcji danej grupy. Terytorium może, choć nie
musi, pokrywać się z granicami państwa bądź wewnętrznymi granicami admi
nistracyjnymi (może być również wyznaczone przez granice naturalne, szlaki
komunikacyjne, skład etniczny, zasięg posługiwania się określonym językiem
i tak dalej). Jest to obszar, na którym toczy się życie zbiorowości, oddziałujący
na wyobraźnię jej członków8.
W przyjętej dla potrzeb niniejszego artykułu perspektywie przedmiotem za
interesowania są kulturowe aspekty funkcjonowania politycznych granic (rozu
mianych jako granice pomiędzy państwami). Dochodzi na tym polu do spotka
nia mechanizmów władzy w obrębie jednej zbiorowości (narodu, mieszkańców
określonego terytorium lub ogółu obywateli, aczkolwiek podobne mechanizmy
można zastosować do analizy relacji władzy w obrębie klas, grup zawodowych
i innych) oraz między zbiorowościami. Granice w tym rozumieniu mogą zarów
no zaznaczać, jak i ograniczać suwerenność danego państwa (służyć zarówno
legitymizowaniu, jak i kwestionowaniu kontroli sprawowanej nad danym tery
torium) oraz prawa poszczególnych obywateli, zaś charakter prowadzonej przez
państwo polityki zależy od stopnia kontroli nad danym terytorium i zamiesz
kującymi je ludźmi. Stanowią one coś więcej niż tylko linię na mapie (która to
mapa może notabene służyć jako wyznaczające zakres suwerenności narzędzie
sprawowania politycznej i administracyjnej kontroli nad terytorium; Donnan,
Wilson 2007: 19-20; por. Ossowski 1984a).
Tak pojmowane granice oraz związane z nimi procesy i terminologię odnieść
można do stosunków transgranicznych i międzynarodowych. Brak pokrycia gra
nic państwowych z granicami etnicznymi stanowi na tym polu dodatkowy obszar
analiz zorientowanych wokół kwestii władzy, dominacji i hegemonii. Kulturowy
wymiar, w jakim funkcjonują granice (w rozumieniu adm in istracyjno politycz
nym). pomaga odsłonić wiele praktyk i mechanizmów związanych z oficjalną
polityką i dyplomacją. Może również rzucać światło na zagadnienia niemieszczące się w ramach stricte politycznych [por. Ossowski 1984c: 56-79]. Granice
7 Więcej o tych zagadnieniach por. Brzeziński 2007; Pastor 2000: 106-115; Romics 2007: 89-105.
8 Ossowski 1984a: 16-46, 48: („Z ostrością granic naturalnych może doskonale konkurować
ostrość granic magiczno-religijnych [...] albo ostrość granic politycznych: kordon straży granicznej
uzbrojonej w karabiny może stanowić poważniejszą przeszkodę w komunikacji niż łańcuch górski
lub rzeka o gwałtownym nurcie”); [por. Waldenberg 2000: 24-31].
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są elementem analizy różnych form przejawów władzy i jej kontestacji w prak
tykach życia codziennego, którego tłem jest szerszy kontekst narodu i państwa.
W klasycznej już definicji Saida orientalizm stanowi zestaw praktyk dyskursywnych, poprzez które Zachód tworzył, strukturyzował i uprawomocniał wy
obrażony Wschód przy użyciu nauki, polityki, ideologii i sztuki. Jest to określony
styl myślenia, którego istota opiera się na rozróżnieniu pomiędzy orientalizmem
a okcydentalizmem [Said 1991]. Wschód stanowi tutaj kategorię typowo zachod
nią (związaną z zachodnim postrzeganiem i konstruowaniem), oscylującą wokół
kwestii odmienności i dychotomii „my — oni'' [Buchowski 2006:464]. Rozumia
ny w ten sposób podział „Wschód — Zachód’’ jest w dużej mierze „sztuczny”
[Buchowski 2006: 470]. W zachodniej perspektywie podział na „nas” i „nich”
przybrał postać geograficzną, w której na mentalnej mapie wyróżniono miejsca
zamieszkałe przez dobrze znanych i cywilizowanych „nas” oraz mniej zachod
nich, mniej naszych „nich”. Określony w tych ramach dyskurs i aparat pojęciowy
odnieść można nie tylko do wynalezienia Orientu i Okcydentu, lecz również do
wielu innych praktyk dystynktywnych [Buchowski 2006: 465-466].
W orientalizowaniu Europy Wschodniej istotną rolę odgrywa podział odno
szący się do najnowszej historii, gdzie Zachód utożsamiany jest z — pozytywnie
wartościowanymi — kapitalizmem i rozwojem, podczas gdy Wschodowi przypi
sywane są cechy łączone z „komunistycznym zacofaniem”. Co znamienne, tego
rodzaju dyskursy są nader częste na polskim — a więc poniekąd także oriental
nym — gruncie [Buchowski 2006: 470]. „Ludzie Wschodu” — także tego naj
bliższego — postrzegani są (zwłaszcza w Polsce) jako pozostający w tyle pod
względem cywilizacyjnym, jako relikty dawnej epoki, ludzie, którzy muszą się
wiele nauczyć (lub których trzeba wiele nauczyć), jeżeli nie chcą pozostać na
marginesie współczesnej cywilizacji. Ewentualna porażka na tym polu zawsze
może zostać zinterpretowana jako zgodna z ich „orientalną naturą” [Buchowski
2006: 475]. Jeśli pod pojęciem orientalizmu i związanych z nim dyskursów oraz
praktyk dystynktywnych rozumieć można tworzenie wartościującego obrazu na
podstawie geografii miejsca zamieszkania, Orientu nie trzeba szukać na dale
kich, „egzotycznych” lądach.
Czy źródeł zmarginalizowania krajów Europy Wschodniej można dopatry
wać się w ich historii zależności od innych państw, pozbawienia niepodległości,
suwerenności? Na tym polu można doszukać się analogii z pozaeuropejskimi
krajami kolonialnymi. Podstawowym i bodaj najczęściej wymienianym podo
bieństwem jest właśnie historia owej zależności (politycznej, gospodarczej),
dążeń do autonomii, a bardziej współcześnie — dążenie do stworzenia nowo
czesnego państwa (narodowego lub wieloetnicznego), „odzyskania historii”.
Kolonialnym imperium w tak przeprowadzonej analogii miałaby być najpierw
carska Rosja, a następnie ZSRR, w którym oficjalna doktryna marksistowskoleninowska stopniowo miała się przekształcić w politykę „rosyjskiego imperia
lizmu” (a ściślej — powrócić do niej w latach 30. XX w. [Kuzio 2002: 241-244;
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Kuzio 2001: 110-111; Moore 2001]9. O analogiach pomiędzy postkolonializmem i postsocjalizmem świadczyć może rola zachodnich mediów i niektórych
naukowców, którzy przez lata traktowali (w wielu przypadkach traktują nadal)
kraje dawnego ZSRR lub Jugosławii w kategoriach trzecioświatowych [Mo
ore 2001: 117]; wielu „ekspertów” od krajów radzieckich nie unikało rażących
uproszczeń (na przykład często traktując słowiańską część ZSRR jako monolit),
co w konsekwencji prowadziło do legitymizacji „orientalnego” obrazu ZSRR
i krajów pozostających z nim w zależności [Kuzio 2001: 114-115,119-121].
Istotne różnice w zakresie sprawowania władzy, systemu szkolnictwa, funk
cjonowania lokalnej administracji czy reprezentacji politycznej sprawiają, że
trudno jest jednoznacznie zakwalifikować obszar postradziecki jako postkolonialny. Jednak nawet przy dopuszczeniu rozbieżności można założyć, że obsza
rom tym odpowiadają zbliżone zjawiska i procesy, które opisać można w podob
nych kategoriach.
Ukraina, jako część „mitycznego” obszaru postradzieckiego, zdaje się odpo
wiadać pokrewnym orientalizmowi stereotypom. Istotne na tym polu jest częste
traktowanie jej samej jako monolitu i brak rozróżnienia pomiędzy jej częścią
wschodnią, zachodnią i południową lub, z drugiej strony, nadmierne przywią
zywanie wagi do tego rozróżnienia (w ramach podkreślania różnicy pomiędzy
bardziej cywilizowanymi, a w każdym razie „mniej dzikimi” Ukraińcami wobec
Rosjan, prozachodniej, europejskiej Ukrainy Zachodniej i prorosyjskiej, „ra
dzieckiej”, nostalgicznej Ukrainy Wschodniej)10.
Truizmem jest stwierdzenie o nieostrości podziałów Europy na Zachod
nią, Wschodnią, Środkową czy Środkowo-Wschodnią [por. Waldenberg 2000:
14-17). Patrząc stricte geograficznie i geopolitycznie, Wiedeń leży na wschód
od Pragi, a Finlandia — od Litwy. Jeszcze bardziej problematyczna będzie pró
ba przeprowadzenia takiej granicy — i wyznaczenia jej kryterium — pomiędzy
Grecją, Włochami a krajami byłej Jugosławii. Analogiczny problem dotyczy
europejskich krajów postradzieckich i postkomunistycznych, zwłaszcza wobec
9 Obydwaj autorzy wskazują na jednoznaczne poddanie wszystkich narodów ZSRR rosyjskiej do
minacji, propagowanie rosyjskiej kultury jako obowiązującej dla całego Związku, uprzywilejowa
ną pozycję, jaką zajmowali Rosjanie nie tylko w granicach Rosyjskiej SRR. Sami jednak zwracają
uwagę na fakt, że podobnie jak obszar postkolonialny, obszar postradziecki nie stanowi monolitu,
zaś okres „władzy radzieckiej” to w niektórych republikach, oprócz narzucania rosyjskiego języka
i radzieckiego systemu politycznego, także promowanie języka i kultury mniej licznych narodów,
sam natomiast Związek Radziecki byl państwem oficjalnie wielonarodowym. Należy również pa
miętać, że — przynajmniej w europejskiej części ZSRR — zarówno narody tytularne poszczegól
nych republik, jak i mniejszości narodowe miały do dyspozycji szkolnictwo i prasę we własnych
językach. O meandrach radzieckiej polityki narodowościowej [por. Bruchis 1988, Waldenberg
2000: 356-365, 404-433; Brubaker 1998: 28-69].
10 Popularyzowanie stereotypu „dobrej”, „cywilizowanej”, „europejskiej” Ukrainy Zachodniej
i zacofanej, zapatrzonej w przeszłość, agresywnej i niezaradnej Ukrainy Wschodniej było w Pol
sce częste przy okazji relacji z wyborów prezydenckich i parlamentarnych na Ukrainie w latach
2003-2007.
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różnic w ich aktualnej sytuacji politycznej. Jeżeli przyjrzeć się ewentualnym wy
znacznikom etnicznym, problematyczna na tym polu będzie kwestia mniejszości
narodowych, których kraj zamieszkania i „zagraniczna ojczyzna” znajdują się
po dwóch stronach granicy pomiędzy wschodem i zachodem. Charakterystyczna
będzie tu kwestia Rosjan, których duża liczba zamieszkuje kraje bałtyckie, a tak
że Węgrów z ukraińskiego Zakarpacia, serbskiej Wojwodiny czy Chorwacji11,
Polaków na Białorusi i Ukrainie, i tak dalej.
W szczególny sposób problem ten dotyka wspomnianych już terenów, umow
nie określonych jako „sporne” czy „niepewne”. Kwestie narodowościowe i za
gadnienia terytorialne (związane z nimi konflikty, historia, pamięć zbiorowa)
mogą mieć wpływ na „orientalizowanie” określonego terytorium i jego miesz
kańców. Jest to kolejny element wskazujący kierunek krytycznego spojrzenia
na zagadnienia integracji europejskiej i nieostrości „obowiązujących” podzia
łów. Krytyka przebiegu granic i oficjalnej klasyfikacji terytoriów może być wy
korzystywana politycznie na różne sposoby. W opisywanym kontekście, oprócz
„orientalizowania" pewnych obszarów, występują także wspomniane już ten
dencje nostalgiczne i rewizjonistyczne wobec „utraconych” terytoriów. Z dru
giej strony, pamięć o „wspólnej” (różniącej się względem reszty kraju) historii
Zakarpacia czy Galicji służyć może jako pożywka dla dyskursów afirmujących
„zachodnie” i „europejskie” ślady i tendencje na Ukrainie.
***
W przedstawiony sposób dyskursy i praktyki dystynktywne, mające służyć postę
powi integracji czy pomocy strategicznemu partnerowi, umacniają de facto men
talny podział na (zachodnich, rozwiniętych, cywilizowanych) „nas” i (wschod
nich, zacofanych) „nich”. Proces wydzielania kolejnych krajów czy regionów
z Dzikiego Wschodu i przyznawania im (ograniczonego w swym zakresie) prawa
do ubiegania się o przyjęcie do zachodnioeuropejskiej wspólnoty cywilizacyjnej
odbywa się przy znikomym udziale samych „zainteresowanych”, a także kosz
tem społeczeństw pozbawionych takich perspektyw. Można na tym polu zary
zykować stwierdzenie, że dobre dwustronne relacje polsko-ukraińskie, współ
praca gospodarcza, pomoc we „wprowadzaniu demokracji” stanowią wentyl
dla własnych kompleksów wobec krajów i społeczeństw „bardziej zachodnich”.
Stereotypy wobec mieszkańców Ukrainy, nawet jeżeli nie tak wrogie jak przed
laty, nie znikają, lecz nabierają innego wymiaru.

11 Nieco odrębnym problemem jest kwestia Węgrów ze Słowacji, Rumunii i Austrii.
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Współczesne Eldorado?
Wschód i Zachód w narracjach migrantów
z Bełza i okolic

Każdy miał swój własny Orient w zależności
od przestrzeni lub czasu, a najczęściej i jed
nego, i drugiego.
Maria Todorova

Pochodzę ze Wschodu. Wschodniość jest ważną częścią mojej tożsamości. Od
dzieciństwa żyłam w przekonaniu, że wschodniość ta jest naznaczona specyfi
ką: dzikość, nieokrzesanie, tajemniczość, twardość, zahartowanie, a zarazem
zacofanie i chaos. W moim świecie trwał porządek, ścisły podział na Wschód
i Zachód był dla mnie oczywistością. Zachód to dobrobyt, ład, nowoczesność,
czystość, a zarazem degrengolada moralna, grzech i dekadencja. Wschód to
duchowość, inne postrzeganie czasu, gościnność, a jednocześnie wszechobecne
pestki słonecznika i sławojki. Żyłam na Wschodzie, tak myślałam, ale spogląda
łam z zaciekawieniem na jeszcze dalszy Wschód. Słowo „Ukraina’’ budziło we
mnie niepokój i fascynację. „Wschód został stworzony na potrzeby Zachodu
jako baśniowa, egzotyczna kraina, obfitująca w legendy i cuda. Utożsamiał tęsk
notę i umożliwiał wybór czegoś innego niż prozaiczny i ziemski świat Zachodu”
[Todorova 2008: 40].
Badania terenowe prowadzone na pograniczu ukraińsko-polskim uświado
miły mi, że taka wizja jest pewną konstrukcją kulturową zależną od kontekstu.
Moja obecność w terenie stała się inspiracją do prowadzenia pogłębionej auto
analizy i zestawiania wniosków z moimi przesądami i materiałem terenowym.
„Nie istnieje żadna absolutna perspektywa, która umożliwiałaby nam wyelimi
nowanie własnej świadomości z przedmiotu badań” [Rabinów, cyt. za: Hastrup
2008: 28]. Wyposażona w wiedzę płynącą z doświadczeń jechałam w teren, tam
doświadczałam innej realności. Innej, zdawało mi się, a jednak tak podobnej.
Niby podobnej, ale jakby bardńej wschodniej. Moi rozmówcy byli w moim od
czuciu bardziej wschodni.
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Zaczęłam zastanawiać się, co właściwie znaczy wschodni. Jak używać tego
określenia, a jednocześnie nie obciążać podmiotu tak określanego stereotypo
wymi skojarzeniami? I jak odnosi się on do stojącego w opozycji określenia zachodni?
Edward W. Said w swoim najbardziej znanym dziele pt. Orientalizm stawia
tezę, że Orient to nic innego, jak pewna konstrukcja, a orientalizm to dyskurs,
system myślenia, swego rodzaju zachodnia projekcja, wytworzona wiedza, ma
jąca na celu uzasadnienie dominacji tzw. Zachodu i woli rządzenia krajami na
leżącymi do tzw. Orientu. „Te kreacje były tylko wystylizowanym simulacrum,
kunsztownie wypracowaną imitacją tego, jak sądzono, że wygląda żywy Orient”
[Said 2005: 139].
Sądzę, że podobne zjawisko można obserwować w odniesieniu do tego, co ja
uważałam za Wschód, czyli do krajów byłego bloku radzieckiego. Kraje postsocjalistyczne postrzegane są w określony, schematyczny sposób. Teksty publicy
styczne, przekazy medialne potwierdzają panujący dyskurs na temat Ukrainy:
„W orientalizowaniu Europy Wschodniej istotną rolę odgrywa podział
odnoszący się do najnowszej historii, gdzie Zachód utożsamiany jest z —
pozytywnie wartościowanymi — kapitalizmem i rozwojem, podczas gdy
Wschodowi przypisywane są cechy łączone z «komunistycznym zacofa
niem». Co znamienne, tego rodzaju dyskursy są nader częste na polskim
— a więc poniekąd także orientalnym — gruncie. «Ludzie Wschodu»
— także tego najbliższego — postrzegani są (zwłaszcza w Polsce) jako po
zostający w tyle pod względem cywilizacyjnym, jako relikty dawnej epoki,
ludzie, którzy muszą się wiele nauczyć (lub których trzeba wiele nauczyć),
jeżeli nie chcą pozostać na marginesie współczesnej cywilizacji. Ewentu
alna porażka na tym polu zawsze może zostać zinterpretowana jako zgod
na z ich «orientalną naturą». Jeśli pod pojęciem orientalizmu i związa
nych z nim dyskursów oraz praktyk dystynktywnych rozumieć tworzenie
wartościującego obrazu na podstawie geografii miejsca zamieszkania,
Orientu nie trzeba szukać na dalekich, «egzotycznych» lądach” [Jóźwiak
2008: 117].
Polityczne wydarzenia na Ukrainie traktowane są jako wyraz panującego
w tym kraju chaosu i w powszechnym rozumieniu stają się potwierdzeniem „za
cofania” i nieudolności:
„Odnoszenie pojęcia społeczeństwa wschodnioeuropejskiego do ustaleń
filozofii zachodniej prowadzi do zaniżenia jego znaczenia, gdyż w jej świe
tle jawi się ono jako wadliwe, patologiczne, słabe, zacofane i wybrako
wane. Z tego to właśnie powodu [...] modernizacja okazuje się kategorią
nieużyteczną. Wyrasta bowiem z idei postępu historycznego, która po
zwala jedynie na hierarchizację rozmaitych społeczeństw w kategoriach
zacofania i awansu5' [Bafoil 2008: 123].
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Michał Buchowski w swym artykule The Specter of Ońentalism in Europe:
From Exotic Other to Stigmatized Brother podkreśla problem konstruowania
„Obcego’’ w postsocjalistycznej przestrzeni. Po transformacji 1989 roku w Eu
ropie mocno ujawnił się podział na „cywilizowanych nas” i „niecywilizowanych
ich” (podział ten wzmocnił się i trochę przesunął). Porządek świata europejskie
go wyznaczony był do 1989 r. przez linię biegnącą z północy na południe, dzielą
cą go na Zachód i Wschód. Buchowski wspomina jednak, że orientalizm może
być „daleki”, „środkowy” albo „bliski”. W okresie zimnej wojny, z perspekty
wy zachodniej, podział polityczny na „nas” i „ich” odpowiadał geograficznemu
podziałowi państwowemu, podziałowi strefy wpływów itp. — właśnie ta linia,
granica fizyczna, wpisana była w mapę mentalną. Po 1989 r. nastąpił moment
chaosu — nie było już jasne, kto jest po której stronie i dlaczego. Aby jednak
ten chaos opanować, jak pisze Buchowski, można było zdekonstruować same
kategorie Zachodu i Wschodu. Jednak to było za trudne. Wybrano prostszy
sposób. Podział mentalny na Wschód i Zachód został zachowany, tylko granica
się przesunęła. Dopasowano dotychczasowe kategorie Wschodu — zacofania
i rozwiniętego — Zachodu do geografii przemian ekonomicznych i ustrojo
wych. I właśnie w ramach tej nowej narracji Polska już mogła zacząć zaliczać się
do Zachodu, a Ukraina niezbyt...
Konceptualizacja „Innego” może nastąpić w bliskim badaczowi świecie. I tak
też się stało w moim przypadku. Mimo że byłam wyposażona w przedsądy, ste
reotypy na temat Wschodu, chciałam uniknąć uprzedmiotawiającego podejścia
do moich rozmówców. Nie byli oni dla mnie „dzikimi” z zagranicy, nie stanowili
tylko pretekstu do snucia naukowych rozważań. W dużej mierze mogłam się
z nimi identyfikować. Zarówno przez kontekst pochodzenia, jak i przez nabyte
doświadczenia i traumy — zetknięcie z obcym światem. „My i obcy wzajemnie
się wikłamy w relację” [Hastrup 2008: 162]. Osoby migrujące do krajów Unii
Europejskiej, a także USA i Izraela, mówiły mi o trudnościach związanych
z adaptacją do nowych warunków, o ciągłym poczuciu wyobcowania, zarówno
w świecie, w którym przyszło im pracować, jak również w świecie, do którego po
wracają. Po powrocie zaczynają inaczej postrzegać Ukrainę, choć wciąż z dużym
sentymentem. Podkreślają swoje przywiązanie do rodziny, domu, sąsiadów. My
ślę. że i ja doświadczyłam poczucia wygnania, choć na pewno nie na taką skalę,
jak moi rozmówcy. Opuszczenie domu, świata znanego i oswojonego, okazało
się dużym wyzwaniem. Zarówno w życiu osobistym, jak i w czasie badań mia
łam poczucie nieprzystawalności. „W terenie i podczas badań jest się stale kimś
w rodzaju wygnańca” [Hastrup 2008: 145]. Zaczęłam widzieć podobieństwa
między sobą a rozmówcami, dzięki temu tworzyły się między nami więzy, które
nie były podyktowane tylko chęcią zebrania przeze mnie materiału. Także z ich
strony wyczuwałam sporą dozę sympatii i zainteresowania moją osobą.
Chciałabym uniknąć oricntalizowania terenu — Ukrainy jako takiej, a przede
wszystkim Bełza i jego okolic (Белз, Сокальский р-н Льв1всько! обл. — od red.).
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Orient, czy po prostu Wschód, „nie jest biernie egzystującym elementem natu
ry. Nie istnieje po prostu, dokładnie tak samo jak nie istnieje po prostu Zachód”
[Said 2005: 34]. Nie chcę także powielać paradygmatu ustanawiania dominacji
i autorytetu w stosunku do rozmówców, nie poczuwam się do posiadania wie
dzy, która upoważnia mnie do wydawania sądów i twierdzeń w duchu „ja wiem
lepiej”:
„Stosunki pomiędzy Zachodem i Wschodem to stosunki siły, dominacji,
złożonej hegemonii o różnym nasileniu [...]. Orient został zorientalizowany nie tylko dlatego, że odkryto, iż jest orientalny — czyli zgodny z wszyst
kimi stereotypowymi wyobrażeniami przeciętnego dziewiętnastowiecz
nego Europejczyka — ale ponieważ mógł zostać zorientalizowany, czyli
mógł zostać podporządkowany orientalizacji” [Said 2005: 35].
Nie jest moim celem także ukazywanie czy przypisywanie moim wnioskom
statusu „typowości” czy czegoś charakterystycznego dla „Wschodu”. Wiem, że
trudno mi będzie uniknąć schematu relacji między „Wschodem” i „Zachodem”.
Jednak umieszczając siebie w orbicie analiz mam nadzieję na uzyskanie nieco
głębszego obrazu sytuacji i niepowielanie ogólnie panującego w dyskursie ste
reotypu. Moim celem nie jest generalizowanie i obiektywizacja przeżyć. Chcia
łabym po prostu opowiedzieć o ludziach spotkanych, o ich narracjach z tamtego
świata, o ich tutejszym świecie, który opuszczają w nadziei na poprawę warunków
życia i lepszy los.
Jednak jeżdżąc na Ukrainę miałam wrażenie dotykania czegoś innego. Nie
mogłam zaprzeczyć temu, co moje oczy widziały. Tuż za granicą polską trwał
świat różniący się od tego, do czego przywykłam. Zaczęłam się zastanawiać,
czym to jest spowodowane? Myślałam także, jak osoby „stamtąd” postrzegają
moje „tutaj”? Jak Ukraińcy widzą tzw. Zachód, jakie obrazy obecne są w ich
narracjach? Jakie historie przywożą ze sobą ci, którzy wkraczają na „obcy ląd”?
Okazało się, że mimo oficjalnej chęci nałożenia ponownych granic i podziału
Wschód — Zachód, to, co spotyka się w terenie, to naruszenie wszelkich stałych
kategorii, czemu sprzyja migracja. Chciałam dowiedzieć się, w jaki sposób moi
rozmówcy nadają znaczenia kategoriom Wschód, Zachód. Gdzie i w jaki sposób
umiejscawiają Ukrainę? Starałam się wyodrębnić ich stereotypy i „wyobraże
nia idealne”, i cały czas musiałam konfrontować je ze swoimi. Bo przecież ja
jeździłam „na swój Wschód” i pełna byłam przesądów, mitów, gotowych kalek
nakładanych na rzeczywistość.

Teren i moi rozmówcy
Ważną inspiracją moich badań stały się rozmowy przeprowadzone na terenie
Bieszczadów w listopadzie 2006 roku. Dostarczyły mi one kontekstu dla wybra
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Współczesne Eldorado? Wschód i Zachód w narracjach migrantów z Bełza i okolic

119

nego później przeze mnie terenu. W celu przeprowadzenia wywiadów pogłębio
nych w maju 2007 roku odwiedziłam Krechów — małą wieś nieopodal Żółkwi
— oraz Nową Skwariawę, Iwano-Frankiwsk i Uchniów. Jednak w centrum mo
ich zainteresowań badawczych znalazł się przede wszystkim Bełz, prowincjonal
ne miasteczko oddalone od granicy z Polską o około 10 km. Przebywałam w nim
w maju, lipcu i październiku 2007 roku oraz w czerwcu 2008 roku. O Bełzie
słyszałam na długo, zanim do niego dotarłam:
„Wypiękniał nasz Bełz. W ogrodach na grobach bez. Nikt nie chce pamię
tać, nikt nie chce znać smaku łez. [...] W poranne gazety ubrany spokojnie
się budzi Bełz. Łagodny świt, zwyczajnych dni rytm. W niedzielę bezpiecz
na nad rzekę wycieczka. [...]. Miasteczko Bełz, kochany mój Bełz. Wypło
wiał już tamten obrazek, milczący płonący Bełz’’ (sł. Agnieszka Osiecka)1.
Podczas badań prowadzonych w listopadzie 2006 roku na terenie Bieszcza
dów rozmawiałam z osobami przesiedlonymi z Bełza w czasie Akcji H — T
(Hrubieszów — Tomaszów)12. Dziś ludność Bełza (2382 mieszkańców — stan
na lipiec 2007 r.) stanowią Ukraińcy, większość to osoby pochodzące ze środko
wej bądź wschodniej Ukrainy, przybyłe tutaj na miejsce Polaków. Znana mi jest
tylko jedna starsza pani, mieszkająca w Bełzie od urodzenia, a i ta ma za sobą
pobyt na Syberii.
Dziś Bełz to małe miasteczko, zagubione gdzieś pod granicą z Polską. Cza
sy świetności ma dawno za sobą. Dyrektorka szkoły w Bełzie opowiedziała mi,
że nazwa Bełz pochodzi albo od słowa bilyj — czysty, bo ponoć kiedyś wokół
rozciągały się torfowiska i bagna, a samo miasteczko było czyste, albo od ang.
beli — dzwon. Miejscowa legenda podaje, że sprowadzono do miasteczka dzwo
ny z Anglii, więc nazwę helis przekształcono na Bełz. Bełz to tysiąc lat burzli
wej historii, zmiennych kolei losu, czasy wojen przeplatanych czasem spokoju
i względnego dostatku. Bełz był miasteczkiem pogranicznym, leżącym na dość
często uczęszczanym szlaku handlowym. W XV wieku księstwo inkorporowano
1 Por. < http://www.emuzyka.pVpiosenki/Agnieszka--Osiecka,]Vhasteczko--Belz,87871.html> (data dostę
pu: 21.06.2009)
2 Akcja przeprowadzona po korekcie granic w 1951 roku. ZSRR odstąpił Polsce fragment ów
czesnego obwodu drohobyekiego należącego do USRR (obecnie jest to miasto Ustrzyki Dolne
[Устрики Долгшт] oraz wsie: Czarna [Чорна], Lutowiska, Krościenko, Bandrów Narodowy, By
stre, Liskowate, wraz z terenami okolicznymi). Polska tymczasem odstąpiła ZSRR fragment wo
jewództwa lubelskiego z miastami Bełz (obecnie Белз), Sokal (Сокаль), Uhnów (Угтв), Krystynopol (Червоноград), Waręż (Варяж) wraz z linią kolejową Rawa Ruska — Krystynopol. Obecnie
miasta te znajdują się na terenie rejonu sokalskiego w obwodzie lwowskim (Сокальський район,
Льв1вська область). Wedle postanowień umowy cały majątek nieruchomy (budynki, kołchozy, in
frastruktura, Knie kolejowe) przechodził wraz z terytorium na rzecz nowego właściciela. Państwo
odstępujące nie mogło w związku z powyższym rościć żadnych pretensji do rekompensaty. Pań
stwo odstępujące zachowywało prawo do majątku ruchomego (sprzętu rolniczego, taboru kole
jowego, inwentarza żywego) pod warunkiem wywiezienia go. Por. < http://forum.gazeta.pl/forum/
w,49301,72366588,72366588,Korekta_granic_Polski_z_1951_r_.html)> (data dostępu: 26.06.2009).
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do Korony, czyniąc Bełz stolicą osobnego województwa bełskiego. W tym wieku
do miasteczka przybyli pierwsi Żydzi, głównie z terenów Polski. Bełz był wów
czas dość bogatym i rozwijającym się ośrodkiem. Nauczycielka historii z Bełza
tak o nim opowiada:
„Ale cztorysta rokiw misto buło polskie, wid czternaste stoi ich, do wis’imnac iate. Za tych czotyrysta rokiw des'iat rokiw tut buły Uhorc'i, piat' razy
Tatary, po prostu napadały, widchodyly, palyly i widchodyly” [wyw. l 3j.
Po zajęciu przez Austriaków w 1772 roku Bełz zaczął podupadać. Po odzyska
niu niepodległości, w II Rzeczypospolitej był już mało znaczącym miasteczkiem.
Jednak nadal tętniło tu życie, połowę mieszkańców stanowili Żydzi — chasydzi,
zajmujący się handlem i rzemiosłem, resztę mieszkańców stanowili Ukraińcy
i Polacy. Bełz w XIX wieku do II wojny światowej stanowił bardzo ważny ośro
dek chasydyzmu, tutaj mieszkali znani cadycy z rodu Rokeach, do których zjeż
dżali pielgrzymi, chorzy albo po prostu pobożni. Po wkroczeniu Niemców Żydzi
zostali wywiezieni do obozu w Bełżcu albo zamordowani na miejscu. Ci, którym
udało się ocaleć, wyjechali do Izraela, USA lub Kanady. Tuż po wojnie Ukraiń

3 Patrz tabela na końcu artykułu.
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ców z Bełza przesiedlono w głąb Ukrainy. Do 1951 roku Bełz należał do Polski,
jednak po tzw. korekcie granic przydzielono go wraz z dawnym Krystynopolem
(dziś' Czerwonograd) i Sokalem Ukraińskiej SSR, w zamian przyznając Polsce
tereny w Bieszczadach. Ludność polską przesiedlono na nowo przyznane te
reny, a do Bełza sprowadzono ludnos'c ukraińską [Strojny, Bzowski, Grossman
2005].
Estetyka dzisiejszego Bełza oddaje stan ekonomiczny miasteczka. Jest pełne
zrujnowanych budynków, po ulicach przechadza się dużo drobiu, wyraźnie od
czuwalna jest apatia. Mieszkańcy nie mają dostępu do gazu, nie mówiąc o Inter
necie. Nauczycielka historii opowiadając o Bełzie podkreśla jego niedorozwój
i braki, swoją wypowiedź podsumowuje krótko: „Bo Bełz bcznadijny" (wyw. 1).
W rozmowach często przewijał się wątek mera, który zajmuje to stanowi
sko trzecią kadencję. Rozmówcy byli wyraźnie niezadowoleni z jego rządów.
Według nich jest skorumpowany i dba tylko o własne interesy, wchodząc w ukła
dy z Żydami (jest to często powtarzająca się opinia moich ukraińskich rozmów
ców o przedstawicielach władzy). Obecność Żydów w teraźniejszym życiu Bełza
jest wyraźnie widzialna i odczu
walna. Istnieje bardzo dobrze
'
zachowany kirkut z grobami
cadyka i członków jego rodziny.
Cmentarz jest często odwiedza
ny przez pielgrzymów ze świata,
Вдягтд MAli.JACKA
z Izraela i Stanów Zjednoczo
IM* № m m m '
nych. Obok postawiono hotel,
do którego wstęp mają tylko Ży
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niczka z Rady Miejskiej opowiedziała mi, że kiedyś fotografie małych dzieci
zbierających z ziemi cukierki, rzucone przez Żydów w zamian za to, że podały
one im wodę do przemycia dłoni, wykorzystano do reportażu, mówiącego o bie
dzie i żebractwie na Ukrainie.
W Bełzie funkcjonuje Narodnyj Dim, w którym mieści się biblioteka i od
bywają się dyskoteki. Są szkoły: podstawowa, średnia i zawodowa. Oprócz tego
trzy bary, muzeum (a raczej izba etnograficzna), a także dwie Cerkwie grecko
katolickie (jedna większa, w remoncie i druga drewniana na cmentarzu) oraz
jedna prawosławna. Ważnym miejscem jest kaplica z kopią obrazu Matki Bo
skiej Częstochowskiej, którego oryginał, pochodzący właśnie z Bełza, od XIII
wieku znajduje się na Jasnej Górze. Bełz ożywa w czwartki, kiedy to ma miejsce
targ i zjeżdżają wówczas handlarze i rolnicy z okolicy, a także w niedziele, kiedy
mieszkańcy udają się do świątyń na nabożeństwa. Poza tym miasteczko ogarnia
senność i nuda. Taką oto rzeczywistość ludzie opuszczają, kiedy udają się na
Zachód w nadziei na lepsze i bardziej dostatnie życie.
Początkowo chciałam dotrzeć do dwóch grup rozmówców, wyjeżdżających
na zarobitki (ukr. zarobek) i takich, którzy nigdy nie byli poza granicami Ukra
iny. Sądziłam, że ich narracje o Zachodzie będą różnić się w dużym stopniu.
Jednak przebywając w terenie rozmawiałam przede wszystkim z osobami emi
grującymi, gdyż osoby z drugiej grupy spotykałam rzadko, a jeśli już je znajdo
wałam, to wykazywały one podobny stosunek do Zachodu, jak osoby wyjeżdża
jące. Zatem skupiłam się na osobach emigrujących w różnym wieku. Większość
rozmówców stanowiły kobiety. Pierwszymi rozmówczyniami były dwie kobiety
z Nowej Skwariawy, matka i córka. Wyjeżdżały one do Polski, pracowały se
zonowo w sadach niedaleko Zamościa. Doświadczyły jednak przykrej sytuacji,
podczas której grupa polskich mężczyzn wyzywała je i groziła, że wyrządzi im
krzywdę. Po tym wydarzeniu przestały na długo przyjeżdżać do Polski. W Krechowie rozmawiałam z trzydziestopięcioletnią kobietą, która pracowała w War
szawie opiekując się starszą, schorowaną Polką. W Bełzie spotkałam kobiety
przeważnie czterdziesto-, pięćdziesięcioletnie wyjeżdżające do takich krajów
Europy Zachodniej jak: Włochy, Hiszpania i Portugalia, oraz małżeństwo, które
miało za sobą kilkuletni pobyt w Stanach Zjednoczonych. Rozmawiałam także
z mężczyznami: siedemdziesięcioletnim na rencie, który nigdy nie był na Zacho
dzie, ale jego żona przebywała od dziesięciu lat we Włoszech, z młodym trzy
dziestolatkiem mającym za sobą pracę w Polsce i Czechach oraz z sześćdziesię
ciolatkiem, który doświadczył traumy podczas nielegalnego pobytu w Wielkiej
Brytanii. W Sokalu rozmawiałam z pięćdziesięcioletnią kobietą pracującą trzy
lata w Izraelu (choć nie jest to kraj ulokowany geograficznie na Zachodzie, to
jednak traktuję go jako reprezentację tego, co jest charakterystyczne dla świata
zachodniego). W Uchniowie rozmawiałam z kobietami: trzydziestoletnią pracu
jącą i studiującą w Polsce Ukrainką, która była związana z Polakiem spod War
szawy, w Uchniowie zostawiała pod opieką matki swojego sześcioletniego syna.
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Udało mi się porozmawiać z pięćdziesięcioletnią kobietą, która sama nie wy
jeżdżała na Zachód, jednak jej dwudziestokilkuletnia córka studiowała i praco
wała w Niemczech. W Iwano-Frankiwsku przeprowadziłam rozmowę z polską
siostrą urszulanką, która od dwunastu lat przebywała na Ukrainie. Podzieliła się
ona ze mną ciekawymi spostrzeżeniami na temat Ukrainy i osób migrujących.

Dziki Zachód na Wschodzie?
Moi rozmówcy bardzo krytycznie podchodzą do teraźniejszego stanu Ukrainy.
Ma to związek z ich doświadczeniem migracji, przez co stają się bardziej kry
tyczni w stosunku do tego, co widzą w swoim kraju. Są oni wg Karla Schlógela
„nośnikami nowej kultury — transnationals występują w roli zwiastunów tego,
co nowe i inne”. Pani Hala, pracująca razem z mężem przez kilka lat w USA,
tak mówi o Ukrainie: „Ja jak podywlus’ia na te ws’i poriadki w Ukraini, na toj
bardak” (wyw. 2). Małżeństwo zgodnie twierdzi, że na Ukrainie panuje niższy
standard życia, zarówno w prywatnych domostwach, jak i w miejscach publicz
nych. Przejawia się to w mniejszej dbałości o estetykę: „Pryiżdżajesz s’iuda zza
hranicy: ws’io czorne, ws'io temne, ws'io brudne” (wyw. 2). Takim namacalnym
znakiem jakości życia są m.in. drogi, na które zwraca uwagę rozmówczyni jeż
dżąca do Hiszpanii: „A u nas, jak Japońcy nazywajut’: same jamy” (wyw. 3).
Ceny w sklepach są nieadekwatne do zarobków obywateli Ukrainy, rozmówczy
ni z Iwano-Frankiwska twierdzi, że to osoby wyjeżdżające na zarobitki podbijają
ceny na rynku, ponieważ mają pieniądze, więc się nie targują i płacą propono
waną cenę, która nieraz jest zawyżona: „Kupują wszystko. Ich stać na wszyst
ko. Troszeczkę szpanują. I przez to ceny podnoszą. I rynek z takimi cenami się
utrzymuje” (wyw. 4).
Ów bardak (ukr. nieporządek, burdel) ujawnia się także na poziomie władzy,
zarówno lokalnej, jak i centralnej. Dyrektorka szkoły podstawowej twierdziła,
że mer Bełza doszedł do władzy wskutek sfałszowanych wyborów. Obozy rzą
dzących są opanowane przez chaos i korupcję. Rozmówczyni z Iwano-Frankiw
ska, polska zakonnica, twierdzi, że: „Łapówkarstwo jest. Nic się nie zmieniło.
Każdy się boi niby, ale jak było, tak jest. Korupcja była i tak zostanie. Żadnych
zmian5' (wyw. 4).
Młoda Ukrainka z Uchniowa, która wyjeżdża do Polski do pracy i na studia,
wcześniej załatwiała sobie wizę długoterminową, teraz jeździ na wizie studenc
kiej. Udało jej się uniknąć trudnych sytuacji, takich jak kolejki i korupcja. Wiele
jednak słyszała o tym, co się dzieje podczas całego procesu wystawiania doku
mentów: „I myślisz, że w konsulacie nie wiedzą, jak jest? Dlaczego tyle wiz na
lewo załatwiają? Można zadzwonić i tam stoją i za jakąś kwotę można załatwić
wizę poza kolejką. (...) To muszą też brać te, co wystawiają też. Jak było, tak
i zostało. (...) Korupcja jeszcze gorsza, czym wcześniej” (wyw. 5).
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

124

Anna Kulikowska

Rozmówczyni z Iwano-Frankiwska mówi o sytuacji bez wyjścia, kiedy to
trudno jest cokolwiek zorganizować, uzyskać czy polepszyć. Bardzo radykalnie
mówi, że: „Tu jest mafia. Nie ma do kogo się udać, nie ma do kogo się odwołać”
(wyw. 4).
Poczucie bezradności w obliczu korupcji wiąże się z sytuacją „przejścia”,
transformacją z jednego systemu do drugiego: rozpadł się komunizm, a nowa
forma ustroju (demokracja) jest zbyt słaba, by jednoznacznie nadać normy
uczestnictwa w życiu społecznym. „Koniec komunizmu przyniósł ze sobą poczu
cie przegranej: nawet gdy ludzie nienawidzili swej klatki, zapewniała ona przy
najmniej stabilizację i przewidywalność” [Tismaneanu 2000: 67]. Teraz rodzi się
poczucie bezprawia i wszechogarniającego chaosu. Nie zostały wypracowane
skuteczne metody rządzenia, co rodzi niepewność i uczucie zagrożenia. Zacho
dzi tu pewien dualizm norm oficjalnych i nieoficjalnych, sprzeczność norm re
gulujących życie codzienne obywateli wobec norm oficjalnie sankcjonowanych
przez państwo. Rzeczywistość społeczna Ukrainy jest w dużym stopniu regulo
wana przez nieformalne, albo quasi prawne normy, typowe dla „społeczeństw
przednowoczesnych”. Są to przykre skutki transformacji, która wprawdzie pro
wadzi do zmian, jednak są one na razie słabo widoczne. Bardzo ciekawie o tym
mówi młoda Ukrainka z Uchniowa, wyjeżdżająca do Polski: „Tutaj w ogóle nic
się nie zmienia. Chce się żyć jak człowiek, jak ktoś wyszedł w cywilizowany świat,
to już nie chce wracać. Do tego Dzikiego Zachodu” (wyw. 5). Rozmówczyni,
która przez siedem lat przebywała w Stanach Zjednoczonych, o Ukrainie mówi
w kontraście do tego, czego doświadczyła podczas swojego wyjazdu: „No, ja znaje, ja baczyła, jak tam ludy żywut’. Rozumijete? Ja pobaczyla. Tut treba duże
ciażko pracuwaty za niszczo. Tam czystota taka, a u nas tut straszno” (wyw. 2).
Bardzo znamienną opinią jest wypowiedź młodej urzędniczki, pracującej
w Radzie Miasta w Bełzie. Nie wyjeżdżała ona do pracy, tylko od czasu do czasu
odwiedzała Polskę, była wysyłana przez mera w delegacje. Nie chciała nigdy
wyjeżdżać na długo ze względu na męża i małe dziecko. Jej ciocia pracowała
w Stanach Zjednoczonych. Młoda Ukrainka opisuje Zachód jako uporządko
wany, bogaty i bardziej przyjazny. Z pewną rezygnacją mówi: „Ale dla nas ta
Unia to je utopia” (wyw. 6).
Unia jest utożsamiana z lepszym, acz niedostępnym światem. Wyczuwalna
jest także granica w sensie mentalnym, którą trudno przekroczyć. Wydaje się, że
Ukraina pozostaje zamknięta, a jej obywatele stali się, jak określa Buchowski,
„sierotami po poprzednim systemie” [Buchowski 2006: 464]. Za nimi jest prze
szłość socjalistyczna, przed nimi „kapitalistyczna przyszłość”:
„Transformacja Ukrainy rozpoczęła się jako projekt modernizacji, któ
ry miał na celu osiągnięcie poziomu większości rozwiniętych państw eu
ropejskich. Dziś, ponad dekadę później, można niepodważalnie stwier
dzić, iż państwo to stało się jednym z najbiedniejszych w Starym Świecie,
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a przepaść pomiędzy Ukrainą a Wspólnotą Europejską stale się powięk
sza” [Korzhov 2007: 91].
Rozmówczyni wyjeżdżająca do USA opisuje Ukrainę jako „Trzeci Świat”.
Dostrzega ogromny kontrast między tymi krajami: „Taka czystota, ws’io pomaluwane, rozpisane. Jak zahranica” (wyw. 2).
W swoich narracjach moi rozmówcy kreślą obraz Wschodu jako regionu
upośledzonego, trwającego w marazmie, w przestrzeni „pomiędzy”. Dyrektorka
szkoły podstawowej powiada, że Ukraina to jeszcze nie Europa, już nie Azja.
Osoby, z którymi rozmawiałam są przekonane o pewnej ułomności rzeczywi
stości, w której przebywają. Jest to poczucie przynależności do strony słabszych
i pokrzywdzonych, zniewolonych, pozbawionych szans. W zarejestrowanych
przeze mnie narracjach wyraźnie zarysowywana jest opozycja między „cywilizo
wanym5' Zachodem i „dzikim” Wschodem. Nakłada się ona na pogląd obecny
w dominującym w zachodnich źródłach i publicystyce dyskursie, głoszący po
dział świata według kategorii Wschód-Zachód. Wiedza potoczna uwiarygodnia
na jest przez doświadczenie migrantów.

Fenomen Okcydentu
Błogosławiony świat, raj, ziemia obiecana. To najpowszechniejszy obraz świata
zachodniego:
„Tam inaksza derżawa. To Amerika. To Europa. Tam demokratyczna krai
na. I tam na bachato lekszej. Tam je kwartale Ukraińców, Rosjan. Tam
nie ma, szo jakiś podział. Tomu szo do Ameryki idiut’ ludy z cilego świata.
To zowsim inaksze. Na pryklad moi rodiczy, szo je w Ameryci, howoriut5,
niechaj budę blohoslawiona Ameryka. Wony popaly w raj. Wony duże
zadowolenia, duże dobre. Derżawa dbaje pro ludej” (wyw. 6).
Jednak, jak się okazało, w moich rozmowach pojawia się także bardziej ambi
walentne doświadczenie Zachodu. Nauczycielka historii w Bełzie, która wpraw
dzie sama nie wyjeżdżała do pracy, przywołuje opowiadania innych: „Ludy narekajut', szo popaly w pękło” (wyw. 1). Przeważnie dzieje się tak w przypadku
wyjazdów nielegalnych. Bardzo sugestywny obraz zarysował w rozmowie ze mną
Wiktor, sześćdziesięcioletni mężczyzna, który miał za sobą nielegalny pobyt
w Wielkiej Brytanii. „My żyli... Zima była. Znajesz. Na nas daże szczury spali”
(wyw. 7). Mój rozmówca opisuje, jak popadł w bezdomność, zadawał się z ludź
mi z tzw. marginesu, był świadkiem przestępstw, był zastraszany i sam popełniał
drobne wykroczenia: „Kurcze mać! Kurcze łuża! Eto... Eto Anglia, kurwa!” (wy
bucha śmiechem) (wyw. 7). Wiktor przeżył jedynie dzięki pomocy, której udzie
lał mu polski Kościół katolicki, miał motywację, żeby wrócić na Ukrainę, jego
żona pracowała w Stanach i — jak twierdził — nie wiedziała nic o sytuacji męża.
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Przez całą rozmowę Wiktor zdawał się być bardzo zdenerwowany, traumatycz
ne przeżycia wciąż budziły w nim silne emocje. Doznał wielkiego rozczarowa
nia i musiał na nowo integrować swoją tożsamos'ć. Podkreślał też wagę naszej
rozmowy, twierdził, że nigdy wcześniej nie opowiadał nikomu swoich przeżyć,
traktował całą sytuację jako możliwość podzielenia się z kimś strasznymi wspo
mnieniami. Dla niego Zachód okazał się zdehumanizowanym światem, pozba
wionym zasad moralnych i jednoznacznych reguł.
Tym legalnym wyjazdom także towarzyszą silne emocje, strach i niepewność.
Rozmówczyni jadąca do Izraela bardzo przeżyła wyjazd w nieznane: „Bojalasi5a.
To straszno buło. Ale ja m usiała ichaty i strach tak w sobi podolaty” (wyw. 8).
Moi rozmówcy napotykali ogromne trudności w przystosowaniu się do nowych
warunków. Musieli uczyć się języka, poznawać obcą im mentalność. Rozmów
czyni, która jeździ do Hiszpanii, na początku nie znała zupełnie języka, ale
z czasem, po intensywnej nauce, przyswoiła sobie podstawowe słownictwo i gra
matykę: „Ja bahato filmów dywylys’ia. I tak zapamiatała. Tak po troszeczku. No,
z początku buło ważko. Ja tak pereżywala ce. A potim buło lekszej. Po tichenko,
po tichenko” (wyw. 3). Kobiety głównie opiekowały się starszymi osobami, pra
cowały w restauracjach. Mężczyźni zatrudniani byli przy pracach sezonowych
albo na budowach. Na miejscu mogli obserwować standardy i wzory zachowań,
ubioru, stan dróg i wiele innych różnic. Młoda rozmówczyni z Uchniowa pod
kreśla różnice, które widoczne są w stylu ubierania. Na Ukrainie panuje, jak
mówi, tzw. tandetna elegancja, szpilki, cekiny i dres (u mężczyzn), a w Polsce
obowiązuje większy luz i dowolność w ubiorze:
„Oksana: Ale i tak ubierają się w takim stylu, że na obcasach. I w krótkich
spódnicach. Jak moja siostra cioteczna pracuje we Włoszech, to mówi, że
tam kobiety w ogóle nie chodzą w spódnicach, chyba że do pracy, do gar
sonki. I jak tu przyjechała kiedyś z Włochem, to on był zdziwiony, że tutaj
kobiety w spódnicach chodzą.
A.K.: Ciekawe skąd się bierze taki styl.
Monika: W Polsce, jak ktoś chodzi w takiej krótkiej spódniczce, to zaraz
ma reputację szemraną. Kobiety są postrzegane tak, świadczy o ich moral
ności. A tutaj jest taka moda.
Oksana: Może i te dziewczyny z Ukrainy w Polsce są tak odbierane, że jak
w Tomaszowie mówią: ruskie kurwy. Może z tej mody, z tego ubierania.
U nas nawet starsze dziewczyny potrafią w takich krótkich spódnicach
chodzić. To jeszcze od ruskich czasów tak zostało. I tak chodzą. Ale już
w Rosji, w Sankt Petersburgu siostra mieszka, to inaczej się ubierają. Inna
moda, inny styl. Już taki europejski. Ale złoto zostało5' (wyw. 5).
Moja rozmówczyni przejęła sposób ubierania się, jaki obowiązuje w Polsce,
dokąd stale jeździ:
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„Oksana: Te cekiny i tak dalej. A w Warszawie tak nie ma. Dziewczyny
pros'ciej, jak najwygodniej, jakieś' adidasy, trampki. A tu nie!
A.K.: Ciekawe, skąd to się bierze, ta chęć takiego ubierania...
Oksana: Może chcą pokazać, że tak bogato. Ja to nawet nie lubię złota,
noszę srebro. Kiedyś' jak raz założyłam cos' złotego, to mój chłopak po
wiedział, że wyglądasz jak Ruska {śmiech). I u nas mają tyle złota, że tak
bogato. Taki ruski [styl — A.K.]” (wyw. 5).
Interesujące moim zdaniem jest tutaj posłużenie się pewnym utrwalonym
stereotypem „Ruskiej”. Jest to obraz wciąż obecny w wiedzy potocznej, funk
cjonuje jako pewien zestaw cech charakterystycznych dla ludzi z byłego bloku
komunistycznego.
Jedna z rozmówczyń dostrzega wiele niedociągnięć na Ukrainie i podkreśla,
że bardzo zmieniła się dzięki doświadczeniu pobytu w USA: „Nam do tego da
leko. Polszczą może bliżej tego. Ale w Ukraini duże daleko. O tak koleżanka do
mene kazała: ty zmenila sla. Może i ja zmenila sla. Ale w mene inszy swiadomos'ć na żytia. Inszy. Ja po inszemu mysie” (wyw. 2). Także inna rozmówczyni
wyjeżdżająca do Izraela widzi w sobie pozytywne zmiany po powrocie:
„A.K.: Czy pani zmieniła się po tym wyjeździe? Czy jakaś' inna jest?
P. Ola: Trochi tak...
A.K: Na pryklad jak...? P. Ola: Meni w nich spodobałosi’a, ichnia skorość.
Jak wony skoro pracujut'. Nawet w doma, ta żinka jaka nie pracuje na
roboti, w doma z ditmi, to wona w chwilynu robi kilka robit’. I ja tak prywykla do tej skorosli, szo ja teper nawit. Pisla Izraela ja nie choczut’ tratyt
ani chwylynki. Ja starajus’a pracuwaty skoro i dobre” (wyw. 8).
Osoby powracające z długotrwałych pobytów za granicą stają się bardziej
krytyczne i wyczulone na warunki panujące w ich kraju:
„Pora już dojrzeć w migrantach nie tylko bierne ofiary, jakimi z pewno
ścią wystarczająco często byli, lecz także aktorów, którymi zapewne w nie
mniejszym stopniu pozostają. Są piaskiem gnanym przez wiatr, ale też —
samym wiatrem. A w takim razie sieć, jaką tworzy diaspora, to cos' innego
niż tylko aparat wspomagający community ofdespair, to także nos'nik no
wej kultury — transnationals występują w roli zwiastunów tego, co nowe
i inne” [Schlógel 2005: 131].
Migranci przejmują wzorce kultury, standardy życia, normy zachowania.
Próbują przeszczepiać je na rodzimy grunt. Rozmówczyni przebywająca długi
czas w Stanach Zjednoczonych widzi realną szansę zmiany na lepsze dzięki wy
jazdom: „Ale dobre, szo ludy idut’. Baczut’, jak tam ludy żywut’. Roblat’ u sebe
tak samo. I tak roblat' hazuwania, kanalizacju” (wyw. 2).
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***
Powyższy artykuł w zamierzeniu autorki stanowi próbę uchwycenia zjawiska
migracji w kontekście podziału Wschód — Zachód. Nie wyczerpuje on oczywi
ście tak rozległego zagadnienia, jednak zarysowuje problem orientalizowania
obszaru Ukrainy, budowania mitów, ukazuje fragment rzeczywistości, z którą
zetknęła się podczas badań. Ważną częścią jest również osoba badaczki jako
nośnika pewnych kulturowo utrwalonych koncepcji. „Sama antropolożka należy
do klasy zjawisk, które bada5' [Hastrup 2008: 73]. „Kiedy sami jesteśmy własnym
instrumentem pomiaru, wówczas — nie ma na to rady — stajemy się częścią
kontekstu, a rozróżnienie na podmiot i przedmiot zostaje zamazane” [Hastrup
1994: 8].
Starałam się uchwycić sposób ujmowania przez moich rozmówców kategorii
Wschodu, który był utożsamiany z ich ojczyzną, czyli Ukrainą, oraz Zachodu,
miejsca, do którego migrują. Jak się okazuje, podział Wschód — Zachód pomi
mo, że kulturowo skonstruowany, to jednak jest wciąż żywy i znajduje odniesie
nie w doświadczeniach moich rozmówców. W narracjach wyodrębnione zostają
kategorie ucywilizowania, dzikości, a także wykluczenia, wyraźnej granicy, róż
nic, peryferii. Początkowo sądziłam, że uda mi się zdekonstruować kulturowy
podział na Wschód i Zachód. Myślałam także, iż mój utrwalony obraz Wschodu
ulegnie przemianie i orientalizowanie tego obszaru okaże się jedynie wynikiem
procesu socjalizacji. Jednak po zetknięciu się z tamtą rzeczywistością i dzięki
zebranym narracjom moich rozmówców doszłam do wniosku, że doświadczenie
zarówno badaczki, jak i rozmówców pokrywa się z konstruktami. Nie jest to
mitologizowanie, lecz pewnego rodzaju pragmatyzm i bezpośrednie przeżycie
odmiennej rzeczywistości.
Spis wywiadów
Nr

Płeć

Wiek
45 lat

Narodowość
Ukrainka

Miejsce emigracji Data rozmowy Miejsce rozmowy

1

К

Nie wyjeżdżała

4.05.2007

Bełz

2

K iM Ok. 60 lat Ukraińcy

USA

8.07.2007

Bełz

3

К

60 lat

Ukrainka

4

К

65 lat

Polka, urszulanka Ukraina

Hiszpania

6.07.2007

Bełz

5

К

30 lat

Ukrainka

Polska

15.06.2008

Iwa no-Frankiwsk

6.06.2008

Uhniv

6

К

30 lat

Ukrainka

Nie wyjeżdżała

3.07.2007

Bełz

7

М

60 lat

Rosjanin

Wlk Brytania

6.06.2008

Bełz

8

К

55 lat

Ukrainka

Izrael

5.07.2007

Sokal

Opracowanie własne autorki.
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Czy pogranicze przeniesione?
Analiza przestrzenno-demograficznych
determinantów relacji pomiędzy polską
i ukraińską diasporą w USA

Uwagi wstępne
W XIX wieku na ziemiach polskich rozpoczął się proces masowych migracji
międzykontynentalnych. Niektóre źródła, zarówno o charakterze historycznym,
jak i socjologicznym sugerują, że skład strumieni migracyjnych był wieloetnicz
ny, co oznacza, że razem z Polakami za ocean udawały się także inne grupy
etniczne, w tym przede wszystkim te, które zamieszkiwały obszar pogranicza
narodowego1. Stosunkowo często emigranci ci osiedlali się w nowym kraju obok
siebie, w znacznym zakresie rekonstruując łączące ich na Starym Kontynencie
więzi i stosunki12. Biorąc to pod uwagę, szczególne znaczenie należy przypisać
analizie relacji pomiędzy powstałymi na skutek kilku fal masowych emigracji
europejskimi diasporami. Moje zainteresowania koncentrują się na problema
tyce stosunków pomiędzy polską i ukraińską diasporą w USA. W znacznej mie
rze opieram się tutaj na założeniu, że relacje pomiędzy polską i ukraińską grupą
etniczną w Stanach Zjednoczonych wyznaczane były, i są nadal, przez dziedzic
two europejskiego sąsiedztwa na pograniczu, co oznacza, że procesy zachodzące
pomiędzy dwoma zbiorowościami na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego
mogą mieć swe odzwierciedlenie w analogicznych stosunkach na obczyźnie.
Dla udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu „przeniesienia się’’,
kształtowania i przebiegu relacji między członkami polskiej i ukraińskiej diaspo
ry, konieczne jest ustalenie najpierw, w jaki sposób zbiorowości te są względem
siebie rozmieszczone. Jak zauważa bowiem Ewa Nowicka, przestrzenne roz1 Na istnienie tego typu procesów zwraca uwagę m.in. Dorota Praszałowicz i Andrzej Pilch [por.
Praszałowicz 2005a: 114—127, Pilch 1975: 5-15].
2 Wskazują na to m.in. badania Doroty Praszałowicz [2005b: 77-99].
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Anna Fiń

130

Polonijna restauracja „Little Poland” przy 2 Alei, Nowy Jork. Fot. A. Fiń

mieszczenie względem siebie określonych grup etnicznych ma istotne znaczenie
dla częstości, charakteru i świadomościowych uzasadnień kontaktów społecz
nych i kulturowych [1980: 109]. Stąd też integralną częścią badania relacji et
nicznych jest tak zwana analiza przestrzenna, ogniskująca się między innymi wo
kół zagadnień koncentracji, oznaczającej skupienie członków danej zbiorowości
na stosunkowo niewielkim obszarze, na przykład w określonej części lub dziel
nicy miasta [Babiński 1979: 9]. Przyczyn tworzenia się etnicznych skupisk prze
strzennych zwykle upatruje się w czynnikach ekonomicznych, związanych często
ze statusem społecznym określonej grupy mniejszościowej3lub w podobieństwie
cech etnicznych [Kantrowitz 1969: 685-695). Proces przestrzennego skupiania
się zbiorowości etnicznych ma daleko idące implikacje dla kształtowania się re
lacji pomiędzy nimi. Wynikają one przede wszystkim z dość oczywistego faktu,
że bliskość przestrzenna stwarza specjalne warunki (szanse) zachodzenia okre
ślonych relacji społecznych. Stosunki: sąsiedzkie, przyjaźni, małżeńskie, towa
rzyskie, czy też te będące rezultatem świadczenia wzajemnych usług, częściej
będą rozwijały się pomiędzy członkami tych zbiorowości, które zamieszkują bli
sko siebie. Osoby z oddalonych od siebie obszarów mogą wykazywać mniejszą
3 Por. m.in. Breton, Pinard 1960: 471-475.
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tendencję do wchodzenia we wzajemne interakcje społeczne. Prawidłowość ta
została już dawno zaobserwowana przez socjologów i psychologów społecznych.
Przykładem są między innymi czołowi przedstawiciele szkoły chicagowskiej (np.
Robert E. Park), Jan Szczepański, Randall Collins czy chociażby Peter Blau.
Ten ostatni w swoim artykule A Macrosodological Theory o f Social Structure
sformułował tezę, iż „prawdopodobieństwo zaistnienia związków społecznych
zależy od szans na kontakt między jednostkami (A -2)” [Blau 1977: 42]. I cho
ciaż twierdzenie to pierwotnie odnosi się do zagadnienia struktury społecznej
i „społecznej bliskości” między członkami różnych zbiorowości, to można by je
również interpretować w kategoriach rzeczywistej odległości fizycznej. Oznacza
to, że bliskość przestrzenna stwarza specjalne okazje do zachodzenia różnych
kontaktów społecznych i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo nawiąza
nia określonych stosunków międzygrupowych. Wszelkie bowiem relacje między
ludźmi, w tym także te odnoszące się do relacji interetnicznych, muszą rozpo
cząć się od jakiejś styczności w przestrzeni.
W kontekście tych rozważań ciągle aktualna wydaje się sformułowana przez
geografów dyrektywa, iż „kwestia rozmieszczenia, a więc odpowiedź na pytanie
«gdzie» jest często punktem wyjściowym szukania odpowiedzi na następne py
tania «jak» i «dlaczego»5' [Starczewska 1976: 419]. Mając na uwadze te słowa,
jak i dotychczasowe osiągnięcia badawcze, szczególnie mające korzenie w tra
dycji szkoły chicagowskiej, swoje rozważania na temat relacji pomiędzy polską
i ukraińską zbiorowością w USA postanowiłam rozpocząć właśnie od ukazania
głównych obszarów polskich i ukraińskich skupisk etnicznych, ukształtowanych
w wyniku emigracji grup narodowych do Stanów Zjednoczonych. Problematyka
ta stanowi główny temat tego artykułu.
W tym krótkim z konieczności opracowaniu chciałabym po pierwsze ukazać
liczebność i rozmieszczenie grup względem siebie; po drugie zaś postaram się
dokonać jakościowego opisu wybranej dzielnicy, wspólnie zamieszkiwanej przez
dwie badane grupy mniejszościowe. Jako przykładem posłużę się terenem
miasta Nowy Jork, obecnie jednym z największych skupisk tak polskiej, jak
i ukraińskiej diaspory.

Liczebność i wzory osadnictwa grup
Obszar położonego na wschodnim wybrzeżu miasta Nowy Jork podzielony jest
na pięć różnych pod względem funkcji, struktury społecznej i etnicznej powia
tów (county): Bronx County, Kings County (Brooklyn), New York County (wy
spa Manhattan), Queens County oraz Richmond County (Staten Island). Pod
względem demograficznym terytorium to charakteryzuje się wysoką gęstością
zaludnienia, która wynosi około 27 tys. osób na milę kwadratową (czyli oko
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ło 10 480 osób na kilometr kwadratowy) oraz ciągłym dodatnim rzeczywistym
przyrostem ludności4. Obecnie liczba ludności miasta wynosi 8 363 7105.
Historia osadnictwa polskiego i ukraińskiego na obszarze Nowego Yorku się
ga czasów dość odległych, bo jeśli wierzyć historykom, pierwsi przybysze obydwu
narodowości pojawili się tu już w XVII wieku, kiedy miasto nosiło jeszcze nazwę
Nowego Amsterdamu67.Pierwsze, gęste skupiska zaczęły kształtować się znacz
nie później, bo dopiero z końcem XIX i początkiem XX wieku. Obecnie na
terenie miasta mieszka 213 447 osób pochodzenia polskiego, co stanowi 2,7%
wszystkich mieszkańców, oraz 62 695 osób pochodzenia ukraińskiego, co stano
wi 0,8% nowojorskiej populacji". Członkowie polskiej i ukraińskiej zbiorowości
rozproszeni są po wszystkich powiatach Nowego Jorku (co przedstawia Tabe
la 1), ale jedne z najbardziej gęstych skupisk tworzą na obszarze dwóch:
Tabela 1. Liczba i rozmieszczenie ludności pochodzenia polskiego
i ukraińskiego w roku 2000
Obszar

Ludność
pochodzenia polskiego

Ludność
pochodzenia ukraińskiego

liczba

odsetek

8 977 235

3,2

892 922

0,3

Stan Nowy York

986 106

5,2

148 700

0,8

New York City

213 447

2,7

62 695

0,8

Brooklyn County

71 842

2,9

37 771

1,5

New York County

53 662

3,5

9 343

0,6

Stany Zjednoczone

Bronx County

liczba

odsetek

9 346

0,7

2 297

0,2

Queens County

60192

2,7

10 306

0,5

Richmond County

18 405

4Д

2 978

0,7

Źródło: US Census Bureau, 2000.

4 Informacje dostępne na stronach internetowych U.S Census Bureau (por. <www. census.
gov>).
5 Są to szacunkowe dane dla roku 2008, według informacji amerykańskiego spisu powszechnego
liczba ludności miasta w roku 2000 wynosiła 8 008 278 (por. U.S Census Bureau 2008 Population
Estimates, Census 2000, por. < http://factfinder.census.gov>).
6 Więcej informacji na ten temat w: Sokolyshyn 1976: 74, oraz Piątkowska 2002: 50.
7 Opieram się tu na danych amerykańskiego spisu powszechnego z roku 2002, dane dostępne na
stronach <www.census. gov> oraz w statystykach publikowanych przez New York Department
of City Planing, dostępnych na stronach: < www.nyc.gov>; informacje te wykorzystane zostały
w całym opracowaniu.
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Tabela 2. Rozkład terytorialny polskich i ukraińskich skupisk etnicznych
w mieście Nowy Jork w 2000 roku*
Dzielnica
(Community Districts)

Powiat
(County)

Liczba
Procent
Liczba
Census
członków całości
Tracts
zbiorowości
(okręgów
w całej
spisowych) dzielnicy

Ludność
Upper West Side
pochodzenia East Village / Lower East Side
polskiego
Stuyvesant Town / Turtle Buy
Greenpoint / Williamsburg
Borough Park
Sheepshead Bay
Fiatbush / Midwood
Ridgewood / Maspeth
Queens Vilage
Ozone Park
Riverdale / Kingsbridge
Mid Island

Manhattan
Manhattan

1
2

12 085
4 733

5,8
2,9

Manhattan

1

8 355

6,2

Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn
Queens
Queens
Queens
Bronx
Richmond

18
б
3
3
21
2
2
2
2

21 398
10 919
61 67
4 755
14 366
2 941
3 810
3 449
5 490

13,3
5,9
3,6
2,8
8,7
1,5
3
3,4
4,3

Ludność
East Village / Lower East Side
pochodzenia Sheepshead Bay
ukraińskiego Coney Island / Brighton Beach
Bensonhurst
Fiatbush / Midwood
Borough Park

Manhattan

2

1 757

1,2

Brooklyn
Brooklyn

13
9

9 301
8 316

5,8
7,8

Brooklyn
Brooklyn
Brooklyn

6
6
2

6 270
4 255
3 318

3,6
2,5
1,9

* Uwaga: w przypadku polskiej grupy etnicznej uwzględnione zostały tylko te okręgi spisowe,
w których mieszka co najmniej 10% członków zbiorowości etnicznej; w przypadku grupy ukra
ińskiej zostały uwzględnione tylko te okręgi, w których mieszka przynajmniej 7% członków tej
zbiorowości.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Census Bureau 2000, SF3 File, New York City Com
munity Districts 2000; New York Department of City Planning.

Kings County, gdzie zamieszkuje obecnie 1/3 nowojorskiej Polonii i ponad
60% zbiorowości ukraińskiej oraz New York County, gdzie skoncentrowana
jest 1/4 członków polskiej zbiorowości etnicznej i 15% zbiorowości ukraińskiej8.
8 Spośród pięciu powiatów Nowego Jorku obszarem najbardziej „unikanym” przez członków
zbiorowości polskiej i ukraińskiej jest Bronx, zamieszkiwany w dużej mierze przez ludność ko
lorową: Czarnych i tzw. Hispanic lub Latino. Osoby pochodzenia ukraińskiego zamieszkują tam
głównie okolice Pelham Parkway; zaś przedstawiciele Polonii większe skupisko tworzą w rejo
nie Riverdale i Kingsbride, a nieco mniejsze, podobnie jak ludność pochodzenia ukraińskiego,
w Pelham Parkway. Członkowie obydwu zbiorowości są najbardziej rozproszeni na terytorium
Staten Island, zamieszkiwanej przede wszystkim przez ludność pochodzenia europejskiego. O ile
liczba członków diaspory ukraińskiej jest tu znikoma (jej względnie większe skupiska znajdują się
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Stąd też powiaty te zostały uznane za warte bardziej szczegółowych analiz.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że dla ukazania rozmieszczenia
przestrzennego grup względem siebie nie wystarczy zaprezentowanie general
nych tendencji osiedleńczych. Konieczne będzie „zejście” z poziomu makroanalizy i przyjęcie mniejszej jednostki analizy. W swoich badaniach za podstawową
jednostkę analizy przyjęłam tak zwany census tract, czyli okręg spisowy, będący
małym, liczącym kilka kilometrów kwadratowych obszarem, wydzielonym spe
cjalnie do celów spisowych9. Analizy na poziomie census tracts umożliwiają ame
rykańskie dane spisowe, które tu zostały wykorzystane jako podstawowe źródło
informacji na temat rozmieszczenia grup w poszczególnych obszarach.
Na terytorium analizowanych powiatów znajdowało się łącznie 1 079 okrę
gów spisowych. Chcąc wskazać miejsca większych skupisk polskiej i ukraińskiej
grupy etnicznej, uwzględniłam tylko te okręgi, w których liczba członków okre
ślonej zbiorowości wynosiła więcej niż 100 osób. Rozkład terytorialny głównych
miejsc wysokiej koncentracji polskiej i ukraińskiej zbiorowości ilustruje Tabe
la 2. Z zestawionych danych wynika, że największe skupiska tak polskiej, jak
i ukraińskiej grupy etnicznej znajdują się w Brooklynie. Głównym miejscem
koncentracji osób zaliczanych do mniejszości polskiej jest tam dzielnica Greenpoint / Williamsburg, gdzie liczba członków Polonii wynosi prawie 20 tys. osób,
a w kilku okręgach jej odsetek przekracza połowę populacji okręgu. Z uwagi na
wykształcenie się w tej dzielnicy rozbudowanej polonijnej infrastruktury insty
tucjonalnej, obszar ten często nazywany jest „Małą Polską” (Little Poland) i od
ponad pół wieku pozostaje jedną z najbardziej stabilnych enklaw polonijnych.
Nieco mniejsze skupiska osób zaliczanych do polskiej zbiorowości znajdują
się w dzielnicy Borough Park oraz w sąsiadujących ze sobą Sheepshead Bay
i Midwood. Warto też dodać, że pod względem liczebności ważnym miejscem
osadnictwa polonijnego jest brooklyńska dzielnica Bensonhurst, gdzie mieszka
w południowej części wyspy), o tyle Polonia stanowi czwartą co do wielkości (po ludności pocho
dzenia włoskiego, irlandzkiego i niemieckiego) grupę etniczną. Członkowie zbiorowości polskiej
zamieszkują 65% wszystkich okręgów spisowych wyspy, nie tworząc w nich jednak gęstych miejsc
koncentracji. Pod względem liczebności największe skupisko tworzą na terytorium dzielnicy Great
Kills, gdzie zamieszkuje obecnie 4725 przedstawicieli Polonii. Należy także pamiętać, że miejscem
wysokiej koncentracji osób pochodzenia polskiego jest także Ridgewood/Maspeth — dzielnica
położona w Queens County; na obszarze tego powiatu nie ma jednak miejsc wysokiej koncentra
cji społeczności ukraińskiej: oprócz Astorii, gdzie zamieszkuje obecnie 1241 osób pochodzenia
ukraińskiego, największym miejscem koncentracji populacji ukraińskiej zdaje się być tam Rego
Park i jego okolice. Jest to jednak koncentracja stosunkowo niewielka (z reguły odsetek członków
zbiorowości w poszczególnych okręgach nie przekracza progu 3,5%). Warto także zaznaczyć, że
członkowie ukraińskiej diaspory zamieszkują w tych samych okręgach co członkowie zbiorowości
polonijnej i oprócz Rego Park i Astorii pod względem liczebności najwięcej ich jest w Ridgewood/
Maspe th — 1152 osoby.
9 Census tract jest obszarem wyodrębnionym sztucznie, jego granice zwykle nie przecinają granic
administracyjnych miast i powiatów (county), wobec czego poprzez zsumowanie okręgów można
uzyskać informacje o całym obszarze administracyjnym.
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około 8 107 osób pochodzenia polskiego, jednakże w żadnym okręgu dzielnicy
odsetek członków zbiorowości polskiej nie przekracza progu 10%.
Ludność pochodzenia ukraińskiego koncentruje się w południowej części
Brooklynu, głównie w dwóch sąsiadujących ze sobą dzielnicach: Sheepshead
Bay i Brighton Beach. Dzielnice te stanowią w sumie miejsce zamieszkania
prawie połowy ukraińskiej populacji Brooklynu. Obszar ten, nazywany często
„Małą Odessą5' (Little Odessa), w latach 70. XX wieku stanowił miejsce kon
centracji rosyjskich Żydów, w latach 90. zaś stał się głównym miejscem napływu
emigrantów z krajów dawnego bloku wschodniego. Oprócz znaczącego odsetka
ludności pochodzenia ukraińskiego, koncentrują się tu imigranci rosyjscy, pol
scy oraz białoruscy. Nieco mniejsze skupiska ukraińskie występują natomiast
w dzielnicach Midwood i Bensonhurst.
Zgoła odmienny charakter ma polskie i ukraińskie osadnictwo na Man
hattanie, gdzie obszarem największej koncentracji obu zbiorowości są okręgi
wschodniej części południowego Manhattanu, znajdujące się w dzielnicy East
Village i sąsiadującej z nią Stuyvesant Town. O ile zarówno polską, jak i ukraiń
ską społeczność Manhattanu tworzą głównie emigranci powojenni oraz ci, któ
rzy przybyli przed rokiem 1990, o tyle skupiska w Brooklynie złożone są w głów
nej mierze z wychodźców ostatnich strumieni migracyjnych.
Analiza dokonana na poziomie okręgów spisowych nie tylko umożliwiła
wskazanie głównych miejsc koncentracji polskiej i ukraińskiej diaspory, ale też
pozwoliła wyodrębnić spośród nich obszary, w których grupy te (w liczbie po
wyżej 100) zamieszkują razem. W sumie wyszczególniono 90 takich okręgów.
Aktualne zagęszczenie grup względem siebie na tym obszarze przedstawia Ta
bela 3.
Tabela 3. Koncentrac ja ludności polskiego i ukraińskiego pochodzenia
w badanych okręgach (w liczbach bezwzględnych)*
Odsetki ludnos'ci
polskiego pochodzenia

Odsetki ludnos'ci ukraińskiego pochodzenia

Razem

<2,99%

3-4,99%

5-7,99%

8-9,99%

10%<

<2,99%

5

3

3

1

4

16

3-4,99%

7

2

15

2

6

32

5-7,99%

13

5

8

5

5

36

8-9,99%

2

0

2

0

0

4

10% <

0

1

0

1

0

2

Razem

27

11

28

9

15

90

* Uwaga: Uwzględnione zostały tylko te okręgi spisowe, w których mieszka przynajmniej 100 człon
ków danej grupy etnicznej.
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Z zestawionych danych wynika, że badane grupy rozmieszczone są względem
siebie w sposób dość niesymetryczny. Tylko jeden okręg jest miejscem wysokiej
koncentracji obu zbiorowości, a w pozostałych przypadkach koncentracja obu
grup jest niska lub średnia i stosunkowo nierównomierna, co oznacza, że mo
żemy spotkać obszary, w których przedstawiciele jednej ze zbiorowości będą
stanowić spory odsetek mieszkańców (powyżej 10%), a ludność drugiej grupy
niewielki, powiedzmy trzy-, czteroprocentowy. Ponadto zwraca tutaj uwagę
fakt, że koncentracja maleje w obszarach o dużym skupisku członków jednej ze
zbiorowości. Odnosi się to zwłaszcza do grupy polonijnej, co oznacza, że miejsca
wysokiej koncentracji diaspory ukraińskiej są jednocześnie obszarami średniej
lub niskiej koncentracji osób pochodzenia polskiego.
Generalnie stwierdzić możemy, że grupy nie wykazują całkowicie odmien
nych tendencji do osiedlania się, co oznacza, że nie charakteryzuje ich izolacjonizm. Zwykle zamieszkują blisko siebie, ale są względem siebie rozmieszone
dość nierównomiernie.
Większość okręgów, w których występują skupiska polskiej i ukraińskiej dia
spory, znajduje się na obszarze Brooklynu, w okręgach położonych w sąsiedztwie
Sheepshead Bay i Brighton Beach, w pobliskim Midwood oraz Bensonhurst. Na
Manhattanie większość takich okręgów zlokalizowana jest w rejonach dzielnicy
East Village. Przybliżone zestawienie liczby okręgów w poszczególnych dzielni
cach przedstawia się następująco:
East Village — 7 okręgów, w tym 2, gdzie odsetek każdej z grup przekracza 5%;
Bensosnhurst — 12 okręgów, w tym 3, gdzie odsetek każdej z grup przekracza 5%;
Brighton Beach — 13 okręgów, w tym 2, gdzie odsetek każdej z grup przekracza 5%;
Sheepshead Bay — 21 okręgów — w tym 8, gdzie odsetek każdej z grup przekracza 5%;
Midwood — 12 okręgów—w tym 3, gdzie odsetek każdej z grup przekracza 5%.
Niejednokrotnie okręgi te przylegają do siebie, tworząc jednocześnie więk
sze całości (wizualnie sytuację tę przedstawia Mapa 1, ilustrująca rozkład po
szczególnych okręgów w okolicach dzielnicy Sheepshead Bay w Brooklynie
oraz w rejonach wschodniej części dolnego Manhattanu). Poszczególne okręgi
tworzą swego rodzaju „mikrodzielnice” i to właśnie na ich poziomie najczęściej
tworzone są lokalne społeczności etniczne10.
W tym kontekście szczególnego znaczenia nabierają słowa polskiego socjo
loga Aleksandra Wallisa, który stwierdził, że „analizy zachowań przestrzennych
najlepiej prowadzić w mikroskali” [1990: 286]. Istotne zatem wydaje się prześle
dzenie sytuacji zbiorowości właśnie na poziomie jednej lub dwóch takich „mikrodzielnic”. Za studium przypadku wybrałam okręgi znajdujące się w dzielnicy

10 Lokalną społeczność etniczną (ethnic communities, ethnic neighberhoods) rozumiem tu jako
miejsce koncentracji grup wraz z ich instytucjonalną etniczną infrastrukturą (klubami, sklepami,
stowarzyszeniami, etc.) oraz zorientowanymi lokalnie instytucjami społecznymi. Na podobne ro
zumienie etnicznej społeczności lokalnej zwraca uwagę Janusz Mucha [1996].
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Mapa 1. Rozkład poszczególnych okręgów w okolicach dzielnicy Sheepshead Bay w Brooklynie
oraz w rejonach wschodniej części dolnego Manhattanu. (Mapa: A. Fiń)
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East Village na Manhattanie, w której ogółem zamieszkuje obecnie 1160 osób
pochodzenia ukraińskiego i 3438 pochodzenia polskiego11. Wybór ten nie jest
przypadkowy, bowiem w dzielnicy tej powstały pierwsze polskie i ukraińskie lo
kalne społeczności etniczne; po drugie zaś koncentracja grup w poszczególnych
okręgach jest tu względnie proporcjonalna.

Polska i ukraińska diaspora na East Village
— studium przypadku wybrane jetnicznej społeczności lokalnej
East Village położona we wschodniej części dolnego Manhattanu jeszcze do
lat 70. XX wieku częściej funkcjonowała pod nazwą Lower East Side. Była to
typowa robotnicza dzielnica, której ludność tworzyły głównie grupy o rodowo
dzie migracyjnym. Już w pierwszej połowie XIX wieku mieszkali tu Irlandczycy,
Włosi, Niemcy, duża była populacja żydowska. Z opracowań historyków wynika,
że jako pierwsi przybyli tu Niemcy i Żydzi, a potem dopiero, około roku 1875,
pochodzący głównie z obszaru Galicji Polacy i Ukraińcy1112. Dość szybko imigran
ci stworzyli własne zorganizowane społeczności, które w miarę upływu czasu
i napływu kolejnych fal wychodźczych kształtowały swój charakter i jednocze
śnie wpływały na charakter całej dzielnicy.
Społeczności polska i ukraińska uformowały się właściwie na obszarze dwóch
okręgów: 38 i 32. Oznacza to, że rozciągają się one od ulicy czwartej do czterna
stej oraz od Trzeciej Alei do Alei A. Nie obejmują dużego obszaru, co sprawia,
że właściwie od samego początku światy tych grup stykały się i nawzajem przeni
kały. Życie codzienne zbiorowości etnicznych toczyło się na ulicach, w klubach,
restauracjach i pobliskich sklepach. Dzielnica ta jest więc nie tylko miejscem
zamieszkania czy pracy, ale przede wszystkim jest terenem życia społecznego,
licznych kontaktów wewnątrz-, i międzygrupowych oraz intensywnej wymia
ny usług i informacji. Obie grupy wytworzyły tu różne instytucje o charakterze
etnicznym, które sprawiają, że nie trzeba być uważnym obserwatorem, by do
strzec specyficzny, etniczny charakter okręgów (graficznie sytuację ilustruje Ry
sunek 1).
Podstawowymi elementami struktury instytucjonalnej w dzielnicy etnicznej
są z reguły kościół, szkoła i sieć towarzystw parafialnych [Rokicki 1992: 65]. Z a
równo polska, jak i ukraińska zbiorowość wykształciła tu swoje, znajdujące się
na tej samej ulicy, parafie. Polonijna Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczen-

11 Źródło: Persons ofany Ukrainian ancestry — Aiicestry (Total Ancestries Tallied) — 2000 Census
(„Long form”) from Bureau of the Census, US Department of Commerce; Persons of any Polish
ancestry — Ancestry (Total Ancestries Tallied) — 2000 Census („Long form”) from Bureau of the
Census, US Department of Commerce.
12 Por. Praszałowicz 2005b: 78-81.
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Rysunek 1. Etniczna infrastruktura instytucjonalna polskiej i ukraińskiej zbiorowości
w East Village

nika (St. Stanislau Church) została założona już w roku 1875. Pierwszy kościół
znajdował się przy ulicy Henry Street. Potem w roku 1900 z inicjatywy parafian
i działających na terenie Manhattanu polskich towarzystw samopomocowych
został wybudowany nowy kościół, który do dziś znajduje się na 7 Ulicy pomiędzy
1 Aleją a Aleją A. Od roku 1885 do 1989 działała też przyparafialna szkoła pod
stawowa, która z powodu bliskiego sąsiedztwa innych szkół i zbyt małej liczby
uczniów została zamknięta13. Parafia jest jednak nadal aktywna. Nieustannie od
roku 1940 działa przy niej sobotnia polska szkoła im. O. Augustyna Kordeckiego,
kilka towarzystw o charakterze religijnym, a od 1992 roku młodzieżowy „Chór
Przyjaźni”. Kościół ukraiński St. George Ukrainian Catholic Church znajduje
się nieopodal, również na 7 Ulicy, pomiędzy Alejami 2 a 3. Parafia została zało
żona w 1905 roku. W 1940 roku przy kościele powstała szkoła podstawowa (elementary school), a następnie szkoła średnia (St. George Academy).W 1978 roku
kościół został przebudowany w klasycznym bizantyńskim stylu, zmieniając tym
samym krajobraz dzielnicy. Warto też dodać, że oprócz Ukraińskiego Kościoła
Greckokatolickiego w obrębie okręgu 38, w miejscu, gdzie niegdyś mieściło się
węgierskie kino, działa też Ukraiński Kościół Prawosławny Ali Saints Parish.

13 Obszerną historię polskich kościołów w Nowym Jorku opracowała Danuta Piątkowska [por.
Piątkowska 2002].
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Oprócz parafii ciągłość życia społecznego w etnicznej dzielnicy zapewnia
obecność lokalnych i ponadlokalnych organizacji etnicznych oraz drobnych
biznesów (sklepów, restauracji, księgarń etc.) Dla intensyfikacji interakcji międzygrupowych szczególne znaczenie mają zwłaszcza te ostatnie. Polonijne za
częły powstawać dość wcześnie. Z doniesień historyków wynika bowiem, że już
z końcem XIX wieku w okolicy funkcjonowały zakłady jubilerskie, fryzjerskie,
pogrzebowe, a także polskie piekarnie, restauracje oraz księgarnie [Piątkow
ska 2002: 49-50). Najintensywniejszy rozwój polonijnej przedsiębiorczości oraz
infrastruktury instytucjonalnej przypada na okres międzywojenny i powojenny.
W tym bowiem czasie powstała większość ważnych dla życia społeczności in
stytucji, w tym także tych o charakterze ponadlokalnym. Do czasów obecnych
przetrwały tylko nieliczne. Wśród nich wymienić można między innymi założony
w 1943 roku Instytut im. Józefa Piłsudskiego, którego mieszczący się przy 2 Alei
budynek jest jednocześnie siedzibą lokalnego oddziału Stowarzyszenia Komba
tantów Polskich (SPK) oraz zlokalizowane w pobliżu (ale już poza okręgiem 38)
Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (Placówka 123 SWAP) i powstałe
z jego inicjatywy Muzeum Tradycji Oręża Polskiego (Polish Military Heritage
Museum in New York). Nieco inaczej przedstawia się sytuacja instytucji komer
cyjnych, m.in. sklepów czy restauracji. Żaden z istniejących obecnie na obszarze
okręgu polonijnych biznesów nie ma sięgających okresu powojennego tradycji.
Wszystkie powstały z inicjatywy imigrantów przybyłych tu po roku 1980 lub w la
tach późniejszych. Do tych najsłynniejszych należą m.in. bar „Klimat’’, Varsovia Travel & Shipping, Polonia Restaurant, działająca od roku 1985 restauracja
„Little Poland” i powstały w tym samym czasie bar „First Avenue Pierogi &
Deli”, założony w 1987 roku przez emigrantkę z Rzeszowa salon fryzjerski „Ma
rysia Beauty Salon” oraz funkcjonujący tuż obok od roku 1995 niewielki sklep
spożywczy „Polish Delicatessen”.
Dużo trwalsze w porównaniu z polonijnymi wydają się instytucje ukraińskie.
Większość z nich powstała bowiem jeszcze przed rokiem 1970. Najstarszym śla
dem działalności ukraińskiego biznesu jest znajdująca się na 7 ulicy księgarnia
„Surma”. Ten słynny na całą dzielnicę niewielki sklep powstał w 1918 roku z ini
cjatywy przybyłego z Galicji Myrona Surmy. Do 1934 roku księgarnia działała
pod szyldem „Sichovyj Bazar”. Potem przejął ją syn założyciela — Myron, któ
ry prowadził interes przez przeszło 50 lat, aż do swojej śmierci w 2003 roku.
Obecnie właścicielem jest wnuk założyciela, który choć nie posługuje się już
językiem ukraińskim, stara się podtrzymać tradycyjny charakter miejsca. Innymi
przykładami „długotrwałych” ukraińskich biznesów są między innymi prospe
rujące już od początku lat 50. XX wieku Baczynsky Meat Market oraz Veselka
Restaurant. Przez 52 lata, do roku 2007, funkcjonował też słynny na Manhatta
nie, niejednokrotnie opisywany na łamach „The New York Times”, Kurowycky
Meat Product. Nieco później, bo w 1985 roku, powstała Ukrainian East Village
Restaurant oraz bar „Lis Nikita”. Niezwykle interesująco przedstawia się też
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kwestia ..obecności" w analizowanej przestrzeni głównych organizacji ukraiń
skiej diaspory. Jest tu ich wiele i prawie wszystkie rozmieszone są wzdłuż 2 Alei.
Należą do nich m.in. Ukrainian Educational Council (Ridna Skhola); Ukrainian National Women’s Leauge of America (UNWLA); Ukrainian Youth O r
ganization — Plast; Seif Reliance Federal Credit Union; Ukrainian American
Coordinating Council (UACC); Ukrainian University Foundation; Ukrainian
National Home; Ukrainian Women's Organization; Ukrainian Sports Club;
Ukrainian Congress Committee i jeszcze parę innych.
W zestawieniu ze zbiorowością polonijną, ukraińska grupa etniczna wydaje
się bardziej zorganizowana i lepiej „widoczna’’ w dzielnicy. I tak w istocie jest.
Wskazują na to także statystyki spisowe, z których wynika, że populacja polo
nijna — choć w skali całej dzielnicy wciąż liczebniejsza od ukraińskiej — nie
ustannie maleje. Jeszcze w roku 1970 odsetek członków polskiej grupy etnicznej
w okręgu 38 wynosił 10% wszystkich mieszkańców14, w roku 1990 było to już
7,7%15, a w 2000 — 5,6%. Przyczyną tego stanu rzeczy, przypuszczalnie, oprócz
tak naturalnych czynników, jak śmiertelność poszczególnych członków zbioro
wości, są procesy asymilacyjne oraz migracyjne; tak na przedmieścia, jak i do
innych części miasta, a nawet kraju. Procesy te były niejednokrotnie opisywane
przez socjologów i niejednokrotnie dowiedziono, że wcale nie muszą dopro
wadzać do rozpadu etnicznej społeczności lokalnej16. Odnosi się to także do
polonijnej grupy na East Village, która wciąż istnieje i wciąż funkcjonuje w sto
sunkowo zorganizowany sposób, choć jej instytucjonalna infrastruktura jest już
słabsza aniżeli to miało miejsce w przeszłości.
Kolejną interesującą kwestią, jaka nasuwa się przy analizie relacji prze
strzennych w tak małych obszarach, jest ukazanie podobieństw i różnic w sytu
acji społecznej pomiędzy znajdującymi się tam grupami. Uwzględnione w Tabe
li 4 dane odnoszą się do sytuacji polskiej i ukraińskiej zbiorowości w okręgu 38
w 2000 roku.

14 Census Tract, New York, N.Y., Standard Metropolitan Statistical Area, 1970 Census of Popula
tion and Housing pdf. Por. < http://www.eensus.gov/prod/www/abs/demial/1970cenpophouse_
phcl.htm >.
15 Census of Population and Housing, First Aneestry; Second Ancestry, 1990 Summary Tąpie
File 3 (STF3) — Sample Data. Por. < http://factfinder.census.gov/servlet/DTSubjectServlet7_
ts=279119929765 >.
16 Najtrafniej opisał zjawisko Janusz Mucha twierdząc, iż „przestrzennie ograniczone etniczne
społeczności lokalne nie zaniknęły dotąd ani realnie, ani w pamięci ludzkiej. Wciąż mają dla lu
dzi znaczenie symboliczne, które zresztą wynika z faktu, że wyprowadzenie się nawet większości
członków danej grupy nie oznacza (a często nawet nie może oznaczać) zmiany lokalizacji tych in
stytucji, które stanowią jakby kościec grupy. Taka w każdym razie jest sytuacja wielu społeczności
etnicznych [...]. Dlatego też tradycyjne terytorium może być i aktualnym miejscem skupienia czy
okresowego skupiania się grupy” [cyt. za: Mucha 1996: 17].
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Tabela 4. Zmienne charakteryzujące pozycję grup etnicznych w jednym
z badanych okręgów w 2000 roku (Census Tract 38 New York County)
Rodzaj zmiennej

Odsetek ludności
Odsetek ludności w roku 1990
Średnia wieku
% absolwentów szkół średnich
% z wykształceniem wyższym (B.A.)
% osób na stanowiskach kierowniczych
i w wolnych zawodach
% pracowników biurowych i sprzedawców
% pracowników budowlanych, produkcyjnych, etc.
Średni roczny dochód rodziny
Średnia wartość mieszkań w okręgu

Ogół ludności

Grupa etniczna
polska

ukraińska

100
100
34
87,3
37

5,6
7,7
35,8
87,4
44,7

7,8
7,9
52,9
78,6
13,5

58
19,6
9,5
50,9
3727

57
20,4
6,1
44
-

48,1
17,6
14,7
46,2
-

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Census 2000 Summary File (SF4), US Census Bureu,
Census 2000.

Zebrane dane wskazują na istnienie relatywnych podobieństw w sytuacji
osób polskiego i ukraińskiego pochodzenia, szczególnie pod względem do
chodu, odsetka absolwentów szkół średnich oraz odsetka osób zatrudnionych
w takich kategoriach zawodowych, jak pracownicy biurowi, sprzedawcy, kadra
zarządzająca i wolne zawody. Jednocześnie można zauważyć, że przedstawiciele
diaspory ukraińskiej znacznie rzadziej legitymują się wykształceniem wyższym
i dwukrotnie częściej podejmują się prac na stanowiskach niższego szczebla,
jako pracownicy przemysłowi i budowlani. Najistotniejsza różnica pomiędzy
członkami dwóch badanych zbiorowości odnosi się do kwestii wieku. Średnia
wieku członków polskiej diaspory jest zbliżona do wartości tej zmiennej dla
wszystkich mieszkańców okręgu i wynosi 35,8 lat; natomiast średnia wieku osób
pochodzenia ukraińskiego jest półtora razy wyższa i wynosi 53 lata (w sąsiednim
okręgu 32 jest to 68 lat). Oznacza to, że ukraińska populacja w East Village jest
populacją starzejącą się, złożoną głównie z członków powojennej masowej emi
gracji. Fakt ten zapewne wpływa na wspomniane już wcześniej różnice w stopniu
instytucjonalnego zorganizowania grup. Badania wykazały bowiem, że w obec
nych czasach młodzi przedstawiciele określonych grup etnicznych, a także nowi
imigranci, znacznie mniej różnią się od ludności kraju osiedlenia i w związku
z tym w mniejszym stopniu potrzebują własnych instytucji [Mucha 1996: 182].
Generalnie, zestawiając sytuację grup z sytuacją ogólnej liczby mieszkańców
okręgu należy stwierdzić, że członkowie zbiorowości polskiej i ukraińskiej znaj
dują się na względnie podobnej pozycji społecznej, przy czym nie jest to pozycja
wysoka, ale nie jest też niska.
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Swoją opowieść o polskiej i ukraińskiej zbiorowości imigracyjnej w East Village chciałabym zakończyć przedstawieniem najbardziej typowych wypowiedzi
mieszkańców na temat dzielnicy17:
„Ale ta społeczność jest dość ciekawa, na przykład, weźmy 7 ulicę; tam
pomiędzy Aleją 1 a A, gdzie znajduje się kościół św. Stanisława, jest pol
ska społeczność, a pomiędzy 2 a 3, gdzie jest zlokalizowany kościół św.
Jerzego, jest społeczność ukraińska. Ta ukraińska społeczność istnieje tu
jednak bardziej niż polska; polska z jakiegoś powodu przeprowadziła się
w okolice Greenpoint, Queens i inne lokalizacje, ukraińska jakoś tu egzy
stuje, chociaż nie tak, jak kiedyś, ponieważ zmieniła się dzielnica, zrobiła
się bardziej akademicka, gdyż niedaleko jest New York University, więc
to nie to samo; ale oni tu razem egzystowali, jest wiele Polaków, którzy są
członkami Credit Union na 2 Avenue pomiędzy 7 a 6 ulicą, ja osobiście
znam osoby, które były członkami Polish-Slavic Credit Union na Green
point (...).
Kiedy tu przyjechaliśmy, dominującą populacją East Village była grupa
ukraińska, inną dużą grupą, którą wtedy zauważałem, była polska, a bliżej
East River była spora populacja Portorykan. Po pierwsze to geograficzne
terytorium ciągnęło się od Houston Street na południu do 14 ulicy na
wschodzie i prawdopodobnie od 4 Alei na zachodzie do East River. To
był ten obszar, na którym żyła po pierwsze duża populacja ukraińska, a po
drugie polska. Trzy najważniejsze miejsca to była 1 Avenue, która była
miejscem najbardziej komercyjnym, tam były nasze sklepy, rzeźnie, pie
karnie, druga była także 7 ulica, która od 4 Alei aż po rzekę była wielkim
skupiskiem ukraińskiej społeczności, może była też taka ważna, ponie
waż także kościół znajduje się na tej ulicy, a także, głównie w latach 60.
i 70., stała się 2 Avenue. Główne interakcje sprowadzały się do tego, że
Ukraińcy kupowali w polskich sklepach, Polacy w ukraińskich sklepach.
Ukraińcy tak długo, jak istniały te punkty handlowe byli przede wszystkim
rzeźnikami, natomiast, jeśli chodzi o polski biznes, to jasno pamiętam, że
polską specjalnością były piekarnie. Była piekarnia Warszawska na rogu
1 Alei i 7 ulicy, gdzie było tak tłoczno, że szczególnie w soboty ludzie stali
w długiej kolejce na zewnątrz. Oni oferowali tam wtedy tylko dwa pro
dukty: pączki i babki, to były dwa podstawowe produkty, żadnego chleba,
nic, tylko pączki i babki; były jeszcze jakieś ciasteczka tam, ale główne
produkty były dwa. W sumie to już nie pamiętam żadnego tak mocnego
polskiego biznesu w tej okolicy, może były dwa lub trzy sklepy monopo17 Fragmenty tych wypowiedzi pochodzą z przeprowadzonych przeze mnie wywiadów pogłę
bionych wśród polskiej i ukraińskiej zbiorowości w East Village w roku akademickim 2007/2008.
Przeprowadzenie badań było możliwe dzięki grantom Fundacji Kościuszkowskiej oraz The Shevchenko Scientific Society.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

144

Anna Fiń

lowe, ale ten rodzaj biznesu był wiodący i najbardziej utkwił mi w pamię
ci. Jako dziecko często chodziłem tam kupować i wszyscy ludzie dookoła
mówili po polsku, i w tym samym czasie, kiedy chodziłem do ukraińskiego
rzeźnika razem z rodzicami, to rozmawialiśmy z nim po ukraińsku, ale za
uważyłem, że z polskimi klientami rzeźnik rozmawia po polsku i ja zawsze
myślałem, jak to się dzieje, że w tamtym sklepie tak nie jest.
Znaczy nasze środowisko jest nadzwyczajnie ciekawe. Przede wszystkim
środowisko było latami takie bardzo zmienne. Kiedyś prawie wszyscy emi
granci, którzy przyjeżdżali do Stanów, zaczynali z naszej okolicy. Byli
Irlandczycy, Niemcy, Żydzi, Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, co tylko, co tylko,
Włosi, co tylko się życzyło. Ale co jest bardzo ciekawe, że specjalnie nasza
okolica była zawsze dawana jako przykład, gdzie nie było żadnych etnicz
nych czy rasowych nieporozumień. Myśmy zawsze super, dobrze w zgo
dzie żyli. Ja, był czas, że ja się nie ciekawił polityką wewnętrzną ukraiń
ską, mnie więcej ciekawiła polityka amerykańska, ja byłem w kontakcie
z rządem miejskim i tak dalej. Ja byłem prawie dwadzieścia lat członkiem
dzielnicowej rady, gdzie ja reprezentowałem i Ukraińców, i Polaków tej
dzielnicy. Ja mam dużo przyjaciół Polaków, z którymi współpracowałem
przez swój sklep. Ja miałem dużo, dużo znajomych i przyjacieli wyrobio
nych przez sam sklep. Muszę powiedzieć, że przyjechawszy do Stanów ja
nie rozmawiałem po polsku całkowicie, ale u mnie w sklepie pracowało
bardzo dużo Polaków, innych narodowości również. A mnie języki cieka
wią, także ja po polsku rozmawiać nauczyłem się w Ameryce’'.

Zamiast zakończenia
W jednym z numerów redagowanego przez Jana E. Zamojskiego tomu „Diaspo
ry” ukazał się artykuł Barbary Cieślińskiej Zastosowanie koncepcji pogranicza
do analizy społeczności migracyjnych [2001: 182-186]. Autorka postawiła w nim
tezę, że w wyniku procesów migracyjnych mogą tworzyć się pogranicza tam,
gdzie ich wcześniej nie było. Myślę, że tezę tę można odnieść do zarysowanej
tu problematyki. Dokonany opis wskazuje bowiem nie tylko na podobieństwo
pozycji badanych grup w szerszym społeczeństwie amerykańskim, co może być
jedną z przyczyn osiedlania się grup w pobliżu siebie, ale przede wszystkim na
przykładzie dzielnicy East Village pokazuje, że każda z omawianych grup osią
gnęła tzw. „kompletność instytucjonalną”, zaś fakt, że miało to miejsce na tak
niewielkim obszarze musiał wpłynąć na stykanie i przenikanie się tych zbioro
wości, a w konsekwencji przyczynić się do rozbudowania pewnych specyficznych
sieci kontaktów i powiązań.
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Kobieca migracja zarobkowa
do Europy Zachodniej na tle ukraińskiego
dyskursu tożsamości

[...] dawniej badacze społeczni często odczuwali żal wobec ludzi, którym
zdarzało się znaleźć w sytuacji społecznej lub kulturowej graniczności.
„Człowiek z marginesu”, jakieś siedemdziesiąt lat temu zidentyfikowany
przez Roberta Parka [...] był postacią dość tragiczną. Dziś jednak sprawy
mają się inaczej. Obecnie atmosfera sprzyja celebrowaniu hybrydowości —
choć, oczywiście, jest to raczej tendencja objawiająca się w obrębie samej
antropologii, a nie podejście dominujące wśród osób rządzących sprawami
tego świata.
M. Herzfeld, Antropologia, Kraków 2004, s. 214

Niniejszy artykuł jest próbą syntetycznego opracowania wyników badań etno
graficznych nad społecznym i medialnym wizerunkiem ukraińskich kobiet po
dejmujących pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Celem ba
dań prowadzonych w latach 2006-2008 w przygranicznych miejscowościach1
województwa lwowskiego było odtworzenie wielowymiarowego dyskursu na te
mat roli i znaczenia kobiecej migracji zarobkowej dla współczesnej Ukrainy —
a więc w kraju wysyłającym. Antropologiczna analiza zjawiska migracji traktuje
je jako praktykę kulturową, a więc wydarzenie, którego przyczyny i konsekwen
cje nie sprowadzają się jedynie do zagadnień ekonomicznych. We współczesnej
Europie dyskurs związany z migracją staje się jednym z poważniejszych wyzwań
dla prawa i bezpieczeństwa. Dlatego sama migracja, ale także wizerunek mi
granta są w dużej mierze uwikłane w bieżącą politykę i relacje władzy. W kra
jach przyjmujących migrantów ta grupa staje się często obiektem socjalnego,
społecznego i kulturowego upośledzenia. Pomimo tego, że kraje, z których mi
granci wyjeżdżają są beneficjentami olbrzymich „zastrzyków” pieniężnych, pod
legają oni społecznej i politycznej deprecjacji — ukazywani są jako „zdrajcy”.
1 Lwów, Wola Wysocka (Воля-Висоцька), Żółkiew, Soposzyn (Сопошин), Skwariawa (Скварява),
Skeliłka (Скел1вка), Hlyńsk (Глинськ), Dobromil, Sambor.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

148

Józef Markiewicz

Być może konsekwencją takiego stanu rzeczy jest fakt, że zbyt często mówi się
o migrantach wyłącznie w kontekście „dyskursu wykluczenia” czy upośledzenia
społecznego.
Choć istnieje dosyć obszerna literatura dotycząca sytuacji imigrantów w kra
jach przyjmujących, skupiająca się na problemach integracji i funkcjonowania
diaspor, to badacze wydają się mniej interesować sytuacją migrantów w krajach
wysyłających. Moim zadaniem będzie więc analiza mechanizmu „wypychania”
(push) — którego podstawą jest nie tylko sytuacja ekonomiczna, ale także kul
turowe i społeczne normy, w równym stopniu wpływające na podjęcie decyzji
0 wyjeździe, wyborze kraju przeznaczenia i zajęcia. Analogicznie próbowałem
dowiedzieć się, jak oceniane są konsekwencje migracji zarobkowej: w katego
riach ekonomicznych, politycznych oraz moralnych. Wszystkie sformułowane
powyżej zagadnienia zawierają się w procesie negocjacji znaczeń i określenia
praktyki migracji zarobkowej pomiędzy skrajnymi ocenami przymusu i dobro
wolności.
Analiza efektów badań nad migracją zarobkową kobiet do krajów Unii Eu
ropejskiej z województwa lwowskiego opiera się na założeniu, iż badania prak
tyk migracyjnych na pograniczu należy umiejscawiać nie tylko w gospodarczej,
ale również kulturowej i historycznej specyfice obszaru (borderland), która wy
twarzać może szczególne „predyspozycje mobilności”. Uważam tym samym, że
antropologiczne badania migracji w przygranicznym województwie lwowskim
oprócz podejścia synchronicznego, opisującego dany moment ekonomiczny,
polityczny i społeczny, powinny brać pod uwagę także diachroniczne studium
tego obszaru. Z powodu swojego położenia teren ten podlegał wielowymiaro
wej fizycznej i symbolicznej przemocy, wiążącej się przymusowymi oraz dobro
wolnymi relacjami aktorów społecznych ze strukturami władzy. Przesiedlenia
1 silne restrykcje w sferze wolności przemieszczania się związane były między
innymi z tworzeniem się nowego, pojałtańskiego ładu*i2. Procesy te miały realny
wpływ nie tylko na praktyki migracyjne w czasach istnienia ZSRR, ale realnie
wpływają także na mobilność po pierestrojce. Prowadzone przeze mnie badania
skupiały się na transgranicznych procesach migracyjnych. Ukazały jednak wiele
wariantów mobilności mającej charakter międzynarodowy (do krajów Europy
Zachodniej i Rosji), graniczny (handel przygraniczny, przemyt w wymiarze lo
jalnym), a także wewnątrzukraiński (sezonowa migracja zarobkowa do central
nych i wschodnich województw Ukrainy). Jednocześnie można przeprowadzić
szczegółową charakterystykę tych praktyk ze względu na czas trwania (długo
2 W tym sensie można zaryzykować stwierdzenie, że masowe tzw. powojenne repatriacje Ukra
ińców z PRL do USRR i Polaków z terenów zachodniej Ukrainy (na zachód od Zbrucza) były
rodzajem terroru ofensywnego, którego celem była destrukcja zastanego porządku polityczne
go, etnicznego i kulturowego. Natomiast utrzymywanie „nieprzenikalnej” granicy między PRL
i USRR było rodzajem terroru defensywnego — skierowanego na obronę status quo (por. Kersten
1999 oraz Snyder 2006).
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okresowe, krótkookresowe, jednodniowe itp.) oraz ze względu na regularność.
Szerokie spektrum przedsięwzięć o charakterze zarobkowym stanowi ważne tło
dla interesującej mnie tutaj długookresowej kobiecej migracji zarobkowej do
krajów Europy Zachodniej. Na początku lat 90. XX w. przekraczanie granicy
polsko-ukraińskiej wiązało się przede wszystkim z przygranicznym handlem.
Takie inicjacyjne doświadczenia migracyjne były jednocześnie pierwszym kon
taktem mieszkańców województwa lwowskiego z wolnym rynkiem. Zwiększenie
aktywności migracyjnej spowodowane było większą przepuszczalnością granicy
oraz gospodarczą różnicą między Polską a Ukrainą. W drugiej połowie lat 90.
następuje zróżnicowanie turystyki zarobkowej, gdzie oprócz migracji w strefie
przygranicznej zwiększa się liczba wyjazdów długoterminowych, związanych
z podejmowaniem pracy przez obywateli Ukrainy w krajach Europy Środkowej
i Zachodniej3.

Współczesna migracja zarobkowa z Ukrainy
Współczesna migracja zarobkowa określana jest jako migracja dobrowolna,
czwarta fala4 migracji lub po prostu migracja ekonomiczna / zarobkowa. Przyto
czone określenia osadzają współczesną migrację zarobkową w historii dwudzie
stowiecznych ruchów migracyjnych z Ukrainy. Poprzednie trzy fale migracyjne
(w latach 20., 40. i 70. XX wieku) charakteryzowane są jako przymusowe lub
polityczne i były konsekwencjami II wojny światowej oraz represywnej polityki
ZSRR. Na przełomie XIX i XX wieku odbywała się wzmożona emigracja za
ocean — do USA i Kanady, która jest często przywoływana i porównywana ze
współczesną migracją na Zachód. Niewątpliwie dwudziestowieczne ruchy mi
gracyjne wpłynęły na kierunek migracji zarobkowej z Ukrainy po odzyskaniu
niepodległości w 1991 roku. Konsekwencją emigracji było powstanie dwóch
diaspor — „zachodniej’’ (w USA i Kanadzie) oraz „wschodniej” (w państwach
należących niegdyś do ZSRR), które dawały szansę na wyjazd zarobkowy
(szczególnie w odniesieniu do państw Ameryki Północnej). Jednocześnie po
wojenne przesiedlenia (tzw. repatriacje) Ukraińców z PRL do USRR i Polaków
z terenów zachodniej Ukrainy (na zachód od Zbrucza) paradoksalnie ułatwiły
powojenne kontakty. Tym samym za czasów radzieckich zapadnyky mieli więk
3 W połowie lat 90. przeważały kilkudniowe wyjazdy, a 20% trwało ponad miesiąc. W 2005 roku
najbardziej rozpowszechnione są wyjazdy do 6 miesięcy (około połowy wszystkich wyjazdów),
głównie do Polski, Niemiec i Rosji. Natomiast wyjazdy do Portugalii, Włoch czy Hiszpanii trwają
średnio od półtora roku do dwóch lat. Warto też zauważyć, że od początku lat 90. stale zwiększa
się liczba wyjazdów do starych państw Unii Europejskiej, w 1999 roku w Portugalii było zareje
strowanych tylko 127 pracowników z Ukrainy [sic!], tak już w 2002 roku było ich 35,5 tysiąca.
4 Czasem określana jako piąta fala migracji — w wypadku, gdy jako pierwszą falę migracyjną liczy
się emigrację zarobkową do USA i Kanady pod koniec XIX wieku.
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szą szansę na podróż do Polski, choćby z powodu posiadanej tam rodziny czy
znajomych, a więc możliwości otrzymania zaproszenia — dokumentu niezbęd
nego do otrzymania paszportu i wyjazdu na Zachód. W tym kontekście moż
na odwrócić stwierdzenie pojawiające się w książce Donnana i Wilsona (2007),
że łatwość przekraczania granicy nie zmniejsza jej rangi. Tak dla mieszkańców
zachodniej części USRR granica była raczej durszlakiem (sarkastyczne stwier
dzenie jednego z ukraińskich pisarzy) niż jakąś barierą czy kurtyną, a dostęp
do polskiej kultury popularnej był możliwy poprzez przywożoną prasę i odbiór
polskich kanałów telewizyjnych.
Obecnie, kiedy możliwość wyjazdu do Polski jest teoretycznie taka sama dla
wszystkich obywateli Ukrainy, większość wydawanych wiz otrzymują mieszkań
cy zachodnich regionów przygranicznych. Jak wynika z danych statystycznych
w 2003 roku na 600 tysięcy krótkoterminowych wiz wydanych przez polskie
placówki dyplomatyczne na Ukrainie, 300 tysięcy zostało wydanych przez kon
sulat we Lwowie [za: Keryk 2007]. Taka sytuacja skłoniła w 2003 roku polski
MSZ do umożliwienia składania wniosków o bezpłatne wizy mieszkańcom za
chodnich województw we wszystkich jednostkach konsularnych na terenie całej
Ukrainy. Prawdopodobnie wielu mieszkańców odbywało podróże na Wschód,
do Odessy, Kijowa czy Charkowa, gdzie czas oczekiwania na wydanie wizy był
krótszy.
Wydaje się, że to właśnie postrzeganie migracji poprzez pryzmat opozycji
dobrowolności i przymusu, uzyskiwania lub utraty podmiotowości stanowi jądro
dyskursu na temat kobiet wyjeżdżających do krajów Unii Europejskiej. Silnie
zaznaczony jest tym samym pierwiastek moralny, gdzie dotychczasowa emigra
cja polityczna i przymusowe przesiedlenia (wyjątkiem jest wspominana fala mi
gracji z przełomu XIX i XX wieku) były swoistą ofiarą na drodze do niepodle
głości Ukrainy:
„Jak szczo poperdni chwyli buły zumowleni politycznymy sytuacjamy
w Ukrajini koly ludy z wsiakych riznych mirkuwan' wyjiżdżały, nasylno
jich tam deportowały, to ta chwyla maje swoju specyfiku. Tomu szczo zda
wałoś' by tak szczo meta bohatioh plkolin’ — nezależna derżawa — zosta
ła zrealizowana i jaki je pryczyny dla toho szczob jiji pokydaty tak masowo
i wyjiżdzaty?" (Soposzyn, K, 1. 62).
Współczesne spojrzenie na sytuację Ukrainy i rolę, jaką kobieta powinna od
grywać w budowaniu państwa jest źródłem odmiennego wartościowania migra
cji zarobkowej kobiet. Jest to właściwie konflikt między państwem narodowym,
a tworzącym się społeczeństwem wolnego i aktywnego wyboru. Medialna i poli
tyczna dyskusja na temat migracji przesycona jest wątkiem demograficznej kata
strofy na Ukrainie5. W taki sposób kobiety wyjeżdżające z Ukrainy zaprzeczają

5 Od roku 1989 populacja Ukrainy zmniejszyła się o 6,35 %.
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swojej „naturalnej” roli. Tradycyjny model kobiecości, o którym pisze Oksana
Kis' [2003], używany jest obecnie przez środowiska i partie polityczne o nasta
wieniu narodowym i natywistycznym, jest więc ideologicznym narzędziem służą
cym do reaktywacji „właściwego Ukraińcom” sposobu życia i zachowania. Tak
konstruowany poprzez pryzmat dyskursu politycznego model kobiecości jest
czysto esencjonalny, ukazuje „oczywiste” i „naturalne” miejsce kobiety w spo
łeczeństwie, odnajduje rolę i siłę kobiety w „odwiecznych ukraińskich” mitach,
odwołując się do studiów historycznych, folklorystycznych czy etnograficznych.
Wskrzesza mit matriarchatu, jednocześnie utożsamiając kobietę jako opiekun
kę, matkę i obrończynię z Matką Ziemią i Matką-Ukrainą. Następstwem tego
jest pogląd zakładający przynależność kobiety do sfery domowej, rodzinnej, ale
z drugiej strony głoszona jest jej narodowo-, i państwotwórcza rola. Kobieta jest
w myśl tej ideologii reproduktorką narodowej substancji:
„Kobiety Ukrainy powodowane wielką odpowiedzialnością za społeczeń
stwo i swoje dzieci muszą zmobilizować wszystkie swoje siły, aby ratować
naród od fizycznej i duchowej eksterminacji, odrodzić narodowe tradycje,
narodową świadomość i chrześcijańską moralność” [Prohrama... 1993: 3].
Mniej radykalnie ujmuje to jedna z moich rozmówczyń:
„Ukrainka, ukrajinska żinka, wmije wychoduwaty dytynu, sformuwaty
prawilny układ w rodyni todi Ukraina szwydsze zmoże staty nezależnoju,
todi szwydsze bude wychodyty swidomyj hromadianyn. Tak w nas istorija”
(Lwów, K, l. 55).
Kis' w swoim tekście zaznacza, iż na Ukrainie obecny model kobiecości po
wiązanej ze sferą domową — matki i „gospodyni domowej” (domohospodarka)
— jest bardzo rozpowszechniony i nacechowany pozytywnie, ma swoje źródła
nie tylko w ideologii narodowej, ale także w sytuacji ekonomicznej po roku 1991:
„Znaczna atrakcyjność modelu «gospodyni domowej» w krajach postsowieckich ma związek z wieloma czynnikami, z jakich najważniejszymi
można określić socjalno-psychologiczne i ekonomiczne. Z jednej strony
powszechności tego modelu można upatrywać w zmniejszeniu państwo
wej kontroli nad sferą prywatną (co było charakterystycznym atrybutem
systemu sowieckiego), a także wzrostem roli rodziny jako małej grupy
społecznej w obliczu kryzysu ekonomicznego. Także zmniejszenie ilości
miejsc pracy, związane z upadkiem lub prywatyzacją przedsiębiorstw pań
stwowych, oraz zwiększona konkurencja na rynku pracy spowodowała
«wypchnięcie» kobiet ze sfery ekonomicznej aktywności do sfery prywat
nej” [Kis' 2003: 39-40].
Przejście z państwa o gospodarce planowanej i sterowanej do państwa ka
pitalistycznego było jednocześnie zmianą jego charakteru z socjalnego na libe
ralny, część obowiązków, które do tej pory wykonywało państwo staje się obo
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wiązkiem kobiety. Kobieta — Matka, Żona i obrończyni rodu jest oficjalnym,
forsowanym i promowanym modelem kobiecości, wiążąc tym samym kobietę
ze sferą domową, a jednocześnie z państwem i narodem. Wzorzec ten wywiera
szczególny wpływ w postkolonialnej sytuacji, która — psychologicznie bardzo
trudna — wymaga kompensacji i określenia swojej tożsamości na nowo. Te po
wiązania przenoszą kobietę do sfery symboliki i mitologii narodowej, czego
przykładem może być pomnik, który wzniesiony został na placu Niepodległo
ści w Kijowie — ów pomnik Niepodległości jest nazywany Matką — Ukrainą,
lub Matką — Opiekunką. W takim rozumieniu odpowiedź na pytanie, jaki jest
kulturowy wizerunek emigranta, i jakie obrazy wytwarza dyskurs skupiający się
na migracji zarobkowej (szczególnie kobiet) — ogniskuje na sobie mitologię
narodową, która posługując się choćby metaforami cielesnymi (Matka — Ukra
ina) wprowadza do tej dyskusji pierwiastek moralny, który jednocześnie można
uznać za strategię dyscyplinowania i nadzoru, ukazujący migrację jako kryzys
nie tylko demograficzny i ekonomiczny, ale przede wszystkim właśnie tożsamo
ściowy i etyczny. Innym modelem jest importowany z Zachodu model, który
Kis' nazywa Barbie. Jest on związany de facto z kulturą masową i promowanym
tam stereotypem kobiety. Trzeba więc zdać sobie sprawę, że jest on przyswajany
na Ukrainie nie tylko ze źródeł i centrów państw leżących na zachód od Ukra
iny, ale także z rosyjskiej popkultury. Ta stereotypowa wizja kobiecości promo
wana w czasopismach i telewizji opiera się na kilku głównych przesłankach:
„że cały kobiecy świat znajduje się w granicach domu, że ciało — to głów
na wartość kobiety, że jej główny cel egzystencji — to zdobyć mężczyznę.
Dlatego trzeba nauczyć się być przyjemną i atrakcyjną dla niego. Podobną
do miłej lalki Barbie. Ona nie myśli, nie podejmuje decyzji, nie tworzy —
słowem — tylko odgrywa przeznaczoną jej rolę” [Kis' 2003: 47].
Tak więc Opiekunka i Barbie są zasadniczo tym samym, są stereotypowy
mi modelami kobiecości, będącymi produktami androcentrycznego dyskursu,
w granicach jakiego społeczne funkcje kobiety wyznaczane są poprzez jej „na
turalne” cechy i przeznaczenie, a wyznacza je kobiece ciało. W odróżnieniu od
Matki — Ukrainy, której ciało jest przede wszystkim przeznaczone do repro
dukcji, ciało Barbie jest obiektem męskiego, estetycznego i erotycznego zaspo
kojenia. Tak czy inaczej, kobiece ciało przeznaczone jest do tego, aby być wyko
rzystywanym — czy to przez konkretnego mężczyznę, czy przez patriarchalne
społeczeństwo (czyli naród i państwo). Charakterystyczne jest lekceważenie
kobiecej podmiotowości, jej potrzeb, intelektualnego potencjału czy zdolności.
W zasadzie oba modele proponują jeden sposób istnienia kobiety — poprzez
przynależność. Pod pozorem wysokiej pozycji i statusu, kobiety są obiektem do
minacji. Stąd często w dyskursie medialnym dotyczącym kobiet wyjeżdżających
z Ukrainy operuje się językiem wykluczenia i pasywności, którego synonimami
są określenia prostytucja i niewolnictwo:
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„Wiadomo, że zachodnia Ukraina jeszcze za czasów radzieckich różni
ła się silnymi tradycyjnymi wartościami rodzinnymi, wysoką religijnością
ludności i skutkiem tego — dużą ilością dzieci w rodzinach. Współczynnik
urodzeń w zachodnich ukraińskich obwodach do rozpadu ZSRR o wiele
przekraczał śmiertelność. Ludność rosła szybkim tempem pomimo regu
larnego odpływu do miast centralnej i wschodniej Ukrainy, a także innych
regionów ZSRR. W szczególności dotyczyło to przemysłu naftogazowego
na Syberii, gdzie blisko 20-30 % pracowników było Ukraińcami. Wtedy
w zachodnich obwodach, gdzie brakowało miejsc pracy dla rosnącej po
pulacji, powstało zarobitczaństwo (заробитчанство) — wyjazd z Ukrainy
do dorywczej pracy w różnych regionach ZSRR (w szczególności na Sy
berię i Daleki Wschód). Zdecydowaną większość zarobitczan stanowili
mężczyźni, którzy posiadali rodziny. Chociaż takie długotrwałe wyjazdy
żywicieli rodziny nie wpływały pozytywnie na rozwój relacji rodzinnych, to
jednak trzeba zaznaczyć, że panująca za czasów ZSRR dyscyplina «mo
ralna» nie pozwalała ludziom na swobodną zamianę przyjętych norm po
stępowania. Warto także zauważyć, że regiony, do których podążali mi
granci niewiele odbiegały od ich mentalności — choćby w takim stopniu,
jak różnią się mieszkańcy Europy Zachodniej. Ten model migracji zmienił
się wraz z uzyskaniem przez Ukrainę niezależności i gospodarczej recesji
związanej z upadkiem państwowych zakładów przemysłowych i kołcho
zów. Teraz na zarobki zaczęła wyjeżdżać duża część ludności zachodnich
obwodów Ukrainy — lecz nie do krajów WNP — a do Europy. Krajem
docelowym migracji stała się Portugalia, Włochy, Hiszpania, Czechy, Sło
wacja i inne kraje UE. Zmienił się także charakter podejmowanego za
trudnienia — to już nie było «budownictwo komunizmu» — a brudne,
czasochłonne, mało opłacane, niekwalifikowane zajęcia, których nie chcą
podejmować się mieszkańcy krajów przyjmujących. Naturalnie emigran
ci zarobkowi zaczęli chłonąć mentalność i usposobienia oraz style życia
charakterystyczne dla mieszkańców krajów pobytu — przy czym, z regu
ły, są to zachowania miejscowych nizin społecznych, które charakteryzują
się niskim poziomem moralnym, ekonomicznym i socjalnym. I wreszcie,
co najgorsze — dziś wśród zarobitczan dużą rolę odgrywają kobiety, któ
re z «opiekunek domowego ogniska» zmieniają się w służące. Oczywiste
jest, że w momencie, kiedy kobieta pracuje, dbając o finansowe zabez
pieczenie, nie może jednocześnie stworzyć silnej rodziny. Tym bardziej,
że charakter tego zajęcia często nosi cechy «usług seksualnych», ponie
waż w Europie wykwalifikowaną pracę możne znaleźć wyłącznie człowiek
wyspecjalizowany w fachu rzemieślniczym — takim, jak szwaczka albo
fryzjer. Pomocnicze prace, na przykład w rolnictwie, są dla kobiet mało
opłacalne ze względu na ich uwarunkowania fizyczne. [...] W oficjalnych
statystykach brak danych ma temat proporcji wśród współczesnych zarobitczan ze względu na płeć, niemniej nieoficjalnie mówi się, że kobie
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ty stanowią ponad 50%. W małych miejscowościach zachodniej Ukrainy
kobiety i dziewczyny stanowią od 60 do 70% wyjeżdżających do pracy za
granicę. Te z nich, które będą miały szczęście, mogą zatrudnić się w cha
rakterze pielęgniarek przy opiece nad chorymi i sędziwymi. Ale, z regu
ły, do takiej pracy zatrudniane są kobiety średniego (предпейнсинного)
wieku. W ten sposób młode kobiety i dziewczyny — niezależnie od ich
wyobrażeń na temat tego, jaką pracę znajdą poza granicami ojczystego
kraju — trafiają do dzielnic «czerwonych latarń». Ale nawet wtedy, gdy
uda się im zatrudnić w charakterze służącej, to nierzadko praca taka zwią
zana jest z usługami intymnego charakteru. Taki początek «zawodowego»
i seksualnego życia kobiety nie sprzyja ani poprawnemu kształtowaniu się
osobowości, ani wypracowaniu pewnej życiowej pozycji — a tym bardziej
założeniu normalnej rodziny.
Nawet te młode kobiety, które zdążyły przed wyjazdem na zarobki założyć
rodzinę i urodzić dziecko — z reguły, po zagranicznej «pracującej epopei»
więcej nie są zdolne do urodzenia kolejnych dzieci. Seksbiznes przesycony
jest również narkomanią, ponieważ narkotyczna zależność ułatwia kon
trolę nad «pracowniczką». Nie zapomnijmy i o wysokim ryzyku zarażenia
wirusem HIV, i braku systematycznego leczenia i profilaktyki innych cho
rób przenoszonych drogą płciową, które często powodują bezpłodność
u kobiet. Bezpłodność jest także konsekwencją — za częstych aborcji oraz
stosowania środków antykoncepcyjnych. Bowiem kobieta, która urodzi
dziecko, jest narażona na utratę miejsca pracy.
W tej sytuacji dziewczyny i kobiety, które według swoich fizjologicznych
danych przygotowane są do macierzyństwa (posiadają największy seksu
alny powab, który w krajach Europy Zachodniej jest najczęściej najważ
niejszym kryterium otrzymania pracy) okazują się na zawsze wyrzuconymi
z procesu odtworzenia populacji na Ukrainie. Wskutek tych czynników,
współczynnik urodzeń w zachodnich obwodach Ukrainy katastroficznie
spada, rośnie natomiast liczba rozwodów — a wszystko to wpływa na nowe
pokolenie, które dorasta bez ojców i matek. W przyszłości ci młodzi lu
dzie nie będą w stanie stworzyć normalnej rodziny i prawdopodobnie po
wtórzą «pogorszony wariant» losu swoich rodziców” [Cwiedanin 2005]6.
Autor przytoczonego powyżej artykułu jest mieszkańcem wschodnich regio
nów Ukrainy. Mam wrażenie, że postrzega on mieszkańców zachodnich rejo
nów Ukrainy jako „skażonych” zachodnią demoralizacją. Ciekawe wydaje się
też stwierdzenie, że regiony, do których podążali migranci (Syberia i Daleki
Wschód) „niewiele odbiegały od ich mentalności — choćby w takim stopniu, jak
różnią się mieszkańcy Europy Zachodniej”.

Tłumaczenia z j. rosyjskiego — J. M.
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Ku pasywności i niejednoznaczności
W 2003 roku urzędujący prezydent Ukrainy, Leonid Kuczma, odwiedzając dia
sporę we Włoszech, dokonał symbolicznego wykluczenia pracujących tam ukra
ińskich kobiet ze wspólnoty narodowej, odpowiadając na pytanie dziennikarzy:
dlaczego tak dużo kobiet z Ukrainy pracuje we Włoszech? Stwierdził on, że są
to „kobiety lekkich obyczajów5' oraz te, którym nie chce się pracować. Wypo
wiedź ta wywołała większy oddźwięk we włoskiej prasie i telewizji niż w rodzi
mych, ukraińskich mediach. Jednak w zachodnioukraińskiej prasie rozgorzała
dyskusja, którą zapoczątkowała kobieta z województwa łuckiego — Ludmyła
Radczenko. Radczenko napisała list otwarty zatytułowany Jeśli nasze córki to
prostytutki (Jakszczo naszi doczky — powiji). List opublikowany w lokalnej gaze
cie zawierał oskarżenie po adresem prezydenta: „Jeśli nasze córki są prostytut
kami, to Kuczma jest międzynarodowym sutenerem”.
Na słowa Kuczmy powinniśmy spojrzeć także jak na praktyczne użycie „biu
rokratycznych systemów klasyfikacji w celu uzasadnienia wykluczenia, odrzuce
nia i najdrastyczniejszych bodaj w historii świata przypadków bezdusznego lek
ceważenia występującego na ogromną skalę cierpienia” [Herzfeld 2004: 303].
Córka Radczenko pracuje we Włoszech, ponieważ musi opłacić leczenie matki,
która jest ofiarą katastrofy w Czarnobylu. Należy do ogromnej grupy tzw.poterpiłych, czyli ofiar tej awarii [por. Petryna 2002]. Czarnobyl na Ukrainie ma silny
wymiar symboliczny, wiążąc prawa socjalne z wolnością od kolonialnego statusu
Ukrainy7. Pod koniec lat 80. XX w. powstała organizacja Mama~86 (liczba na
wiązuje do roku katastrofy), której celami statutowymi jest poprawienie dostę
pu do opieki zdrowotnej i ochrona środowiska naturalnego [Pawłyczko 2002].
W ramach kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2006
roku Blok Julii Tymoszenko wyświetlił w telewizji dokumentalny film, który po
nownie skupiał się na problemach ukraińskich kobiet pracujących we Włoszech.
Film Mamu та мачта (Matka i macocha) został wyreżyserowany prze Julię Ty
moszenko, ona też jest narratorem filmu. Był on niewątpliwie częścią kampa
nii wyborczej (tak go odczytywali moi rozmówcy), jest jednak też symptomem
nowego spojrzenia na migrację zarobkową. Występująca w filmie Tymoszenko
odwiedza ukraińskie rodziny we Włoszech, skupiając się na ich problemach
i troskach. Tymoszenko udzieliła głosu grupie, którą Kuczma symbolicznie wy
kluczył z narodowej wspólnoty. Ciekawa jest też konstrukcja filmu, która nawią
zuje do procesów migracyjnych końca XIX wieku.
W przekazach medialnych dotyczących kobiet wyjeżdżających do pracy po
jawia się też postać Roksolany8 (według niektórych źródeł mogła pierwotnie
7 Warto też dodać', że istnieje pojęcie „duchowego Czarnobyla”, odnoszące się do kolonialnej
sytuacji narodu ukraińskiego.
8 Taras Romanowicz, deputowany Rady Najwyższej pisze w tekście zatytułowanym „Roxolanas"
for Sale: „All of Ukraine cried during the heroic but tragic times of the Kozaks, when the Thrtars
burned villages, murdered entire families and enslaved young women in order to seil them in the
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nazywać się Aleksandra Lisowska), córki kapłana prawosławnego z Rohatyna
(miasto leżące na północy obwodu Ivano-Frankivsk), która na początku XIV
wieku trafia do niewoli tureckiej, zostaje żoną sułtana Sulejmana. Jak głosi le
genda Roksolana poprzez swój silny wpływ na sułtana i jego otoczenie dopro
wadza do zapewnienia następstwa tronu jednemu ze swoich synów. Postać Roksolany jest znana za sprawą serialu telewizyjnego Роксалана — любимая жена
Сулеймана (rok produkcji 1998). Roksolanę możemy uznać za bohatera kul
turowego (w Rohatyniu stoi nawet jej pomnik), niejednoznacznego i przekra
czającego społeczne taksonomie. Owa „liminalność” w najogólniejszym sensie
dotyczy wszystkich migrantów, „którzy zmieniają miejsce pobytu i nie mają sta
łego adresu z biurokratycznego punktu widzenia są zanieczyszczeniem — jako
«rzecz nie na miejscu», jak to określiła Mary Douglas” [Herzfeld 2004: 196].
Znaczenie postaci Roksolany wymaga niewątpliwie głębszej analizy, a niejed
noznaczność jej tożsamości wynika z różnorodnych znaczeń, jakie nadawane są
w procesie odczytań jej mitu na Ukrainie. Roksolana utożsamia heroiczne zma
gania chrześcijańskiego narodu opierającego się tureckim hordom. Kojarzona
jest z przebiegłością i sprytem, a także stereotypową zaradnością ukraińskich
kobiet. Taka interpretacja historii Roksolany, opierająca się na tragicznej hi
storii branki (narodowa perspektywa emic), która potrafiła przechytrzyć wroga,
poprzez nadzwyczajne wypełnianie roli żony sułtana, nabiera jednak nowego
wymiaru w kontekście współczesnej Ukrainy, która spotyka się z kapitalistycz
nym rynkiem Zachodu. Na Ukrainie istnieje bowiem wiele firm zajmujących się
wyszukiwaniem ukraińskich kandydatek na żony dla obywateli Unii Europej
skiej. Na specjalnych stronach internetowych*9 prezentują się kandydatki zwykle
opisując siebie w kategoriach wiernych, czułych kobiet i zaradnych pań domu10.
Russell Hochschild w eseju Love and Gold (2002) charakteryzuje relację między
krajami bogatymi a rozwijającymi się jako kolonialną. W odróżnieniu jednak
od klasycznego pojęcia kolonializmu, gdzie przedmiotem wyzysku były głów
nie bogactwa naturalne lub siła robocza kolonizowanych obszarów, przedmio
tem obecnego, ukrytego kolonializmu jest sfera opieki i uczuć. Ten nowy rodzaj
markets of the Black Sea and the East. Today, similar results are achieved without the same kind
of brüte force”. Tekst dostępny na ukraińskiej stronie organizacji La Strada, źródło: < http://www.
brama.com/lastrada/praha5.html> (data dostępu: 15.01.2009 r.).
9 Na stronie <www.roksolana.com.ua > można przeczytać: „Are you single? Looking for a pretty
Ukrainian wite? So, You Ve come to the right place! South of Ukraine is known for the most gorgeous women in the world. Also tender, loving, romantic, passionate, faithful, traditional, smart,
wonderful cooks, fascinating house wives. And many of them are interested in finding their signi
ficant other abroad. Does it sound like the woman of your dreams? Are you interested? Love is
not for some, love is for everyone. D on’t let it pass you by...” (data dostępu: 15.01.2009 r.). Por.
też < www.roksolana-dating.com>.
10 Julia Holdsworth zanalizowała autoprezentacje ukraińskich kobiet na stronach internetowych
w swoim wystąpieniu podczas EASA Biennial Conference we wrześniu 2006 roku, zatytułowanym
Choice andpolitics in the, Russian’ biide market: exploringpost-socialist feminisms andfemininities
in Eastem Ukraine.
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kolonializmu dotyczy więc przede wszystkim kobiet, które w krajach wysoko
uprzemysłowionych zajmują się opieką nad osobami starszymi, chorymi czy
dziećmi (Hochschild nazywa ten proces komercjalizacją uczuć). W taki sposób
interpretowana historia „współczesnych Roksolan”, w ramach upolitycznionego
dyskursu narodowego na temat roli kobiet podejmujących pracę na Zachodzie,
jest odczytywana przez pryzmat zdarzeń z przeszłości. Tym samym następuje
zrównanie sytuacji z czasów najazdu tatarskiego i współczesnych relacji ekono
miczno-społecznych między Ukrainą a Zachodem, podtrzymywane przez maso
we media, kreujące obraz państwa narodowego jako „oblężonej twierdzy”. Jeśli
więc dochodzi do stopienia przeszlos'ci historycznej i współczesnos'ci, gdzie wy
darzenia nakładają się na siebie, to cechy negatywne przypisywane najeźdźcom,
kiedyś' Turkom (pogaństwo w opozycji do chrześcijaństwa), przekładają się na
Europę Zachodnią (liberalizm, degeneracja moralna i fizyczna itp.). Takich paralelnos'ci można by zapewne poszukiwać więcej. Powyższa interpretacja historii
Roksolany — o natywistycznym11 charakterze — jest przykładem, w jaki sposób
media i ideologia państwa narodowego ramie w ramię mogą dyscyplinować i na
rzucać odczytania praktyk społecznych. W opisanych powyżej sytuacjach migrantki pozbawiane są podmiotowos'ci, i w najlepszym wypadku prezentowane
są jako obiekt manipulacji zewnętrznych czynników. Jak postaram się pokazać
w dalszej części artykułu, ten sam przekaz medialny może być jednak odmiennie
interpretowany przez aktorów społecznych, dla których staje się wtedy ważnym
argumentem w obronie ich własnych, partykularnych interesów.

Ku podmiotowości i wyzwoleniu
Chciałbym podążyć w tym miejscu za wskazówkami Michaela Herzfelda:
„Media są dziś ważne w sensie antropologicznym z dwóch głównych po
wodów, przy czym oba wiążą się z praktyką i działaniem: pierwszy powód
jest taki, że media często pokazują działania zróżnicowanych podmiotów,
a nie członków jakiejś rzekomo homogenicznej «kultury»; drugi z kolei
powód polega na tym, że to samo skupienie na działaniu prowadzi do
powstania badań etnograficznych na temat tego, w jaki sposób aktorzy
społeczni odnoszą kwestie, które napotykają w mediach do własnego ży11 Odwołuję się tutaj do pojęcia natywizmu jako — „określenia dążeń do zachowania zagrożonej
tożsamości kulturowej danej zbiorowości poprzez autoafirmację jej kultury. R. Linton definiuje
natywizm jako «świadomą zorganizowaną próbę odrodzenia lub uwiecznienia przez część człon
ków danej społeczności wybranych elementów jej kultury. Definicją tą R. Linton obejmuje bar
dzo szeroki zakres zjawisk kulturowych i zachowań społecznych: reakcję na zagrożenie rodzimej
kultury przez kulturę obcą w sytuacji ich zderzenia, czemu towarzyszą konflikty interetniczne
i stosunki dominacji — podporządkowania wynikające z nierównoprawnych stosunków politycz
no-ekonomicznych»” [Słownik etnologiczny 1987: 252-253].
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cia i otoczenia społecznego, tym samym generując jeszcze więcej niespo
dziewanych pól dla nowych form działania. Stało się jasne, że skala, na
jaką działają media masowe, w żadnym razie nie wywołała homogenizacji
działania; wręcz przeciwnie, umożliwiła ona zwiększenie różnic na wielu
poziomach” [Herzfeld 2004: 41].
Takie alternatywne odczytanie historii Roksolany opierać się może określe
niu jej osoby jako bohaterki, która w aktywny sposób potrafiła ucywilizować
odmienną kulturę. Podobnie pozytywna ocena kobiet wyjeżdżających do pracy
ukazuje je jako nosicielki kultury:
„Urajincy zbohaczujut' italijsku kulturu, jak nosiji inszoj kultury wony
wnosyt’ szczos’ siudy. I wony howryły szczo Italijcy pryjmajut’ bahato wid
naszych ludej. Tobto my robymo wysnuwok: ti ludy jaki pojichaly tudy,
je dnosijamy naszoj duchownosti, kultury, ludy jaki zdatni utwrdżuwaty
pozytywne imja naszoji derżawy” (Lwów, K, 1. 55).
Kobieta jest bowiem nośnikiem tradycji narodu i kultury: „Wid materi dytyna czuje wsi perszi łahidni słowa. Perszyj dotyk, perszyj... lubow, lubow do ridnoj mowy, do batkiłszczyny. Lubow do swoho narodu, do zwyczaji, do tradycji”
(Soposzyn, K, 1. 26).
Moi rozmówcy prezentują migrantki jako podmioty sprawcze. Takie, które
potrafią kształtować nie tylko własną kulturę, ale i obcą. W ten sposób określa
ją podmiotowość migrantek w dynamicznych kategoriach zdolności kobiet do
zmian i kreacji. W pewnym stopniu takie spojrzenie na migrantki jest tożsame
z jedną z podstawowych metafor współczesnej tożsamości — podmiotem wędru
jącym, który doznaje przemieszczenia we wszystkich kierunkach i na wszystkich
poziomach. Współczesny nomada przemieszcza się więc nie tylko w przestrzeni
geograficznej, ale także w przestrzeni społecznej czy kulturowej. Jak zauważa
Rosi Braidotti takie postrzeganie podmiotowości „wymaga, by zwracać uwagę
zarówno na tożsamość traktowaną jako zbiór dookreśleń, jak i na polityczną
podmiotowość traktowaną jako poszukiwanie miejsc, w których można stawiać
opór” [2007: 117]. Autorka odwołuje się do pojęcia „polityki umiejscowienia”,
które pomocne może być w dekonstrukcji i krytyce dominujących hegemonii.
Trzeba tutaj zaznaczyć, że Braidotti jest przedstawicielką radykalnej krytyki fe
ministycznej, nie można jej tym samym odmówić braku wrażliwości w kwestiach
nierówności i przemocy, podobnie bowiem, jak feministyczna krytyka rozbija
fallocentryczny porządek kultury, podobnie wędrujący podmiot dekonstruuje
homogeniczny obraz państwa narodowego z jednej strony oraz wizję „bezbole
snej” wielokulturowej wspólnoty z drugiej.
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Moje rozmówczynie opisując pozycję społeczną kobiet na Ukrainie często
określają ją jako zdominowaną przez relacje podporządkowania:
„Wona widczuwaje pohane stwlennia [na Ukrainie] do sebe jak do żinki.
Wona widczuwaje sebe Izauroju12. Wona znaje szczo wona może wrtuwaty
szczos’ bilsze niż pozwaryry, pomyty” (Lwów, K, 1. 50).
„Jak meni rozkazywała odna żinka. To wona każe: Pani, ja tam robliu wsio
to szczo robliu w doma, abo i nawit mensze. Tam meni za te płataiat’
hroszi. A tut nawit nichto diakuju ne skaże. Mij czołowik, moji dity, wsi
spryjmajut’ to jak należne. Ce persze. Szcze je taki dumk szczo tut je tak,
szczo koly tut prychodżu z roboty i perelobljaju wse te szczo tam roblju
prodowż dnia za hroszi” (Żółkiew, K, 1. 47).
Jednak opór, o którym jest mowa, nie bazuje na krytyce, którą możemy po
równać z zachodnim rozumieniem feminizmu. Nie chodzi więc o zmianę roli
kobiety w rodzinie, a o lepsze wypełnianie tej roli. Warto jednak nadmienić, że
fala rozwodów, które są efektem długoterminowej migracji zarobkowej kobiet,
bywa określana jako pozytywna konsekwencja, będąca wyrazem samodzielności
i niezależności kobiet. Jak zaznacza Tania Choma [2000], określenie feminizmu
do większości kobiecych ruchów na Ukrainie jest tylko częściowo adekwatne,
wskazując silne związki między tradycją walki o niepodległość narodu ukraiń
skiego a rolą kobiet w życiu publicznym. Choma cytuje słowa Marty Bohaczewskiej-Chomiak, autorki monografii organizacji kobiecych na Ukrainie: „Ko
biety angażując się w walkę o prawa narodu nie zwracają uwagi na przejawy
dyskryminacji ze względu na płeć. Myślały, że osiągnięcie narodowej autonomii
będzie równoznaczne z równością płci5' [2000: 22]. Kobieca migracja zarobkowa
wydaje się zatem tylko częściowo podważać kulturowo ukształtowane role płci
w ukraińskim społeczeństwie. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to proces zwią
zany z globalnym wymiarem gospodarki, który rozwijając się będzie w znaczący
sposób wpływał na tworzenie się nowych modeli patriotyzmu, a także zmieniał
definicje męskości i kobiecości.

12 Rozmówczyni odwołuje się do serialu telewizyjnego — Niewolnica Izaura. Ten brazylijski serial
nakręcony na abolicjonistycznej powieści Bernardo Guimaräesa z 1875 wyświetlany byl w Polsce
w połowie lat 80. Polskie stacje telewizyjne można odbierać w przygranicznych miejscowościach
Ukrainy.
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Pojęcie granicy i jej przekraczania
w kontekście migracji zarobkowych
(p e c a l b a ) w Macedonii

Przemieszczanie się, podróżowanie i przekraczanie granic wydaje się należeć
do typowych fenomenów kultury krajów Półwyspu Bałkańskiego. Po pierwsze
świadczy o tym etniczna, wyznaniowa i narodowa różnorodność poszczególnych
państw, a po drugie — liczne reprezentowanie obywateli tamtych krajów w świecie. Historyczka Maria Todorova w swojej książce Bałkany wyobrażone pisze, że
„[...] najważniejsza część społecznego dziedzictwa osmańskiego dotyczy
demografii. Mowa o zjawisku długofalowym i niemożliwym do zatrzyma
nia czy cofnięcia, którego konsekwencje obserwujemy do dziś. Historia
demograficzna imperium osmańskiego obejmuje cały szereg zagadnień,
z których najważniejsze to geograficzne przemieszczanie się ludności (ko
lonizacja, migracje), procesy demograficzne (przyrost naturalny, śmier
telność, liczba zawieranych małżeństw itp.) oraz inne typy ruchów ludno
ści (zmiany w strukturze wyznaniowej, ruchliwość społeczna itp.)” [2008:
372].
Jednym z rodzajów przemieszczeń się ludności była i jest sezonowa migracja
zarobkowa mężczyzn, znana na całym obszarze Półwyspu Bałkańskiego pod tu
recką (z arabskiego) nazwą gurbet (po albańsku kurbet), oznaczającą „obczyznę,
zagranicę” lub pecalba.
Pierwsze wzmianki na temat pecalby jako sposobu zarobkowania pojawiają
się w dokumentach z drugiej połowy XIX wieku (Petko Hristov podaje infor
mację z 1853 roku). Biedni mieszkańcy północnej części imperium (chrześcija
nie), którzy nie byli w stanie utrzymać siebie i swoich rodzin oraz płacić wyso
kich danin, wyruszali w sezonie wiosenno-letnim (od Dnia św. Jerzego, 6 maja)
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do Stambułu i Azji Mniejszej [Hristov2003:224]. Wyjeżdżano przede wszystkim
z górzystych regionów w bogatsze niziny i doliny rzek, jak również do metropo
lii — Stambułu, Salonik, Sofii czy — po wojnach bałkańskich — do Belgradu.
Na początku XX wieku zaczęto podróżować za granicę — najpierw do USA
i Kanady (w ten sposób młodzi mężczyźni unikali wcielenia do armii), później
też do Europy Zachodniej. Mężczyźni pracowali najczęściej w rolnictwie, bu
downictwie, a także jako rzemieślnicy, np. garncarze czy kamieniarze [Hristov
2003: 225]. Późną jesienią (po Dniu św. Dymitra, 8 listopada) wracali do swoich
rodzinnych miejscowości. Wtedy też odbywały się najważniejsze uroczystości
rodzinne: wesela, chrzty, czy nawet symboliczne pogrzeby1 [Hristov 2008]. Po
zycja pecalbara cieszyła się w społeczności wysokim prestiżem i związana była
w znacznej mierze z samym pojęciem męskości. P. Papailias podaje albańskie
przysłowie, które z powodzeniem można zastosować również w stosunku do
Macedonii: Bunin e njeh kurbeti, gruan e njeh djepi (mężczyznę czyni mężczyzną
kurbet / pecalba, a kobietę czyni kobietą kołyska) [Papailias 2003: 1064]. Migra
cja oznacza bycie w świecie, a więc poza przestrzenią domu, która jest przypisana
kobietom. Wiąże się to dalej z odwagą mężczyzn, którzy wyruszają w nieznane
i z wysiłkiem radzenia sobie z tęsknotą za ojczystą ziemią. Ten ostatni motyw jest
bardzo typowy dla pecalbarskich pieśni (mac. pecalbarski pesni), gatunku zna
nego w macedońskim [np. Karovski 1979], a także albańskim [Papailias 2003:
1064] czy bułgarskim folklorze. Pecalba była również rodzajem inicjacji mło
dych mężczyzn, którzy — dzięki życiu na obczyźnie — wracali z zarobionymi
samodzielnie pieniędzmi oraz bagażem doświadczeń. Teraz mogli już zakładać
własne rodziny. Zresztą tradycyjna endogamia nakazywała, aby małżeństwa były
zawierane w obrębie jednej lub kilku najbliższych wsi, a zatem czas powrotów
z pecalby był również okazją do zapoznania się młodych ludzi.

Pecalba współcześnie — przykład zachodniej Macedonii
Zachodnia Macedonia, w tym region Ręka, w którym w latach 2006-2008 pro
wadziłam badania terenowe, znany jest jako tzw. pecalbarski kraj {pecalbarski
region) i większość pochodzących stamtąd mężczyzn pracuje na stałe za grani
cą — najczęściej we Włoszech, ale także w Szwajcarii, Niemczech czy Stanach
Zjednoczonych. Jest to na tym obszarze podstawowy sposób zarobkowania po
zostali mężczyźni pracują w pobliskich miastach jako pracownicy budowlani,
nauczyciele, sprzedawcy lub prowadzą własne firmy. Obecnie region jest za
mieszkały przede wszystkim przez muzułmanów, deklarujących wszak różną
przynależność etniczną (Turcy, Albańczycy i macedońscy muzułmanie, tzw.
1 Osoby, które zmarły na pećalbie, zostały tam pochowane, jednak później, w kraju rodzinnym,
organizowano uroczystość' pogrzebową zgodnie z lokalną tradycją.
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Torbesze). Prowadziłam również badania w nielicznych prawosławno-muzułmańskich wsiach, aczkolwiek zwykle przedstawiciele obu wyznań nie sąsiadują
tam ze sobą bezpośrednio, tylko mieszkają w odrębnych częściach wsi — maalo.
Niemniej większość prawosławnych w latach 60. i 70. XX wieku wyjechała w po
szukiwaniu pracy do macedońskich miast, zwłaszcza do Skopje, ale też do Bitoli
czy Prilepu. Do swoich rodzinnych wsi przyjeżdżają w święta i weekendy, po
nieważ najczęściej mają tam domy. Muzułmanie zaś zaczęli wyjeżdżać n apecalbę. W latach 60. wyjeżdżano zwykle do Niemiec, a obecnie — od początku lat
90. — podstawową destynacją są Włochy, a przede wszystkim okolice Wenecji
i Rimini. Jak zauważa Anna Hausmaninger, która prowadziła badania tereno
we w okolicach Strugi w południowo-zachodniej Macedonii, chrześcijanie ła
twiej się urbanizowali i dostosowywali do warunków życia w mieście. Muzułma
nie jej zdaniem urbanizują się dopiero na pecalbie. Tak naprawdę jednak żyją
oni zwykle na obrzeżach miast — zarówno geograficznie, jak i społecznie, tj. nie
integrując się do końca z ludnością kraju przyjmującego oraz nie korzystając
z wielkomiejskiego życia. Na miejscu korzystają z migranckich sieci społecznych
{social networks) [Levitt 2001: 8), czyli ponadgranicznych więzi pokrewieństwa,
przyjaźni i przywiązania do miejsca pochodzenia, które łączą zarówno migran
tów, jak i niemigrantów, a także migrantów powrotnych. To ci, którzy wyjechali
za granicę wcześniej załatwiają swoim rodakom mieszkanie i pomagają im od
naleźć się w nowym kraju. Pecalbari zresztą zwykle pracują u krewnych i zna
jomych z kraju pochodzenia lub sami zakładają firmy, w których zatrudniają
innych Macedończyków2 [por. Pieszczyk 2009:120].
„Współczesny model migracji zarobkowej zmienił się w stosunku do tej
tradycyjnej, znanej jeszcze w imperium osmańskim, choć tak naprawdę jej
podstawowe cechy pozostały te same’'.
Nadal jest to przede wszystkim migracja mężczyzn, ponieważ w zasadzie tyl
ko oni pracują za granicą (kobiety pracują zarobkowo tylko wtedy, gdy nie wy
starcza środków na utrzymanie z pensji męża czy syna; wykonują wtedy zwykle
prace sprzątaczek lub opiekunek do dzieci). Jest to zresztą przeniesienie syste
mu z kraju pochodzenia, ponieważ w Macedonii również te kobiety nie pracu
ją zarobkowo, albo robią to bardzo rzadko. Dziewczęta zaraz po ukończeniu
szkoły podstawowej zaręczają się, a gdy osiągną pełnoletniość (a niektóre nawet
wcześniej3) — wydawane są za mąż. Nieliczne z nich idą do szkoły średniej,
a jeśli już, to jedyną akceptowaną w tym środowisku szkołą jest liceum dla pie

2 Określenia ,Macedończyk” używam w tym tekście w znaczeniu przynależności państwowej,
a nie etnicznej — chodzi o macedońskich muzułmanów, Turków i Albańczyków.
3 Niepełnoletnie dziewczęta również są wydawane za mąż. Wtedy organizowana jest uroczystość
weselna we wsi, a dopiero po ukończeniu przez dziewczynę 18 lat małżonkowie rejestrują swój
związek w urzędzie — aczkolwiek nie zawsze, sporo jest bowiem małżeństw zawartych tylko tra
dycyjnie, a więc z punktu widzenia prawa państwowego nieformalnie.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

164

Karolina Bielenin-Lenczowska

lęgniarek. Bardzo rzadko dziewczęta kończą studia, a te, którym się to udaje,
pracują jako nauczycielki lub układają sobie życie poza rodzinną wsią, gdzie
restrykcje co do wykonywanego zawodu nie są tak silne.
0 ile dawniej była to sezonowa migracja (za granicę lub do innego regionu)
mężczyzn, o tyle obecnie wyjeżdżają całe rodziny, pozostając za granicą przez
większość roku. Niemniej nadal jest to w rozumieniu pecalbarów migracja se
zonowa, ponieważ miesięczne pobyty w kraju pochodzenia określane są często
jako „powroty”, a większość zgodnie deklaruje chęć osiedlenia się w ojczyźnie
na starość lub gdy zarobią odpowiednią ilość pieniędzy, która umożliwiłaby im
zainwestowanie we własną działalność gospodarczą w Macedonii. Na razie jest
to zbyt świeża fala migracyjna, żeby można było te deklaracje zweryfikować,
ale czytając analizy podobnych przypadków można założyć, że jednak wielu pe
calbarów we Włoszech czy innych krajach pozostanie. Takie same deklaracje
opisują na podstawie wywiadów z migrantami albańskimi do Włoch A. Kosie
i A. Triandafyllidou:
„Początkowym celem dla większości było pozostanie we Włoszech przez
określony czas, odpowiednio długo, aby zarobić pewną sumę pieniędzy
1 móc zacząć od nowa po powrocie do domu; zwykle wspominają o po
myśle otwarcia własnej firmy. Jednak niedługo po przyjeździe większość
z nich wydaje się porzucać idee o szybkim powrocie, z różnych powodów
— związanych zarówno z krajem pochodzenia, jak i przyjmującym” [2003:
1003].
Zarówno ci młodzi Albańczycy, jak i moi macedońscy rozmówcy, mimo cięż
kiej pracy we Włoszech, żyją na znacznie wyższym poziomie, niż gdyby pozostali
w kraju pochodzenia i prawdopodobnie byliby tam bezrobotni. Ponadto ci naj
młodsi pecalbari, którzy wyjechali do Włoch z obojgiem rodziców i zwykle z ro
dzeństwem, chodzą tam do szkoły i często nie znają już dobrze języka macedoń
skiego (zwłaszcza gdy pochodzą z rodzin albańskich bądź tureckich). Wieś ich
rodziców jest dla nich jedynie miejscem spędzania wakacji. Wiedzą jednakże,
że w tej właśnie wsi rodzice wybudują dla nich dom i to stąd właśnie będą mu
sieli sobie znaleźć żonę / męża (prawdopodobnie będzie to ktoś również żyjący
n a pecalbie). Małżeństwo z Włoszką (o związku Macedonki z Włochem w ogóle
nie ma mowy) byłoby nie do zaakceptowania przede wszystkim z powodu różni
cy wyznaniowej. Zresztą w badanych przeze mnie miejscowościach mieszanych,
prawosławno-muzułmańskich, również nie ma (lub są sporadyczne) małżeństw
mieszanych wyznaniowo (etnicznie są, ale w stosunku do nich nie używa się
określenia „mieszane”). Natomiast zdecydowanie to Macedonia, a nie Włochy,
funkcjonuje jako kraj odniesienia pecalbarów. Tylko TU lokuje się kapitał zaro
biony TAM, np. budując bogate domy, a także tylko TU szuka się prestiżu. Dla
tego też, w czasie powrotów (przypadających w badanych przeze mnie miejsco
wościach na miesiąc sierpień) pecalbari mają okazję zaprezentować swój ubiór,
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majątek czy używać publicznie języka włoskiego. W kraju, do którego migrują,
nie są bowiem postrzegani jako posiadający wysoki status, a zatem swoją po
zycję mogą podnieść jedynie w Macedonii. Kraj przyjmujący jest jedynie miej
scem, w którym zarabia się pieniądze, natomiast uziva się w Macedonii. Wyraz
uzivati oznacza „korzystać, używać”, a kontekstowo — „korzystać z życia”. O ile
pracowitość jest postrzegana jako cnota, o tyle zbytnia oszczędność, a zwłaszcza
skąpstwo, są bardzo napiętnowane. Pozytywnie wartościowana jest umiejętność
korzystania z życia (zna da zivee — dosłownie: „umie żyć”), na co składają się
m.in. towarzyskie spotkania w kawiarniach, wyjścia do dyskotek, wyjazdy nad
jezioro i ogólnie — setanje. To kolejne ważne słowo oznaczające po prostu „cho
dzić, spacerować” może kontekstowo przyjmować znaczenia „chodzić bez celu,
włóczyć się”, a w stosunku do kobiet również „roznosić plotki” czy — w przy
padku niezamężnych — „włóczyć się z chłopakami”, a wręcz wulgarnie „pusz
czać się”.
Setanje oznacza również przechadzanie się po głównej ulicy wsi czy miasta
i bywanie w różnych miejscach publicznych w celu pokazania się innym — zade
monstrowania nowego, modnego stroju, najnowszego modelu telefonu komór
kowego, samochodu czy ogólnie posiadania pieniędzy. Tak wygląda bowiem ży
cie — zdecydowanie ponad stan — pecalbarów podczas miesięcznych pobytów
w Macedonii. Mam na myśli oczywiście jedynie mężczyzn — w muzułmańskich
wsiach kobiety nie pojawiają się w kawiarniach w ogóle; nawet nie zezwala się
im na pracę w charakterze kelnerek. Zresztą trudno ujrzeć tam kobietę, zwłasz
cza młodą, na ulicy — jej miejsce jest w domu lub na podwórzu oddzielonym
od wsi wysokim płotem. Jeśli musi wyjść, np. do sklepu, przemyka cichutko
skromnie ubrana, załatwia swoje sprawy i wraca z powrotem, nigdzie się nie
zatrzymując. Nieliczne kobiety pracują w sklepach czy w szkole. W przypadku
młodych mężczyzn setanje jest wręcz aprobowane, od starszych wymaga się jed
nak, aby przeznaczali majątek na utrzymanie rodziny. Niemniej nie potępia się
ich za spędzanie czasu w kawiarniach na rozmowach i całodziennym piciu kawy
(mimo dość luźnego podejścia moich rozmówców do zasad islamu, raczej nie
piją oni alkoholu, a jeśli już, to zwykle robią to poza rodzinną wsią). Dlatego też
o będących już na emeryturze migrantach do Niemiec mówi się jako o głupcach
(budala; por. więcej na ten temat Koperkiewicz 2009). Ci bowiem pracowali
w ciężkich warunkach jako robotnicy fizyczni, nie przyjeżdżali do kraju pocho
dzenia w ogóle lub bardzo rzadko, a większość zarobionych pieniędzy przesyłali
rodzinom pozostającym w Macedonii. Nie uzivali, ponieważ ani nie mieli na to
pieniędzy, ani nawet czasu i siły. Obecnie ciężko jest się im odnaleźć wśród męż
czyzn przesiadujących całymi dniami w kawiarniach i trwoniących pieniądze.
Brakuje im zajęcia, wykonują często zupełnie bezsensowne, nie tylko z punktu
widzenia mieszkańców wsi, czynności (np. zamiatanie ulicy) i złoszczą się na
tych, którzy nie pracują i nie oszczędzają.
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Mieszkańcy wsi, w których prowadziłam badania (dotyczy to zwłaszcza jed
nej gminy, z której pochodzi większość wywiadów i rozmów), żyją na co dzień,
a przede wszystkim w okresie przyjazdu pecalbarów, w dwóch kontekstach —
macedońskim i włoskim. Niemal każda rodzina ma kogoś' z krewnych na pecalbie. Ci zas', którzy pozostali, to również w znacznej mierze osoby oczekujące
na odpowiednie dokumenty potrzebne im do legalnego wyjazdu. Od kilku lat
w lokalnej szkole podstawowej naucza się włoskiego, ponieważ zwykle pećalbari
dopiero po wyjeździe uczyli się języka. Codziennie z Debaru (pobliskiego mia
sta) odjeżdżają autobusy m.in. do Mestre i Triestu, a koszt biletu w jedną stro
nę to 55 EUR [Pieszczyk 2009: 122]. Ci, którzy nie wyjechali (powinnam była
chyba napisać „jeszcze nie wyjechali’’), znają realia ciężkiego życia za granicą,
choć podtrzymują i reprodukują mit o ogromnych pieniądzach czy nieustannym
korzystaniu z życia (zwłaszcza młodzi chłopcy opowiadają o ciągłych zabawach,
dyskotekach i ogromnej liczbie podrywanych dziewczyn). Bycie pećalbarem jest
bowiem jednym z wyznaczników prestiżu — zwłaszcza młodych mężczyzn, któ
rzy przyjeżdżając do rodzinnej miejscowości starają się zaprezentować jak najle
piej (tj. pokazać, że mają pieniądze i mówią na co dzień w języku włoskim). Jak
wspomniałam, w Macedonii buduje się również bogate domy — często za pie
niądze z zaciągniętych we Włoszech kredytów — do których wraca się zaledwie
raz w roku, choć rozmówcy deklarują, że wrócą do nich na starość lub przekażą
je swoim dzieciom. Tu też organizuje się wystawne wesela: albowiem wszystko
musi odbyć się zgodnie z tradycją, a uroczystość powinna zostać zaobserwowana
i — a może przede wszystkim — skomentowana przez lokalną społeczność.

Granice otwarte i zamknięte
Imperium osmańskie zniosło granice państwowe i podziały feudalne, co spowo
dowało możliwość przemieszczania się ludności na olbrzymim terytorium [Todorova 2008: 373]. Podobnie, ale oczywiście na nieporównywalnie mniejszą skalę, było
w Jugosławii, która połączyła znacznie różniące się pod względem ekonomicznym
republiki. W czasach Jugosławii rządzonej przez Josipa Broz Titę, a więc w okresie,
do którego sięgają pamięcią rozmówcy będący w średnim wieku i starsi, z Macedo
nii wyjeżdżano przede wszystkim do Słowenii — najbogatszej republiki, a także
do Stanów Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej. Do Słowenii wyjeżdża
li jedynie mężczyźni i pracowali zwykle w budownictwie. Raczej nie dołączały
do nich rodziny, ponieważ były to wyjazdy kilkumiesięczne, jedynie w sezonie
wiosenno-letnim, i względnie niedalekie. Oczywis'cie, w związku z tym, że Sło
wenia i Macedonia były w jednym kraju, podróżowanie nie stanowiło trudno
ści. Zresztą w Jugosławii w ogóle przekraczanie granic było stosunkowo łatwe.
„Czerwony paszport” obywateli tego kraju dawał im możliwość podróżowania
po całej Europie, a zawarta w 1968 roku umowa o sprowadzeniu gastarbeiterów,
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zezwoliła na legalną pracę w zachodnich Niemczech. Wyjechało wtedy bardzo
wielu mężczyzn, zwłaszcza z Macedonii oraz Bośni i Hercegowiny [por. Bringa
1995]. Pracowali w trudnych warunkach jako robotnicy fizyczni, nie sprowadzali
rodzin ani ich nie odwiedzali (lub bardzo rzadko). Niektórzy nawet kilkadzie
siąt lat mieszkali w Niemczech, a w tym okresie zaledwie kilka razy widzieli się
z krewnymi pozostającymi w kraju pochodzenia.
Po 1991 roku, a więc po utworzeniu Republiki Macedonii jako niepodległego
państwa, sytuacja zmieniła się radykalnie. Wędrowanie utartymi ścieżkami stało
się utrudnione lub wręcz niemożliwe. Do większości krajów Europy obywatele
Macedonii potrzebują wizy (łącznie z byłą jugosłowiańską Słowenią), a zdobycie
pozwolenia na pracę wymaga wielokrotnych wizyt w ambasadach, znacznych
wydatków, radzenia sobie z uciążliwą machiną biurokracji i kilkumiesięcznych
oczekiwań na decyzje urzędników.
Nie oznacza to jednak, że instytucja pećalby przestała istnieć — wręcz prze
ciwnie, nadal w niektórych regionach Bałkanów (jak zachodnia Macedonia czy
pogranicze Serbii i Bułgarii) jest to podstawowy sposób zarobkowania. Moi roz
mówcy zwykle przebywają za granicą legalnie. Mimo że wymaga to wielu zabie
gów organizacyjnych i długiego czasu oczekiwania na decyzję i odpowiednie do
kumenty, mało kto decyduje się na nielegalne przekroczenie granicy. Ci, którzy
do Włoch wyjechali jako pierwsi (na początku lat 90. XX w.), bez większych pro
blemów otrzymali pozwolenie na pobyt (trudniej było ze znalezieniem pracy,
zwłaszcza, że wielu po przyjeździe nie znało języka włoskiego), natomiast obecni
migranci wykorzystują możliwość łączenia się rodzin i przyjeżdżają do swoich
bliższych lub dalszych krewnych. Nie słyszałam zatem wielu opowieści o niele
galnym przekraczaniu granicy — pod osłoną nocy i ze strachem, aby nie zostać
zatrzymanym. W zasadzie tylko dwóch rozmówców zostało deportowanych do
Macedonii, ponieważ mieszkali i pracowali nielegalnie za granicą: jeden w Sta
nach Zjednoczonych, drugi w Słowenii. Pierwszy z mężczyzn prowadzi obecnie
w rodzinnej wsi warsztat samochodowy, a drugi znów wyruszył do Słowenii. Tym
razem zdobył pozwolenie na pobyt i pracę.

Badacz uwikłany w temat
Nigdy nie prowadziłam badań na temat granicy, choć nie sposób nie pytać o mi
grację zarobkową za granicę w miejscowościach, w których w zasadzie każda
rodzina ma kogoś na pecalbie. Migracja była więc stałym tematem rozmów,
a jednym z notorycznie pojawiających się wątków było przekraczanie granicy,
a dokładniej związane z tym trudności.
Na przebieg rozmów o granicy wpłynęła moja własna biografia, a zwłaszcza
moje pochodzenie. Wspomnienie Polski wywoływało bowiem w rozmówcach
nostalgiczne przywoływanie czasów Jugosławii. Rozmówcy próbowali porówny
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wać sytuację polityczną i ekonomiczną obu krajów, kojarząc Polskę lat 70. i 80.
XX w. z obecną Macedonią. Porównanie dotyczyło przede wszystkim zarobków,
cen oraz — a może właśnie przede wszystkim — możliwos'ci podróżowania. Moi
rozmówcy wspominają zwłaszcza Zakopane, Kraków, ale też Śląsk, gdzie jeździ
ło się głównie w celach służbowych. W pamięci pozostały dzika przyroda, piękne
kobiety (w przypadku, gdy moimi interlokutorami byli mężczyźni) oraz — co
szczególnie podkreślane — niskie ceny. Z drugiej strony pamiętają naszych pol
skich turystów i zarazem handlarzy, którzy z całą rodziną wyruszali maluchem
nad Adriatyk lub Morze Czarne i zarabiali na wakacje sprzedając różne towary
z Polski. Te same informacje pojawiają się we wspomnieniach jugonostalgików
z innych republik: „Od Polaków kupowało się na targach [...]. Tam przychodzili
zarobić jakiekolwiek pieniądze ci szczęśliwi Polacy, którzy otrzymali wizę na wa
kacje nad Adriatykiem. W sprzedaży był sprzęt kempingowy, krzesła, biżuteria
z bursztynu i korali’’ [Antolić 2001]. Jugosławia wspominana jest jako kraj duży
i bogaty, mający znaczenie w świecie, a także — ze względu na swoje otwarcie
na Zachód — w pełni uczestniczący w kulturze i cywilizacji europejskiej. Polska
lat 70. i 80. XX w. z kolei porównywana jest z Macedonią obecną — jako kraj
biedny, mało znaczący, a przede wszystkim zamknięty na Europę Zachodnią
i resztę świata.
Sytuacja badacza w rozmowie o granicy wiąże się z jeszcze jednym wątkiem.
Badacz pochodzący z kraju Unii Europejskiej postrzegany jest jako ktoś, kto
mógłby pomóc zmienić pozycję badanego. Mianowicie rozmówcy proszą o „za
łatwienie” im wizy do Polski, z której mogliby wyruszyć dalej na Zachód. Taka
sytuacja prośby zrobienia czegoś — często nielegalnie — opisywana jest przez
wielu antropologów, np. Diane Freedman pisze, jak rozmówczynie prosiły ją
o przywiezienie nielegalnych w komunistycznej Rumunii środków antykoncep
cyjnych [1986: 342-343]. Moi rozmówcy często pytali, jak można załatwić taką
wizę i czy jest to trudne, proponowali pieniądze lub nawet fikcyjne małżeństwo.
Badacz znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ rozumie i podziela frustracje
rozmówców, ma świadomość — niezależnego od niego przecież — dostępu do
czegoś, do czego oni dostępu nie mają, a de facto powinni mieć. Jednak w za
sadzie poza wysłuchaniem i przytaknięciem, nic nie mogłam zrobić. Z poznaw
czego punktu widzenia takie sytuacje są korzystne — dzięki nim dane mi było
poznać problem rozmówcy, o którym być może ten nie chciałby mówić. A jest
to problem poniżenia, upokorzenia i zniewolenia — tak bowiem informatorzy
opisują swoją sytuację jako mieszkańców Macedonii.

Przekraczanie granicy jako wolność
Pojęcie granicy, a dokładniej możliwość jej pokonywania, w wypowiedziach mo
ich rozmówców nierozerwalnie wiąże się z pojęciem wolności. Młodsi, którzy
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nie pamiętają czasów Jugosławii Tity, postrzegają przemieszczanie się jako oka
zję do zdobywania nowych doświadczeń, a przede wszystkim możliwość samo
dzielnej pracy, a więc posiadania własnych dochodów i uniezależnienia się od
rodziców. W rzeczywistości, nawet dwudziestoparolatkowie są pod ścisłą kon
trolą ojca i — podobnie, jak to było w dawnych tradycyjnych rodzinach rozsze
rzonych, zadrugach — zobowiązani są oddawać mu zarobione pieniądze. Nie
mają nawet czasu na chodzenie do dyskotek i podrywanie tam dziewcząt. Utrzy
muje się jednak i powiela mit o nieograniczonej wolności n a pecalbie, związanej
z niezależnością finansową i — w związku z tym — możliwością uzivanja i nie
ustannego setanja.
Rozmówcy pamiętający czasy Jugosławii Tity, z nostalgią wspominają ten
kraj zwłaszcza w kontekście pokojowego współżycia wielu narodów, względnego
dostatku i możliwości podróżowania. Jak zostało powiedziane wyżej, Macedoń
czycy najczęściej jeździli do pracy do Słowenii. Chorwacja z kolei była zwykle
kierunkiem wyjazdów wakacyjnych. Ponadto, w związku z brakiem granic, wielu
Macedończyków np. studiowało w Belgradzie oraz zakładało rodziny w innej
republice jugosłowiańskiej. Jugosłowiański „czerwony paszport” dawał również
możliwość bezwizowych podróży po Europie, co dla obywateli innych republik
bloku wschodniego było nieosiągalne.
Obecnie utrudnione jest pokonywanie tych stałych tras — do Słowenii i do
większości krajów Europy potrzebna jest wiza, więc ani do pracy, ani w odwie
dziny do krewnych nie da się tak łatwo pojechać. Z kolei w Chorwacji jest dla
ubogich Macedończyków zbyt drogo, aby można było sobie co roku pozwolić na
wakacje nad morzem.
Swobodne przemieszczanie się postrzegane jest jako jeden z wyznaczników
wolności osobistej, a zatem brak takiej możliwości to niewola. W takich właśnie
kategoriach opisują swoją sytuację rozmówcy z Macedonii. Jak mówi jeden z in
formatorów, od wielu lat wyjeżdżający do Słowenii do pracy:
„W pewnym momencie nie dało się pojechać. Mój macedoński paszport
okazał się nieważny, trzeba było do Skopje do ambasady jechać, jakieś
papiery wypełniać, pisać po co i do kogo. Jak to tak? W to samo miejsce,
gdzie co roku, do tych samych ludzi. Mam tam krewnych i nie mogę ich
normalnie odwiedzić”.
Wypełnianie sterty odpowiednich dokumentów, stanie w długich kolejkach
w ambasadzie oraz tłumaczenie, gdzie i w jakim celu się wyjeżdża postrzegane
są jako upokorzenie. Jak mówi czarnogórski rozmówca Katarzyny Gawlik:
„Jak już przekroczę granicę, to ja muszę mieć wizy, muszę mieć gwarancje
do kogo, gdzie jadę... A to jest strasznie poniżające. Strasznie poniżające,
bo... ja żyłem tam, byłem studentem w tym czasie, kiedy wystarczyło
posiadanie paszportu i trochę kieszonkowych i się jeździło, gdzie się
chciało. Teraz to strasznie żenujące jest stać w ambasadzie, wypisywać,
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

170

Karolina Bielenin-Lenczowska

stawiać tam zdjęcia, wszystko i tłumaczyć się, dlaczego ja chcę odwiedzić
Pragę i u kogo ja tam będę” [Gawlik 2007: 46].

Podsumowanie
Otwarte granice imperium osmańskiego, a później także Jugosławii, sprawiły, że
przemieszczanie się ludności nie było trudne. Wytworzył się zatem sposób za
robkowania mężczyzn, który polegał na wyjeżdżaniu w bogatsze regiony i do bo
gatszych krajów w poszukiwaniu pracy. Mężczyźni, którzy wyjeżdżali na pecalbę
czy gurbet pracowali zwykle w budownictwie, rolnictwie lub jako rzemieślnicy.
Wyruszali wiosną, wracali jesienią, aby do wspólnej rodzinnej kasy złożyć pie
niądze, a także by obchodzić najważniejsze rodzinne uroczystości. Pecalba była
również swego rodzaju inicjacją w dorosłość młodego mężczyzny, który po po
wrocie — z oszczędnościami i nowymi doświadczeniami — mógł sobie znaleźć
odpowiednią partnerkę. Tradycyjna pecalba była sezonową migracją zarobkową
tylko mężczyzn. Kobiety pozostawały w domu i zajmowały się gospodarstwem
i wychowywaniem dzieci. Obecnie wyjeżdżają całe rodziny, ale nadal zwykle
tylko mężczyzna pracuje, a przyjazdy do kraju pochodzenia określane są jako
„powroty” — mimo że pecalbari przyjeżdżają do rodzinnych miejscowości raz
w roku na miesiąc. Kraj pochodzenia jest dla nich miejscem odniesienia — to
tu odbywają się najważniejsze uroczystości rodzinne, tu buduje się indywidualny
prestiż, lokuje kapitał, a także dochodzi do zapoznania się przyszłych małżon
ków.
Obecnie, po rozpadzie Jugosławii, obywatele Macedonii do większości kra
jów Europy potrzebują wizy. Wymaga to wielomiesięcznych oczekiwań, dużych
wydatków i radzenia sobie z machiną biurokracji. Nie oznacza to jednak, że nie
wyjeżdżają już oni na pecalbę czy nie podróżują. W zasadzie cała zachodnia Ma
cedonia to tzw.pecalbarski kraj (pecalbarski region). Wyjazdypecalbarów, mimo
że wymagające wielu wysiłków organizacyjnych, są zwykle legalne (czasem zała
twienie wszystkich dokumentów wymaga przekupywania odpowiednich urzęd
ników). Pecalbari zdobywają również zwykle pozwolenia na pracę. Na miejscu
korzystają z migranckich sieci społecznych, czyli pomocy krewnych i znajomych
w znalezieniu mieszkania i pracy.
Bycie pecalbarem związane jest z wysokim prestiżem i wpisuje się w kategorię
męskości. Pecalbar to bowiem człowiek, który „bywa w świecie”, a więc jest do
świadczony i odważny. Ponadto — możliwość przekraczania granicy jest rozu
miana jako wolność. Mimo zaniknięcia granic i trudności z ich pokonywaniem,
a więc de facto zniewolenia, Macedończycy dokładają wysiłków i starań, często
pojmowanych jako upokorzenie, aby jednak móc wędrować utartymi przez sie
bie i swoich bliskich ścieżkami.
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Drobny handel wahadłowy
na pograniczu polsko-ukraińskim
w ujęciu antropologicznym

Moim celem jest przedstawienie kilku wybranych zjawisk związanych z przy
granicznym handlem wahadłowym na pograniczu polsko-ukraińskim. Poniższy
przegląd w żadnym wypadku nie wyczerpuje tematyki przygranicznego handlu,
a każda z zarysowanych tutaj obserwacji powinna się doczekać pogłębionych
studiów. W związku z tym, że tematyka handlu przygranicznego bywa w cen
trum medialnego zainteresowania, odnosząca się do niej wiedza jest dość roz
powszechniona, jednak nie wychodzi poza najłatwiej przyswajalne oczywistości.
Wobec tego przedstawię kilka nieoczywistych (mam nadzieję) faktów i analiz.
Czym jest drobny przygraniczny handel wahadłowy i jak się do tego zjawi
ska odnosi głośne ostatnio1pojęcie Mrówek? Nie wdając się w bardziej ogólne
rozważania, wypada stwierdzić, że chodzi tu o zjawisko wykorzystywania z zy
skiem przez ludność pogranicza — w interesującym mnie przypadku pogranicza
polsko-ukraińskiego — faktu istnienia granicy ekonomicznej pomiędzy dwoma
krajami. Od lat 80. XX wieku wielu mieszkańców pogranicza zarabiało bądź
dorabiało, kupując po jednej stronie granicy to, co po drugiej można było od
sprzedać drożej. „Drobny przygraniczny handel wahadłowy5' odnosi się raczej
do osób, które skupują, przewożą i odsprzedają same lub z pomocą rodziny /
znajomych, nie korzystając z pracy najemnej, a objętość towaru, jakim obracają,
najczęściej waha się od objętości podręcznej torby do osobowego samochodu.
Z tego względu handlarzy nazywam drobnymi, a ich cykliczne podróże przez
1 Ostatnio, po wprowadzeniu ostrzejszych ograniczeń na wwóz alkoholu, papierosów i paliwa do
Unii Europejskiej, byliśmy świadkami wielu protestów Mrówek na granicach. Wydarzeniom tym
poświęcano sporo miejsca w mediach. (Miało to miejsce w grudniu 2008 roku. Strajk w Medyce
relacjonuje M arta Byrska-Szklarczyk — przyp. red.)
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granicę, przypominające pracę wahadła, wahadłowymi. Można też ich zajęcie
przyrównać do pracy oddziału mrówczych robotnic. Porównanie to ma i tę do
datkową zaletę, że oddaje masowy charakter omawianego zjawiska. Jak wiado
mo, mrówki w swej masie są w stanie przenosić z miejsca na miejsce znaczne
ilości drobnej materii, co rzeczywiście i tu ma miejsce. Z badań GUS w trzecim
kwartale 2008 wynika, że z wahadłowego handlu na granicy polsko-ukraińskiej
utrzymuje się kilkadziesiąt tysięcy osób, a kwoty wydawane przez Polaków na
Ukrainie i Ukraińców w Polsce równają się odpowiednio 15 i 13% importu2.
Towar przewożony jest przez granicę legalnie lub przemytem, jednak w ilości,
która w świetle prawa nie jest zagrożona karą pozbawienia wolności, lecz raczej
grzywną, a sam towar podlega konfiskacie. Ostatnio, przy okazji intensywnych
protestów na przejściach granicznych, można było wyczytać w prasie, że przy
graniczni handlarze nie łamali prawa, bo przewozili ilości dopuszczane prawem.
Ponieważ właśnie nielegalność omawianego zjawiska ma kapitalne znaczenie
dla moich poszukiwań, pragnę od razu zaznaczyć, że po pierwsze bardzo często
handlarze przewozili produkty niedozwolone, takie jak mięso, lub ich niedo
zwolone ilości — najczęściej papierosy, paliwo i alkohol. Po drugie ich sprzedaż
zawsze odbywa się poza prawem.
Na przestrzeni lat zmieniał się asortyment proponowany przez przygranicz
nych handlarzy, choć wydaje się, że nieodmiennie przewozili oni i handlowa
li produktami monopoli państwowych. Stąd do Mrówek przylgnęła etykietka
ulicznych handlarzy wódką i papierosami. Daje to bardzo jednostronny obraz
przygranicznego handlu. Po pierwsze daje do zrozumienia, że Mrówki sprzedają
ukraiński towar w Polsce, podczas gdy wymiana odbywa się w obie strony. Po
drugie alkohol i papierosy mogą mieć patogenne konotacje, a towar sprzeda
wany przez Mrówki nie ogranicza się wyłącznie do używek. Wspomnieć należy
także o produktach spożywczych, odzieży i obuwiu, elektronice, materiałach
budowlanych. Te i inne produkty pojawiały się w sprzedaży u Mrówek na prze
strzeni lat, choć wydaje się, że dziś rozwój zorganizowanego handlu pozostawił
Mrówkom branżę monopolową i część spożywczej, głównie słodycze.
Podstawy dla rozwoju handlu w Europie Środkowej i Wschodniej dał upadek
restrykcyjnego systemu ekonomicznego, zwanego potocznie socjalizmem. W re
jonach przygranicznych handel miewa szczególnie rozwojowe perspektywy, po
nieważ granica wytwarza różnicę w cenach tych samych produktów po obu jej
stronach lub po prostu sprawia, że pewne towary są niedostępne z jednej jej
strony. Niestety, upadek tzw. socjalistycznego państwa opiekuńczego na począt
ku lat 90. XX w. pozbawił wiele osób uprzednich podstaw utrzymania, dla wielu
stan ten trwa do dzisiaj, a obszary przygraniczne tak w Polsce, jak i na Ukrainie
były szczególnie dotknięte skutkami załamania gospodarczego. Wobec upadku
2 Informacja pochodzi z artykułu zamieszczonego 3 listopada 2008 roku na portalu Gazeta.pl,
a sygnowanego inicjałami „ag”. Por.< http://rzeszow.gazeta.p1/rzeszow/l,34975,5879731.html>,
(data dostępu: 15.01.2010).
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Targ w Bełzie (Белз). Fot. A. Kulikowska, 2007

dotychczasowych zakładów pracy, wiejskiego charakteru tych ziem, niskiego po
ziomu wykształcenia, braku perspektyw i beznadziejnie niskiego poziomu osłon
socjalnych państwa, wahadłowy handel obok emigracji zarobkowej stał się pod
stawowym środkiem przeciwdziałania biedzie.
Poziom opłacalności tego interesu, a tym samym motywacja dla jego uprawia
nia, podlegał różnym fluktuacjom na przestrzeni jego dwudziestoletniej historii.
Miały na to wpływ takie zmieniające się czynniki, jak: stopniowo wzrastająca
podaż różnych branż związana ze stopniowym rozwojem zorganizowanego im
portu / exportu, zmieniające się obostrzenia w przepływie ludzi i towarów przez
polsko-ukraińską granicę (wizy, embarga, kwoty wwozowe), kurs walut i inne.
Ogólnie można powiedzieć, że złoty okres wahadłowego handlu przypada na
lata 90., kiedy to gospodarkę polską i ukraińską nękał brak wielu produktów.
Wówczas znaczenie nieformalnego importu / exportu było stosunkowo najwięk
sze. Od wprowadzenia wiz w 2004 roku wahadłowy handel dla ukraińskich M ró
wek staje się coraz mniej opłacalny, a po ostatnich grudniowych obostrzeniach
na wwóz papierosów i alkoholu3, jego dalsze istnienie zdaje się być poważnie
zagrożone.
W grudniu 2008 roku (przyp. red.).
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Aż do tej pory przenoszenie przez granicę różnych produktów pozwalało
mniejszej lub większej ilości osób dorabiać do domowego budżetu, czy też w ca
łości się utrzymywać. Zależało to od tego, czy dana osoba podejmowała się wa
hadłowych kursów handlowych regularnie i, że tak powiem, na pełen etat, czy
też dorywczo. Należy zauważyć, że dla wielu osób wahadłowy handel był uzupeł
nieniem zarobków pozyskiwanych w legalny sposób. Nawet jeżeli dzień Mrów
czej pracy przynosił większy dochód niż tygodniowe zatrudnienie, to to ostatnie
dawało jednak zarobek pewniejszy i było podstawą stabilizacji (np. w postaci
osłon socjalnych), czego nie można powiedzieć o nielegalnym handlu.
Należy uzmysłowić sobie fakt, że nawet w okrzepłych i poddanych prawnym
regułom gospodarkach handlem, a więc działalnością spekulacyjną, zajmują się
na ogół jednostki szczególnie odporne pod względem psychicznym, gotowe po
dejmować wolnorynkowe ryzyko. Smutna strona sytuacji na pograniczu polega
na tym, że dla wielu mieszkańców wahadłowy handel stał się jedynym możliwym
źródłem utrzymania. Do grup, które w największym stopniu były zmuszone do
odbywania handlowych podróży, należeli między innymi bezrobotni i emeryci.
Spora część z nich była zupełnie nieprzystosowana do prowadzenia tego rodzaju
działalności, mimo to nie mieli wyboru.
Poniżej przytaczam wypowiedź pewnej nauczycielki z żółkiewskiego rejonu,
której synowie w latach 90. jeździli do pracy w Czechach. Oto jak opowiada o sy
tuacji gospodarczej w pierwszych latach istnienia niepodległej Ukrainy:
„W 1992 my praktycznie zostaliśmy bez środków do życia. Zapłaty nie
wydawali po pół roku. Mąż nie mógł dojeżdżać do pracy, bo nie było za
bezpieczonego transportu, tak jak dziś. On zostawia więc pracę. Dzieci
kończą szkołę w Krechowie i trzeba gdzieś je dalej posłać, bo uczyły się
duże dobre. Dali ich do Lwowa w technikum budowlane. Do siostry na
kwaterę. Siostra ich w pełni utrzymuje, bo my nie mieliśmy możliwości.
(...) tak my zostaliśmy kompletnie na łasce bożej. Wyżywesz, nie wyżywesz. Były takie dni, że w domu nie było ni muki, ni niczego. A na ksią
żeczce oszczędnościowej zostały tysiące, jakich nie ma już, i jakich nie
zwrócili nam. Myśmy każdemu dziecku kładli pieniądze na książeczkę
oszczędnościową. My mieliśmy pieniądze, za które mogliśmy kupić samo
chód, budynek czy mieszkanie. Wszystko to przepadło i zostawili nas bez
kniżek, gdzie były pieniądze, bez zapłaty, bez niczego. O, te pierwsze lata
niepodległej Ukrainy były nadzwyczaj ciężkimi. (...) U nas teraz zapłata
zwiększa się, ale przede wszystkim praca jest. W 90. rokach pracy nie było.
Można nawet sobie wybrać pracę, a kiedyś to nic nie było, nikt nie płacił.
Państwowe struktury się rozpadały, a prywatnych nie było. Teraz już po
wstały prywatne firmy i ty sobie idziesz na robotę. A wtedy nie to nawet,
że nie dawali pieniędzy, ale nie było gdzie ich zarabiać. Szkoły, medyczne
zakłady musiały się trzymać jakoś, ale oni nam rok nie dawali zapłaty. Bu
dżet państwowy był pusty. Ja myślę, że jakby u nas było lepsze kierownic
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two i nie dopuściło w 90. rokach tej korupcji, to by Ukraina już połnostju
stała na własnych nogach, tak jak państwa europejskie. U nas vsjo inaczej.
Zapłata posła 14 000, a uczyciela 500 grn.” (Krechów, К, V 2007)4.
Rozpad ZSRR był szokiem i katastrofą ekonomiczną dla wielu ludzi, nieza
leżnie od tego, czy cenili komunistyczną władzę, czy (tak jak wielu zachodnich
Ukraińców) nienawidzili jej. Przez lata obywatele sowieccy przyzwyczajeni byli
do zawodowej i ekonomicznej stabilizacji. Drogi ich zawodowego awansu często
wyznaczało kierownictwo zakładu pracy, a ceny i płace nie zmieniały się przez
lata:
„Ja już miałam zapłatę 160 ruskimi rublami, ja mogłam sobie pozwolić
kupić to, co chciałam, ubranie, jedzenie i jeszcze zostawało. (...) Bo wte
dy, za radzieckich czasów, my mogliśmy sobie wszystko zabezpieczyć bez
Ameryki i bez zagranicy. (...) Ja za radzieckich czasów za jednego rubla
kupowałam sześć bochnów chleba i jeszcze zostawała reszta, a teraz za
jedną grywnę ja nie kupię pół bochenka chleba” (Krechów, К, V 2007).
Podjęcie na poły przemytniczej, nielegalnej pracy i konieczność uprawiania
sprzedaży na wolnym, a przy tym czarnym rynku, dla większości zwłaszcza star
szych osób musiało być niezwykle trudne. Tej działalności musiały się nieraz
podejmować osoby bardzo dobrze wykształcone lub dotychczas zatrudnione na
wyższych stanowiskach albo zgoła ci, którzy wcześniej byli zatrudnieni wyłącz
nie w kołchozowym rolnictwie i nie znali się na innej pracy. Ponieważ Mrówki
podejmują się nielegalnej działalności, nie chronią ich żadne regulacje prawne.
Osoby podejmujące się wahadłowych kursów narażone są na straty ze strony
służb celnych, granicznych, policyjnych, złodziei, oszustów i innych losowych
zdarzeń, od których nie może im przysługiwać odszkodowanie.
„Podstawową trudnością, obok organizacji sprzedaży, z jaką spotykają się
Mrówki, jest kontrola graniczna. Stosunek, jaki łączy Mrówki z celnikami i po
granicznikami, jest specyficznej natury. Obie strony uprawiają pewien rodzaj
gry, chociaż jej reguły narzucane są tylko przez jedną stronę” [Thuen 1999:745].
Grę porządkują dwie reguły, które Thuen nazywa normatywną i pragmatyczną.
Pierwsza to przepisy prawne i regulacje graniczne. W myśl gry Mrówki muszą
sprawiać wrażenie, jakby się do nich stosowały. W praktyce odbywa się to tak,
że starają się przybrać wygląd turysty, niezainteresowanego spekulacją handlo
wą i wiozącego towar jedynie na potrzebę własnej konsumpcji. Choć celnicy są
w stanie łatwo sprawdzić rzeczywistą ilość przewożonego towaru, mogą odstąpić
od tego w zamian za łapówkę. Sposób jej wręczania oraz kod postępowania
w obecności celników wyznaczają z kolei reguły pragmatyczne. Każda władza ma
swój wymiar rzeczywisty oraz symboliczny. Celnicy utrzymują swą władzę sym
boliczną nad przekraczającymi granicę, zmuszając ich, by okazywali uległość,
4 Fragmenty rozmów tłumaczył autor.
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w sposób określony regułą normatywną. Jednocześnie wymieniają swą władzę
realną na łapówkę, która przekazywana im jest zgodnie z regułą pragmatycz
ną. Utrzymują symboliczną władzę i jednocześnie czerpią korzyść materialną
z udziału w grze. Dla Mrówek z kolei pragmatyczne wymogi gry oznaczają ule
głość, a często i upokorzenie, jakie wiąże się z długotrwałymi i szczegółowymi
kontrolami granicznymi.
Mrówki, jeśli uciekają się do przemytu, ryzykują konfiskatę swojego towa
ru przez służbę celną oraz przez policję i inne służby, jeśli sprzedają towary
w miejscach publicznych. Konfiskata towaru oraz wydalenie to dla Mrówek
czynniki, które w największym stopniu wpływają na nieprzewidywalność ich za
jęcia. W zależności od przyjętej przez Mrówkę strategii przewozu i sprzedaży5
znacznie zmienia się nieprzewidywalność jej zysku oraz to, w jakim stopniu jest
ona zdana na łaskę i życzliwość innych, a także łut szczęścia. Na tej osnowie
chciałbym zaproponować typologiczną hierarchię środowiska Mrówek, zgodnie
z prestiżem, jakim mogą one się cieszyć.
Sądzę, że przykładowe czynniki, które odpowiednio nobilitują Mrówkę lub ją
degradują w oczach innych i w oczach jej samej, dają się połączyć w następujące
pary opozycji:
f ) przejazd przez granicę własnym samochodem — transport publiczny, au
tostop;
2) sprzedaż stałym odbiorcom u nich w domu — sprzedaż bazarowa;
3) sprzedaż paliwa — sprzedaż wódki lub papierosów;
4) posiadanie znajomości i układów na przejściu granicznym oraz w miejscu
sprzedaży — brak obeznania z terenem, bycie zdanym na przewodnictwo
/ pośrednictwo innych;
5) Mrówka mężczyzna — Mrówka kobieta.
Szczęśliwy układ czynników wyróżnionych po lewej stronie każdej z opozycji
zbliża daną Mrówkę w jej praktykach niemal do figury przedsiębiorcy. Może
my wyobrazić sobie mężczyznę, który przekracza granicę własnym samochodem
(nieraz jest to porządnie wyglądający produkt niemieckiej motoryzacji) zupeł
nie legalnie, bo jego towar stanowi paliwo, które ma zgodnie z prawem zatan
kowane w baku. Niczym na przykład dostawca pieczywa w swojej furgonetce,
regularnie objeżdża krąg stałych odbiorców. W jego działalności, tak zbliżonej
do pracy wielu innych dostawców, fakt pokątnej, nielegalnej sprzedaży niemal
ginie. Zresztą drobne wykroczenia względem prawa ani po polskiej, ani po
ukraińskiej stronie granicy nie są traktowane jako przestępstwo. Słowa przemyt
nik i kontrabanda, w opinii moich rozmówców, zarezerwowane są dla określenia
nielegalnego przewozu towarów przez granicę dopiero, kiedy osiąga on rozmiar
równy całej ładowności samochodu lub większy.

5 Mam tutaj na myśli głównie sprzedaż w Polsce uprawianą tak przez Mrówki ukraińskie, jak
i polskie.
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Na drugim biegunie mamy wizerunek ukraińskiej kobiety z reklamówka
mi wyładowanymi przemytem lub obwiązanej nim, co nieuchronnie czyni jej
figurę zwalistą. Dojeżdża ona do granicy, gdzie w pociągu czy autobusie jest
prawdopodobnie poddana upokarzającym dla niej procedurom rewizji osobistej
i kontroli granicznej. Następnie dojeżdża do miejsca przeznaczenia, gdzie wiele
godzin spaceruje po ulicy, nagabując przechodniów, by kupili od niej papierosy
lub wódkę.
Chciałbym jeszcze rozwinąć wątek kobiet Mrówek w wyobrażeniach zwią
zanych z przygranicznym handlem. W tym celu przytoczę wymowny fragment
wywiadu z byłą Mrówką, także z żółkiewskiego rejonu, która jest pedagogiem
przedszkolnym o wysokich kwalifikacjach. Rozmówczyni zaczyna od wyliczenia
popularnych powodów, dla których różni ludzie podejmują się targowych po
dróży do Polski:
„K: Po pierwsze, zacznijmy od tej tu pani O.: Mama, ma dwoje dzieci,
a mąż pomerł, a ni ma stałej pracy. Dwa, ta pani tu, sąsiadka też ma dwoje
dzieci, a mąż w więzieniu. Dopiero miesiąc temu go wypuścili. On jest
paskudny. Pije i ją bije, ale ona chce, żeby uratowała się rodzina. I chce,
żeby te dzieci miały ojca, i go z sobą ciągnie: «No, poszli. Ty blok6, ja blok
i przywiezieni dla dzieci chleb». Trzy, mąż bez pracy, zwolniony z zakładu,
który się rozwalił, to żona musi też zarabiać.
J.G.: A o n nie?
K: A on jak chce. Jak chce, wodku pije, jak nie, nie pije.
J.G.: Czy powiedziałaby Pani, że ta praca z jazdą z papierosami, że to ko
biety więcej robią niż mężczyźni?
K: Pewno! Aż za duże więcej. Nawet więcej jak moja i męża praca razom.
Oni każdy dzień wiozą te papierosy.
J.G.: Czy z tych ludzi, którzy jeżdżą za granicę, kobiet jest więcej, czy
mężczyzn?
K: Kobiet!
J.G.: Dlaczego?
K: Jest takie kobiety, co męża nie mają, nie ma dla młodych pracy. Więcej
jest kobiet. Pijak, więzień, rozwiedziony, to oni wszyscy od matek ciągną,
do roboty nie pójdą. Rozumie? On «się boi i nie umie», a żona zawsze
musi coś na stół położyć dzieciam. Zawsze żona. Ona jest mama, ona musi
dzieci wyhodować, a gdzie ona weźmie? Dobrze jak jeszcze ma ogród, to
sobie tam jeszcze coś wyrośnie, a jak ona jest na wynajmowanym i trzeba
jeszcze zapłacić za mieszkanie?” (Żółkiew, K, Żółkiew, V 2007).
6 Blok, czyli karton papierosów.
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Oto jeszcze jedna wypowiedź polskiego obserwatora przygranicznego han
dlu, który spontanicznie, pomimo panującej w języku polskim normy, mówiąc
o przykładowym handlarzu używa rodzaju żeńskiego. Dowodzi to utożsamiania
figury handlarza ukraińskiego z płcią żeńską:
„J.G.: Chyba ci, co przyjeżdżają tutaj z papierosami, to chyba głównie
z biedy, prawda?
M: Ona weźmie paczkę papierosów, przywiezie tutaj, tam ją kupi za
12 hrywien, to sprzeda tu za 20 i ona kupi tu 4 kg mięsa. Za 20 zł ona kupi
z 4 kg kurczaka przykładowo. No więc proszę bardzo! Ona tam tego na
Ukrainie nie kupi. No więc przyjeżdżają. Przywiozą flaszkę wódki, pa
pierosy, sobie nasprzedaje, nakupi, jedzie do domu. Taki to jest handel
przygraniczny.
J.G.: A czy Polacy odnoszą z tego korzyść, że...
M: Oczywiście! Przecież hurtownia jest zawsze oblegana przez Ukraiń
ców. Oni paliwo sprzedają i to, i tamto, a jedzie do domu, to kupi 5, czy
10 kilo, albo 2, czy 3 chociaż i jedzie tam’' (Rabe, M, XI 2006).
Figura Mrówki często utożsamiana jest z płcią żeńską: tak po stronie polskiej,
jak i ukraińskiej. Moim zdaniem jest tak dlatego, że najbardziej widoczny odłam
Mrówek, czyli osób, które sprzedają na ulicy, stanowią kobiety. Wydaje mi się,
że przyczyny tej sytuacji po części wskazuje trafna wypowiedź pedagog z rejonu
żółkiewskiego. Z jednej strony na barkach kobiety na ogół spoczywa większa
odpowiedzialność względem rodziny, z drugiej — męskie poczucie wyższości nie
pozwala wielu mężczyznom zajmować się takim „niepoważnym” zajęciem, jak
uliczna sprzedaż. Wielu z nich woli zdać się na zaradność żony, matki lub siostry
niż sprzedawać na ulicy papierosy i wódkę. Wracam do zestawionych przeze
mnie w opozycyjne pary cech Mrówek. Wydaje mi się, że stosunkowo często
rozkładają się one zgodnie z typami, które przedstawiłem: samochodowego
dostawcy i ulicznej przekupki. Przy tym drugi typ jest częściej reprezentowany
przez Ukrainki niż Polki. Polacy, jak już wspominałem, bazarowej sprzedaży pa
pierosów i wódki na ogół nie uprawiają. Sprzedają je raczej wykorzystując sieć
kontaktów towarzyskich lub poprzez tzw. meliny.
Potoczne wyobrażenie Mrówki najczęściej opiera się na tym drugim stereo
typie, który starałem się tutaj zrekonstruować — stojącej na ulicy namolnej
Ukrainki.
Podsumowując, hierarchia Mrówek układa się tak, że najniższą pozycję zaj
muje kobieta narodowości ukraińskiej, najwyższą zaś zmotoryzowana Mrówka
płci męskiej. Nierówności te nakładają się z jednej strony na uprzednie nie
równości społeczne, z drugiej zaś — podtrzymują je. Fakt, że prowadzenie sa
mochodu tak na polskiej, jak i na ukraińskiej prowincji jest tradycyjnie męską
domeną, determinuje to, że kobietom Mrówkom w większości nie jest dostępny
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indywidualny środek transportu, co z kolei spycha je do mniej opłacalnego sek
tora wahadłowego handlu. Samochodem można przewieźć znacznie więcej to
waru, nie jest się nękanym rewizjami osobistymi, można również dorabiać, pod
wożąc niezmotoryzowane Mrówki. Jak już powiedziałem, najbardziej wrażliwy,
bo bardziej zagrożony ryzykiem celnej konfiskaty oraz obciążony niepewnością
sprzedaży, styl uprawiania drobnego handlu wahadłowego cechuje ukraińskie
kobiety. Fakt, że to one stanowią najwyraźniejszą frakcję Mrówek może w ja
kimś stopniu wpływać na niekorzystny odbiór Ukraińców i Ukrainy w Polsce.
Tym bardziej, że polsko-ukraińską historię cechuje niesymetryczność stosun
ków, gdyż strona polska od wielu stuleci była stroną dominującą.
Stała i przemożna obecność Mrówek na granicy uwypukla jej ekonomiczną
funkcję. Granica ekonomiczna, w zamyśle będąca barierą dla przepływu towa
rów, której szczelności strzeże państwo, jest paradoksalnie czynnikiem umożli
wiającym uprawianie wahadłowego handlu. Mrówki zarabiają na podejmowaniu
ryzyka nielegalnego przewozu poszukiwanych towarów oraz na trudzie podróży
i stania w kolejce do odprawy. Gdyby nie konieczność spędzenia kilku godzin
na granicy i ryzyko konfiskaty, a może i nałożenia mandatu, każdy mógłby so
bie sam przywieźć poszukiwany towar. Patrząc z tego punktu widzenia „granica
rozdziela tych, którzy mają środki (np. samochód, wolny czas) i determinację,
by zmierzyć się z nią i «spróbować swojego szczęścia», od tych, którzy, z róż
nych powodów, nie widzą przekraczania granicy jako sposobności, by zarobić”
[Thuen 1999: 739].
Posiadana przez Mrówki wiedza pozwala im oswajać granicę (i kontrolującą
ją władzę państwową) oraz wykorzystywać ją w określonym celu. Cel ten przy
ciąga na granicę tak wiele Mrówek, że czyni to jej przekraczanie mało atrakcyj
nym dla innych osób. Jest to szczególnie ciekawe w kontekście retoryki związa
nej z rozwojem współpracy w ramach euroregionów Bug oraz Karpaty, a także
wspierania rozwoju turystyki polsko-ukraińskiej. Często rzecznicy tego typu
inicjatyw reklamują otwieranie nowych przejść granicznych, by ułatwić kontak
ty pomiędzy obywatelami obu krajów. Jednak przypadki bodaj wszystkich bez
wyjątku polsko-ukraińskich przejść granicznych pokazują, że służą one przede
wszystkim wahadłowym handlarzom [Wilczak 2007: 31]. Mrówki nie tylko oswa
jają zgodnie ze swoim interesem przejścia graniczne, ale je wręcz zawłaszczają.
Przez sam fakt, że Mrówki tam są, tworzą się kolejki i tracą na tym podróżni niezainteresowani ekonomicznym aspektem granicy. Jednocześnie kolejki, będące
skutkiem ubocznym działalności Mrówek, właściwie im służą. Gdyby nie kolejki,
wielu mieszkańców przygranicznych miejscowości jeździłoby przez granicę po
zakupy. Ponieważ nie mają czasu czekać w ogonku, stają się klientami Mrówek.
Wiele osób mieszkających na pograniczu taki stan rzeczy drażni.
Owo zawłaszczenie tyczy się również międzynarodowych środków trans
portu. Każdy, kto podróżował przez polsko-ukraińską granicę komunikacją
publiczną z pewnością musiał chwilami czuć się nieswojo, ponieważ okrążony
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był przez ludzi, którzy wykorzystywali pojazd w sposób zupełnie różny od jego
funkcji nominalnej. Otóż taki transgraniczny autobus lub pociąg jest dla wielu
podróżnych przede wszystkim jeżdżącą skrytką na przemyt. Dla Mrówek jest to
tak oczywista funkcja pojazdu, że zupełnie bez skrupułów żądają od podróżnych
podnoszenia się z miejsca, by umożliwili im wypełnienie pojazdu przemytem.
Oprócz tego w takich autobusach i pociągach może panować zupełnie inna at
mosfera niż ta, do której przywykliśmy w połączeniach krajowych. Bardzo wiele
osób się zna, pokrzykują one na siebie, częstują jedzeniem i alkoholem. Turystę
nie-Mrówkę taki stan rzeczy może deprymować. Ma on wrażenie, że oto jakaś
grupa dobrych znajomych zgodziła się go wziąć autostopem przez granicę.

***
Aby podsumować przytoczone tu spostrzeżenia wypada stwierdzić, że część
Mrówek rekrutuje się z grup marginalizowanych, dotkniętych bezrobociem.
Z drugiej jednak strony zajmowanej przez siebie przestrzeni to właśnie Mrówki
nadają koloryt i w dużej mierze determinują warunki funkcjonowania innych
użytkowników przejść granicznych, międzynarodowych połączeń komunikacyj
nych czy przygranicznych bazarów.
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„Granica jest po to, żeby chodzić”
— krajobraz kulturowy
Mrówek z Medyki

Kontekst badań
Bohaterami tego artykułu są Mrówki — mieszkańcy okolic Przemyśla, zarabia
jący na życie przenoszeniem przez granicę ukraińskich papierosów i alkoholu
oraz ich zyskowną sprzedażą po stronie polskiej. Fundamentalne znaczenie dla
istnienia tej społeczności ma granica, którą spróbuję przedstawić wieloaspekto
wo: jako element kształtujący krajobraz kulturowy Podkarpacia, rzeczywistość
językową oraz pozawerbalną — związaną z ludzkim ciałem i cierpieniem, a tak
że konstrukt będący wynikiem relacji władzy i rozmaitych transakcji z pograni
cza ekonomii.
Granica jest miejscem ścierania się różnych dyskursów i porządków czaso
wych, zawierających odmienne wyobrażenia na jej temat. Jak pisał Paul Rabi
nów, „wyobrażenia są faktami społecznymi” [1999: 88] — są to „wrażliwe na
punkt widzenia konstrukty, modyfikowane przez historyczne, lingwistyczne
i polityczne usytuowanie” [Appadurai 2005: 52] i jako takie mogą być tema
tem antropologicznej analizy. Spośród wielu perspektyw, najistotniejsza jest dla
mnie wyrażona w lokalnym języku perspektywa Mrówek — ludzi, których co
dzienność zdefiniowana jest bliskością granicy.
Badania prowadziłam wiosną i zimą 2008 roku, w momentach przełomowych
dla lokalnej społeczności. Po wejściu Polski do strefy Schengen w grudniu 2007
roku, z krajobrazu nadgranicznego zniknęli Ukraińcy, dla których, ze wzglę
du na drogą i skomplikowaną procedurę przyznawania nowych wiz, drobny
handel artykułami akcyzowymi przestał być opłacalny. W maju, podczas mo
ich pierwszych badań, „na Medyce” pracowały więc już tylko Mrówki z oko
lic Przemyśla oraz Polacy z przygranicznych ukraińskich miejscowości, którzy
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Bazar w Ustrzykach Dolnych. Fot. K. Keler, 2007

nie potrzebowali wizy schengeńskiej1. Wtedy, z perspektywy polskich Mrówek,
granica funkcjonowała jeszcze normalnie, choć bazary pustoszały, a pracownicy
sklepów spożywczych narzekali na spadki w obrotach. W grudniu 2008 roku
weszła w życie nowa ustawa, ograniczająca normę papierosów, z którymi można
legalnie przekroczyć granicę, z dotychczasowego kartonu na dwie „paczuszki”.
W odpowiedzi na nowe przepisy Mrówki zablokowały przejs'cie graniczne, a po
interwencji policji rozpoczęły „pokojową pikietę” pod bramą prowadzącą do
terminali, gdzie towarzyszyłam im podczas moich drugich badań.

Stara Mrówa czy turystka?
Na początku chciałabym się odnieść do określenia Mrówka. Nazwa ta, używa
na powszechnie przez dziennikarzy12, w artykułach naukowych (publikowanych
przede wszystkim na gruncie socjologii) stosowana jest niepewnie, ujmowana
w cudzysłów, pisana małą literą [Łukowski 2009: 34], tylko niekiedy stanowi przed
miot refleksji [Gołębiowski, Krassowska, Strzemińska, Śpiewak 2009:160—161J3.
1 Przekraczali granicę legitymując się tzw. wizą kulturalną, przyznawaną bezpłatnie przez To
warzystwo Kultury Polskiej Polakom, jadącym do Polski w celach turystycznych bądź religijnych.
2 Przykładowe tytuły artykułów prasowych i internetowych: Mrówki w kminie biedy [Wilczyński
2008], „Mrówki” będą wpisywane na czarną listę [Delmanowicz 2008], „Mrówkom” śmierć [Brzo
zowska, Parol 2008].
3 Czasem autorzy, pisząc o Mrówkach, wprowadzają własne, niemające żadnego terenowego odpo
wiednika kategorie, np. „handlarze nieprofesjonalni pracujący na «pól etatu»” [Matejko 2008: 68].
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

.Granica jest po to, żeby chodzić” — krajobraz kulturowy Mrówek z Medyki

183

Podczas pierwszych badań, poza sytuacjami wywołanymi przez moje pyta
nia4, właściwie nie zetknęłam się z użyciem terminu Mrówka. Dopiero podczas
drugiego pobytu na granicy, towarzysząc protestującym Mrówkom, zaczęłam
słyszeć go z ust mieszkańców Podkarpacia.
Protest polegał na nieruchomym, całodobowym staniu kilkudziesięciu osób
„pod bramką’'5. W przekazie medialnym bunt Mrówek zaistniał jedynie jako
kilka doniesień o starciach z policją. Najbardziej istotny komunikat Mrówek,
jakim było ostentacyjne „niechodzenie”, został przemilczany. Sens tego bez
ruchu zrozumiały jest tylko w kontekście granicy opisywanej mi przez Mrówki
jako największy zakład pracy na Podkarpaciu. Praca Mrówek określana była
jako „chodzenie”. Granica, nazywana często przez Mrówki „górką”, na którą się
„wchodzi” i z której „schodzi”, była w nieustannym ruchu, obrazowanym jako
ruch „w kółko”6. Uzupełnieniem lokalnej koncepcji granicy jako ruchu po kole
jest metafora życia i śmierci. Już podczas pierwszych badań wielokrotnie słysza
łam, że „Schengen zabija”, jednak dopiero po wprowadzeniu nowych regula
cji celnych usłyszałam, że granica umarła. Przed tym faktem „tu był normalnie
handel, tu wszystko żyło”7— w okolicy Przemyśla powszechne jest przekonanie,
że Mrówki to jedyna siła ożywiająca podupadłą gospodarkę Podkarpacia. Bez
ruch „na Medyce” to zatrzymanie najważniejszego zakładu pracy, manifestacja
śmierci granicy i całego regionu8. Zbagatelizowany przez media, niezrozumia
ny przez polityków, pozornie bezsensowny protest był komunikatem skierowa
nym jednak przede wszystkim do mieszkańców okolicy. „Pikietujące”9 Mrówki
nawoływały do „solidaryzowania się” całego regionu. Narzekano, że zarówno
„cwaniacy”, jak i „skupujący” czekają, aż Mrówki „wywalczą karton”, sami nie
przyłączając się do żałoby. Niezaangażowanie w protest nie było jednak tak na
piętnowane, jak jego łamanie, czyli „chodzenie po dwie paczuszki”. Jako że „tu
taj twarzowo wszyscy się znają”10, protestujący pod bramą od razu rozpoznawali,
kto zamierza przekroczyć granicę — „Ukrainiec” (określenie dotyczy również
Polaków z Ukrainy), „prawdziwy turysta”, „student”, czy łamistrajk — Mrówka.
Konsekwencje złamania strajku — wykluczenie z grupy i utrata honoru na fo

4 Najczęściej słyszałam, że „tak się po prostu mówi”, „może dlatego, że tu tyle osób się przewija
(...) z tego, że szybko się chodzi tam i z powrotem” (kobieta pracująca w barze na granicy i jako
Mrówka, lat 20).
5 Brama prowadząca z Medyki do terminali przejścia pieszego (tzw. leja).
6 Takie jej przedstawienie uświadamia, jak nieadekwatne do opisu tej rzeczywistości jest „potocz
ne” wyobrażenie granicy jako linii na mapie.
7 Kobieta, lat ok. 40, bezrobotna, Mrówka.
8 Bezruchowi obrazującemu śmierć granicy towarzyszyły bardziej dla mnie czytelne oznaki żało
by, takie jak czarne wstęgi i suszone kwiaty, pozawieszane na siatce otaczającej przejście granicz
ne od strony Medyki.
9 Określenie z terenu.
10 Mężczyzna, ok. 40 lat, bezrobotny, Mrówka.
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rum całej społeczności11 — dotyczyło tylko osób nazywanych w lokalnym języ
ku „starymi Mrówami”, „starymi Przemytnikami’', „znanymi Mrówkami” czy
„naszymi Mrówkami”, które ze względu na staż i regularność „chodzenia” po
siadały najwyższy status w leju1112. Zdrajcą był tylko ten, kto wcześniej był w pełni
zaangażowany w pracę na granicy. Poniższe cytaty są przykładami funkcjonowa
nia tych określeń w kontekście złamania strajku:
„K I.: Gdyby to jeszcze jakiś gówniarz, ale to stara Mrówa.
К 2.: No nie taka stara...
К 1.: No niech pani nie mówi! Chodzi już tu trochę!13.
К 2.: Najbardziej boli, że to taki stary Przemytnik jak ty albo ja, co co
dziennie z nami w leju stoi”14.
Określenie Mrówka (Mrówa, przemytnik15) stosowane wewnątrz grupy jest
nobilitujące, oznacza osobę pracowitą, honorową (niekorzystającą z opieki spo
łecznej), poświęcającą zdrowie i znoszącą upokorzenia „na Medyce” w imię
wartości, jaką jest rodzina. Mrówki są jednak świadome, że w języku dzienni
karzy, polityków, mieszkańców „głębi Polski” — ludzi z założenia nierozumiejących ich rzeczywistości, określenie to jest nośnikiem zupełnie odmiennych,
negatywnych znaczeń. Dlatego:
„K: jak nas nazwą Mrówki albo Przemytnik, to jestem wściekła cholernie.
Ale tak, turysta jestem. Pewnie. Turystą jestem. Nie mam innego wyjścia.
Wcale mi się to nie podoba”16.
Niezgoda na bycie nazywanym przez osobę z zewnątrz Mrówką jest niezgodą
na pogardę, nieistotność, na odebranie głosu i sprawczości. Poniższa wypowiedź
odsyła do jeszcze jednego wymiaru tego określenia — Mrówki jako małego,
bezbronnego zwierzątka, zdanego na łaskę innych.

11 „Pokojowa pikieta” była de facto brutalną wojną z łamistrajkami. Do kobiet (bez względu na
wiek) krzyczano per „kurwa”, do mężczyzn „ty chuju”. Grożono pobiciem: „takiemu trzeba po
rządnie wpieprzyć. (...) rozebrać do naga, worek na leb” i śmiercią: „wkrótce będziesz zabita!”,
rzucano klątwy: „a jak kupisz wódkę, to żebyś od niej zdechł od razu”. Najczęstszą groźbą było
„połamanie nóg”, a inwektywą „chuj o złamanych nogach”. Ihka poetyka jest zrozumiała w kon
tekście granicy, która była ruchem i „chodzeniem”, a teraz solidarnie stoi i umiera.
12 Miejsce wielogodzinnego oczekiwania na kontrolę na „zejściu” z Ukrainy.
13 Kobiety, lat 50 — 60, Mrówki.
14 Kobieta, lat 28, bezrobotna, Mrówka.
15 Mężczyzn noszących papierosy przez przejście piesze nazywa się czasem „Przemytnikami” ze
względu na żeńską formę określenia „Mrówka”. (Słowo „Przemytnik” odnosi się głównie do osób
z przejścia samochodowego, przewożących zwykle większe ilości towaru). Wobec kobiet z leja ni
gdy natomiast nie używa się określenia „Przemytniczka”, które zarezerwowane jest dla powszech
nie tu używanej nieprzeźroczystej torby firmy „Boss”.
16 Kobieta, lat ok. 40, bezrobotna, Mrówka.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

.Granica jest po to, żeby chodzić” — krajobraz kulturowy Mrówek z Medyki

185

„K: Bo były dwa warianty (Ministerstwo Finansów mogło określić limit
papierosów na 40 bądź 200 sztuk — M.B. Sz.) i wybrali ten gorszy, tak
aby nas zadusić. Tak jak tą Mrówkę, wie pani, stopą zadusić5'17.
Hastings Donnan i Thomas Wilson piszą we fragmencie swej książki poświę
conym ludzkiemu ciału na granicy państwowej: „Charakterystyki przypisywane
niektórym rodzajom osób przekraczających granice są podobne do tych, jakie
przypisuje się pewnym rodzajom zwierząt”18. Według autorów taka klasyfikacja
(nawet na poziomie jedynie werbalnym) sprzyja ich obrażaniu, poniewieraniu,
usprawiedliwia ich nieludzkie traktowanie na granicy [Donnan, Wilson, 2007:
179-181].
Wobec obcych — antropologów, dziennikarzy i przede wszystkim — polity
ków, Mrówki przedstawiają się więc jako „podróżni”19albo „turyści”. Słowo „tu
rysta” ma na granicy kilka znaczeń. Określa sposób przechodzenia „na turystę”,
czyli próbę przejścia przez granicę bez kolejki, po stosownym upozorowaniu
się na podróżnego (plecak zamiast czarnej torby „Boss”). „Turystą” nazywana
jest również Mrówka, która chodzi na granicę od czasu do czasu oraz podróż
ny — „prawdziwy turysta”, z perspektywy Mrówek obcy na granicy. Niejedno
znaczność tego określenia oddaje dobrze cytat z mojej notatki, sporządzonej
w trakcie obserwacji protestu:
„Do bramki zbliża się grupa ludzi kierujących się w stronę przejścia. Straj
kujące Mrówki zaczynają krzyczeć za nimi: «Zdrajcy! Zdrajcy». W pew
nym momencie jedna z Mrówek mówi: «To są ludzie, turyści! Dajcie im
spokój!» (...).
К 2.: A co? Ja nie turystka? Tydzień nie byłam!
К 3.: Turysta to nasz zawód już, nie? A oni są typowi turyści”.
Spotkałam się też z dużą niechęcią do określenia „handlarz”. Po pierwsze
— jest ono stosowane wobec Mrówek przez znienawidzony tu TVN, po drugie
lokalnie oznacza ono „prywaciarza” — osobę, która się dorobiła. Bycie biednym
jest natomiast jedną z podstawowych identyfikacji Mrówek, dla których granica
była ostatnim sposobem na przeżycie.

17 Th sama kobieta, co powyżej.
18 Przytaczają przykłady „kurczaków” — nielegalnych migrantów z Meksyku czy „jagniąt” —
uciekinierów z Afryki. W nielegalnym przekroczeniu granicy pomagają im „kojoty” (Meksyk)
i „wilki” (Gibraltar) — stanowiący dla migrantów równocześnie jedyną nadzieję i śmiertelne za
grożenie.
19 „Nas należy traktować jako podróżnych, którzy chodzą na granicę poznawać tereny przygra
niczne”. Mężczyzna, lat ok. 35, Mrówka. Cytat pochodzi ze spotkania Mrówek z posłem PO z te
renu Podkarpacia.
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Świadoma lokalnej wieloznaczności tego pojęcia, w mojej pracy zdecydowa
łam się na użycie określenia Mrówka zgodnie z antropologiczną zasadą wyko
rzystywania endoetnonimów.

Granica jako krajobraz kulturowy Podkarpacia
Yi — Fu Tuan pisał, że dążeniem człowieka jest uczynienie z obcej i wrogiej
mu przestrzeni miejsca. Miejsce to przestrzeń, której nadano znaczenie, „to
konstrukt, wewnątrz którego możemy żyć’’ [Tuan 1987]. Krajobraz kulturowy
rozumiem jako „miejsce” w znaczeniu społecznym, tworzone poprzez prakty
kowanie mowy i działania20. Chcąc opisać Medykę i Przemyśl — teren moich
badań, przedstawię ludzi, którzy poruszają się w tej przestrzeni, nadając sens
poszczególnym jej elementom.
Dla Mrówek najważniejszym punktem przestrzennego odniesienia jest gra
nica i „miasto”. Miejsca te są nierozerwalnie ze sobą powiązane siecią ekono
micznych i społecznych zależności, tworzoną przez Mrówki. Za krajobraz kultu
rowy okolicy uważam właśnie tę sieć powiązań — współistnienie w przestrzeni
i czasie rozmaitych instytucji (granicy, przygranicznych i przemyskich sklepów,
bazarów, kantorów, prywatnych autobusów i rozmaitych zakładów usługowych),
których gwarantem istnienia była symboliczna paczka papierosów, przeniesiona
przez Mrówkę. Grudniowy kryzys na granicy był manifestacją rozpadu tych wię
zi, był końcem tego krajobrazu.
Do grudnia 2008 roku, wysiadając z autobusu21 na ostatnim przystanku
w Medyce22 po prawej stronie mogliśmy zobaczyć szereg barów i kantorów, za
którymi mieścił się bazar, a po lewej stronie przejście graniczne. Teren przed
barami okupowany był przez Skupczyków, kupujących od Mrówek papierosy
i (rzadziej) alkohol. Skupujący — według informacji zasłyszanych od Mrówek
— byli pierwszym ogniwem mafijnej struktury, zajmującej się przerzutem ukra
ińskich papierosów do Niemiec, gdzie, przepakowywane w niemieckie papier
ki, były sprzedawane w automatach. Skupczycy — niemal wyłącznie mężczyź
ni — pracowali na Medyce w sposób „aktywny” bądź „stacjonarny”. Aktywni
— zwykle młodsi stażem, zachowujący się arogancko, często podpici, zaczepiali
20 „Takie krajobrazy są definiowane przez interakcje społeczne, które je konstruują” [Donnan,
Wilson 2007: 28].
21 Mrówki z Przemyśla dojeżdżają tu „dziewiątką”, „Chortyeią” (prywatna linia autobusów) albo
prywatnym busem („marszrutką”).
22 Medyka jest wsią bardzo zróżnicowaną architektonicznie. Część zabudowań to klasyczne popegeerowskie bloki i budynki gospodarcze, część natomiast ma charakter typowo wiejski, z ogród
kami, zagonami chmielu i polami za stodołą. We wsi mieści się dwór Pawlikowskich — przedwo
jennych właścicieli Medyki, XVII-wieczny drewniany kościół i synagoga z początku XX wieku,
gdzie urządzono garaż na wozy strażackie. We wsi stoi też pomnik, upamiętniający bitwę pod
Grunwaldem.
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„schodzące” z przejs'cia Mrówki słowami: „Co masz?” albo konkretniej: „masz
Primę? / Czestera? / Elema? / Malbora? / Westa?”. Jako że „atakowali” tuż przy
zejs'ciu, część Mrówek sprzedawała im od razu papierosy i wracała „na pas”
(średnio Mrówka przechodziła przez granicę 2-3 razy dziennie). Skupczycy
„stacjonarni’' mieli swoje stałe miejsca przed określonymi barami i „zatrudniali
swoje Mrówki” (określenie z terenu). Na mocy niepisanej umowy Mrówka sta
wała się stałym dostawcą określonego Skupczyka. Mrówki były uzależnione od
Skupczyków i dyktowanych przez nich cen skupu. Perspektywę granicy zamykał
supermarket „Biedronka”, za którym mieścił się czynny całą dobę bazar — Cen
trum Handlowe „Granica”. Były to kantory i pawilony, w których sprzedawano
w ilościach hurtowych jedzenie (przede wszystkim cebulę, olej i mięso), a także
kołdry i artykuły AGD, kupowane chętnie przez obywateli Ukrainy.
Przestrzeń przed barami — zdominowana przez Skupczyków — to również
terytorium Mrówek z Ukrainy sprzedających papierosy „z ręki”. Jak wspomnia
łam we wstępie, po wejściu Polski do strefy Schengen na Medyce handlowa
li już tylko obywatele Ukrainy narodowości polskiej, niepotrzebujący drogiej
wizy. Taktyka sprzedaży papierosów stosowana przez tę grupę była odmienna
od tej, stosowanej przez Mrówki z Polski. Jako że mogli przekroczyć granicę
tylko raz dziennie, sprzedaż papierosów Skupczykom, po zaniżonej cenie, nie
byłaby dla nich opłacalna (Mrówki z Polski zarabiały na kilkukrotnym przekro
czeniu granicy). Obywatele Ukrainy sprzedawali więc papierosy bezpośrednio
klientom z Medyki, podjeżdżającym na granicę samochodem lub przychodzą
cym piechotą ze wsi. Transakcja odbywała się zwykle w taki sposób, że na zbli
żający się samochód (rowerzystę czy pieszego) napadał tłumek Polaków z Ukra
iny, przekrzykujących się w ofertach i wciskających przez okna samochodów,
czy za pazuchę pieszym, kartony papierosów i butelki wódki. Zwykle jednak
do transakcji nie dochodziło od razu, gdyż cena zaproponowana przez Mrówkę
była dla kupującego za wysoka (ok. 38 złotych za karton). Niezadowolony klient
odchodził bez słowa, w odpowiedzi na co sprzedający gonił go bądź krzyczał
obniżoną cenę i dopiero po dłuższym targowaniu się finalizowano transakcję.
Mrówki z Ukrainy to grupa, która zarabiała na granicy najmniej, nigdy nie zdo
łała też oswoić medyckiego krajobrazu. Traktowani przez innych jako „Ruscy”
czuli się poniżeni i pozbawieni własnego miejsca „na Medyce”. Dla nich uczu
ciem dominującym na granicy był zawsze strach23 i poczucie bycia zhańbionym.
Hańbił zarówno handel wódką, jak i klienci, zwracający się per „ty” do ludzi, dla
których swoiście pojmowany honor jest ważnym składnikiem polskiej identyfi
kacji narodowej.

23 „Ja, jak coś się tak boję, to przeważnie mam różaniec koło siebie, odmówię dziesiątek i jestem
bezpieczna (...) ale wie pani, jak człowiek jest taki nastraszony to i dużo nie da się modlić. Zapo
mina się to, co od maleńkości nauczone”. Kobieta, lat ok. 60, Polka z Ukrainy.
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Najliczniejszą24 grupą tworzącą krajobraz graniczny, głównymi bohaterami
moich badań, są jak już wspomniałam Mrówki z Podkarpacia — mieszkańcy
miast i wsi powiatu przemyskiego — ludzie w różnym wieku, rozlicznych za
wodów, odmiennym wykształceniu i przeszłości. Mimo znacznej różnorodności
tworzą lokalną wspólnotę — opartą na identyfikacji z regionem, jednorodności
działań, samowystarczalności i świadomości wyróżniania się [Rapport, Overing
2000: 60]. Dla mnie najistotniejszymi cechami świadczącymi o wspólnotowym
charakterze tej grupy są uczestnictwo w tej samej rzeczywistości językowej
i zbiorowe doświadczenie granicy, mające wpływ na postrzeganie świata. „Na
Medyce” rozumianej jako teren „przed barami”, bary, bazar i okolice „Biedron
ki”, Mrówki nie są widoczne w taki sposób, jak Skupczycy, Polacy z Ukrainy,
czy ich klienci. Przez ten obszar Mrówki jedynie się „przewijają” w niekończą
cym się mozole „schodzenia”, „zdawania kartonu” i powracania na „wejście”.
Miejscem, gdzie spotykają się Mrówki, jest lej — ograniczona stalowymi barier
kami przestrzeń codziennego, wielogodzinnego oczekiwania na kontrolę przy
„schodzeniu” z Ukrainy. Myślę, że żadne inne miasto w Polsce nie ma takiego
publicznego forum wymiany informacji, jakim jest lej dla Przemyśla. Codzien
nie spotyka się tam kilka tysięcy osób, wymieniających między sobą komunikaty
istotne dla lokalnej społeczności. Podstawową informacją rozprzestrzenianą co
dziesięć godzin było „kto stoi na zmianie”, czyli jaki celnik pracuje obecnie na
polskiej celni. Wiadomość przy pomocy telefonów komórkowych błyskawicz
nie rozchodziła się po całym powiecie, tak, że każdy — w zależności od tego,
jak oceniał „zmianę” — mógł zdecydować, czy jechać na Medykę, czy też nie.
Tematami niekończących się rozmów były sposoby oszukiwania celników, opo
wieści o tym, jak?, co?, komu? i w jakiej ilości udało się przenieść, uciec przed
kontrolą, czy uniknąć „osobistej”. W leju narzekano na politykę, omawiano
sytuacje rodzinne, plotkowano o celnikach i pracownikach Straży Granicznej,
o Mrówkach i Skupczykach, komentowano sprawy Przemyśla i okolicznych wsi,
dyskutowano o cenach papierosów i alkoholu. Opowiadano kawały, modlono
się, przeklinano, śpiewano kolędy i piosenki. Palono papierosy, pito alkohol.
Rozmawiano o niczym, ot tak, po prostu: „zawsze ktoś coś powie. Dużo śmiechu
(...) bo tak stać tylko bezczynnie, nic nie mówić trzy godziny, to Matko Boska25”.
Jak pisze Anna Malewska-Szałygin:
„W lokalnych rozmowach o bieżących wydarzeniach nieustannie nego
cjowany jest zasób wyobrażeń «gadającej społeczności» (palplabe unit)
[M0hl 1997: 36]. Omówione i zinterpretowane wydarzenia życia społecz
nego stają się elementem dyskursu lokalnego, poszerzając zasób wyobra
żeń o rzeczywistości społecznej, postrzeganej nie jako przedstawienie, ale
jako rzeczywistość sama w sobie” [Malewska-Szałygin 2008: 14-15].
24 Dziennie przekraczało piesze przejście w Medyce do 9 tys. Mrówek.
25 Kobieta, lat 20, pracuje w barze na granicy i jako Mrówka.
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Lej był miejscem, gdzie powstawała literatura ustna Mrówek — legendy
o wydarzeniach na granicy, piosenki opisujące tutejszą codzienność, mitologie,
których bohaterami byli celnicy, żołnierze i Mrówki. Każdorazowe odwołanie
się do tej lokalnej wiedzy było potwierdzeniem przynależności do wspólnoty.
W ramach wspólnoty zawsze jest jednak miejsce na pewną heteroglosję. Ludzie
odnajdywali się tu w rozmaitych rolach i językach — wiejskiego głupka26, cwa
niaka27, matki Polki, inwalidy, lokalnego autorytetu, pijaka, studenta, niemo
wy itd. Duże znaczenie miała pewna umowność tych ról, to, że każdy wiedział,
że uczestniczy w rodzaju gry — nigdy przecież tak naprawdę nie wiadomo, czy
niepełnosprawny na wózku naprawdę nie chodzi, czy też stara się przekroczyć
granicę „na inwalidę’' (podobnie jak przekracza się „na studenta”, „na turystę”,
„na ciążę” czy „na dziecko”).
Granica jest więc rzeczywistością językową, przestrzenią praktykowania
mowy, miejscem tworzenia się lokalnego dyskursu. Jednak każdy, kto kiedykol
wiek przechodził przez przejście piesze zapamiętał na pewno cielesny wymiar
tego miejsca. Rozmawiając z Mrówkami o ich życiu niejednokrotnie słyszałam,
że zamiast pytać powinnam pójść i postać sobie kilka godzin w leju — wtedy
wszystko zrozumiem. Tam osobista przestrzeń człowieka kończy się na granicy
jego skóry. Granica jest cierpieniem, miejscem, gdzie ludzie dotkliwie odczu
wają swoją fizjologię, ulegają nieszczęśliwym wypadkom i umierają, zdeptani
przez napierający tłum. Przyczyną wielu nieszczęść jest architektura przejścia,
specjalnie zaprojektowana według moich rozmówców tak, by ludzie cierpieli:
„Na ukraińskiej stronie w ogóle kibla nie ma na przykład. No na polskiej
jest, ale nie zawsze... Poniżenie. Specjalnie na przykład porobione są te
barierki, żeby był ścisk (...). Tam ludzie są po piętnaście godzin, po wię
cej, i to naprawdę w wielkim tłoku, ścisku, w takich warunkach nie do
pozazdroszczenia. Jak się szło rano, to się przychodziło w wieczór (...)
26 Postacią znaną przez wszystkich „na Medyce i Przemyślu” jest Kaziu, cierpiący na lekką cho
robę umysłową ok. 30-letni „chłopiec”, wynajdujący coraz to nowe metody przeniesienia dodat
kowej paczki papierosów. Jest bohaterem niezliczonej ilości anegdot i filmików wrzucanych na
portalu YouTube (np. „Kaziu na Medyce”). Poznałam go w busie z Przemyśla do Medyki, kiedy
— ku mojemu przerażeniu (a wesołości innych) — kierowca pozwolił mu zmieniać biegi. Podczas
kolejnych badań spotkałam „na Medyce” innego „wiejskiego głupka”, nazywanego przez wszyst
kich Kaziu Dwójka. Kaziu stal się więc lokalnym „archetypem” wariata.
27 Cwaniacy to grupki dwudziestokilkuletnich mężczyzn, nastawionych na oszukiwanie celników,
łamanie norm, jak najszybsze przekroczenie granicy, z jak największą ilością towaru. Cwaniacy
nie respektowali zasad panujących w leju — przepychali się przez ludzi oczekujących na swoją ko
lej, tworzyli własne strategie drobnego przemytu, oparte na współdziałaniu kilku grup, które za
miast pokonywać całe przejście graniczne (wejście, kupno papierosów, zejście i sprzedaż) dzielili
między siebie te role, omijając pewne etapy, m.in. dzięki wycinaniu dziur w siatce, oddzielającej
pasy prowadzące na Ukrainę i powrotne. Często wykorzystywali Kazia, który „wpadał z towarem”
zamiast nich, odwracał uwagę celników itp. Cwaniacy nie byli łubiani przez resztę społeczności
z leja. Często pojawiały się wśród pozostałych Mrówek głosy o potrzebie ich „wyeliminowania”
z granicy.
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zmęczony, zdeptany, sponiewierany, zmarznięty, zmoknięty. Było swego
czasu kupę omdleń, że babki mdlały. Byli tacy, co potrzebowali na gwałt
do ubikacji, ale niestety nie mieli’'28.
Granica traktowana jest również jako przyczyna wszelkich chorób i dolegli
wości, które osobie spoza tego terenu mogą się wydawać niezwiązane z jej dzia
łaniem: „Tutaj każda osoba co chodzi to odchorowuje. Tutaj każda osoba jest
chora, i młoda, i stara. Ja sama mam już dwie choroby przewlekłe, których do
końca życia się nie pozbędę, bo to jest cukrzyca i tarczyca29”. „Ja tu osiwiałam.
Ja mam 28 lat i jestem siwa jak fiks30”.
Drugim obok Medyki punktem przestrzennego odniesienia Mrówek jest
Przemyśl. Przemyśl jest miastem, gdzie o każdej porze dnia i nocy można było
kupić papierosy od Mrówki. Praca Mrówek w mieście przypominała sposób za
rabiania Mrówek z Ukrainy. W określonych punktach miasta stały zawsze osoby
oferujące (drożej niż „na Medyce”, ale dużo taniej niż w kiosku) wyroby tyto
niowe z Ukrainy. Transakcje wyglądały podobnie, jak na granicy — do Mrówki
podchodził (podjeżdżał samochodem) klient, dowiadywał się, jakie papierosy
są w ofercie i w zależności od ceny realizował zakup bądź nie. Przemyśl — ina
czej niż Medyka — jest miejscem, gdzie konieczne jest „ukrywanie się”, będące
rodzajem gry między Mrówkami a policją. Mrówki zawsze chowają papierosy
do torby na widok radiowozu, a policjanci zawsze patrzą w drugą stronę, prze
jeżdżając koło ich stałych miejsc31. Na lokalnej mapie Przemyśla ważne miej
sca zajmowały też bazary — „ruski” i „polski”32. Oprócz papierosów i alkoholu,
oferowanego przez Mrówki, można tam było kupić ubrania, artykuły AGD, koł
dry, narzędzia, słodycze, lekarstwa oraz rozmaite trudne do zaklasyfikowania
specyfiki, takie jak np. sadło z niedźwiedzia. Na mapie Przemyśla istnieją rów
nież białe plamy — tajne magazyny papierosów z Ukrainy, funkcjonujące na
zasadzie legendy miejskiej — nikt ich nie widział, ale wszyscy wiedzą, że gdzieś
muszą być.

Granica jako terytorium władzy
Chciałabym teraz uzupełnić rozważania na temat krajobrazu kulturowego Mró
wek, uwzględniając relacje władzy, zachodzące na granicy. Przemoc wpisana jest
już w samą architekturę przejścia granicznego. Mrówki opisują lej jako prze

28 Mężczyzna, lat ok. 60, parkingowy w przemyskim hotelu, Mrówka.
29 Kobieta, lat ok. 50, Mrówka.
30 Kobieta, lat 28, bezrobotna, Mrówka.
31 Po zainstalowaniu kamer przez niektóre banki i instytucje miejskie, część Mrówek musiała
pozmieniać swoje dotychczasowe terytoria.
32 „(...) to jest polski bazar, tam Wietnamczycy sprzedają” — mężczyzna, lat ok. 55, taksówkarz.
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strzeń uwięzienia, w której zostaje im odebrane człowieczeństwo: K: „No bo tu
jest Auschwitz. To jest normalnie Auschwitz (...). Wie pani, jak tłum naciera,
to mnóstwo osób już poszło z wnętrznościami popękanymi
M: „To takie
boksy, cos' takiego jak dla zwierząt’’33.
Rozmówczyni z Ukrainy używa podobnych porównań: K: „(...) nie wyjdziosz
poza lej. Tereba stojaty, bo to odtuda dosjuda jak dla korowy gratki”34. Lej —
miejsce pozwalające kontrolować ludzi aż do fizycznego bólu, stanowi również
swoisty system miary: K: „Z pewnością więcej kobiet chodzi, bo tak pójść popa
trzeć, to facetów jest nieraz pół leja, a kobiet dwa leje”35. Granica przedstawiana
jest przez Mrówki jako terytorium sporne — miejsce walki między Mrówkami
a celnikami i pogranicznikami: K: „Tyle lat po wojnie, a tu kurwa front”36.
O pracy Straży Granicznej mówi się tu ironicznie, że „bronią swojego tery
torium”. Największymi wrogami Mrówek są jednak celnicy. W opinii mieszkań
ców Podkarpacia ich praca polega na ciągłym upokarzaniu i okazywaniu do
minacji wobec Mrówek. Dotyczy to tylko polskich celników, gdyż kontrola na
ukraińskiej celni sprowadza się jedynie do wręczenia łapówki (dolar od kartonu
papierosów). Celnicy są znienawidzeni przede wszystkim za „macanie” i „oka
zywanie pogardy” wobec Mrówek. Narzędziami ich władzy są ręce i „przedłuże
nie rąk” — „pikaczu” — urządzenia do wykrywania „pazłotek” od papierosów.
Formą dominacji celnika jest złośliwe postawienie pieczątki — np. w poprzek
strony, co sprawi, że paszport szybciej się skończy. Celnik dysponuje też całym
wachlarzem sposobów „wyeliminowania” Mrówki z granicy. Może powiedzieć
„dobranoc” — wtedy nie można już tego dnia wracać na granicę (dopiero, gdy
celnik się zmieni), dać „buta” albo wstawić „miśka”. Mrówka, która „dostała
buta”, czyli została „wybutowana”, musi cofnąć się na Ukrainę i zostawić nad
miar towaru, po który nie może już wrócić na danej zmianie37. „Misiek” to spe
cjalna pieczątka, z którą nie można przekraczać granicy przez określony czas
(najczęściej rok), wbijana w paszport za większe przewinienia na granicy (głów
nie cwaniakom)38. Mrówki przedstawiają celników jako ludzi żyjących w „świe33 Małżeństwo, lat ok. 40, ona — bezrobotna, on — pracuje w fabryce płyt pilśniowych, Mrówki.
34 „ (...) Nie wyjdziesz poza lej. Trzeba stać', bo to odtąd dotąd ogrodzenie jak dla krowy” — ko
bieta, lat ok. 60, pracuje na gospodarstwie we wsi Komarnyki na Bojkowszczyźnie. Sporadycznie
jeździ do rodziny i znajomych z Podkarpacia, zawsze przez Medykę, starając się w ten sposób choć
trochę zarobić.
35 Kobieta, lat 20, pracuje w barze na granicy i jako Mrówka.
36 Kobieta, lat ok. 25, Mrówka.
37 Oto próbka języka granicy, niezrozumiałego dla rozpoczynającej badania etnolożki: K: „Na
przykład spotkałam się, że dziewczyna kupiła sobie trzy pary butów na Ukrainie, no i jedne ubrała
na nogi od razu, no i miała dwie pary, no i dostała buta za te dwie pary”. M.B.-Sz. (niezorien
towana): „Jeszcze jednego dostała? Od kogo?”. K: „No wycofali ją na Ukrainę, żeby odniosła”
(Kobieta, lat 20, pracuje w barze na granicy i jako Mrówka).
38 W cyklu reporterskim Gazety Wyborczej „Handlowa odyseja Polaków ‘89” ukazał się „Baza
rowy słownik polsko-polski”. Wśród haseł figurują „misie”. „Misie — Inna nazwa: niedźwiadki.
Pieczątki z herbem Berlina. Zachodnio niemieccy celnicy wbijali miśki przyłapanym na przemycie.
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cie na opak” — postępujących według zasad przeciwnych do tych panujących
w ich święcie: К: „Ale jak ja chodzę od siedmiu lat, to pamiętam, że zawsze cyrki
robą na święta wielkanocne i Boże Narodzenie. Zawsze, naprawdę. A na Dzień
Kobiet raz, to tu wszystkie kobiety kroili (...). Po prostu nie lubią świąt. Oni się
biorą za robotę na święta. Zawsze tak5'39.
Granicy nie można jednak traktować jako przestrzeni zdominowanej przez
jedną sprawującą władzę grupę. Jak już pisałam, Medyka przedstawiana jest
w kategoriach terytorium nieustannej walki o wpływy. Donnan i Wilson piszą, że
„Antropologiczne studia nad władzą nie polegają tylko na rozumieniu
działań ludzi, którzy ją sprawują [...] lecz raczej badaniu, jak ci pozbawie
ni władzy politycznej i ekonomicznej (która pozwoliłaby im decydować
o materialnej stronie swojego życia) przystosowują się do sytuacji [...]. Lu
dzie pozbawieni władzy, tak jak inni mogą wybierać różne wzorce zacho
wań, włączając w to przemoc, unikanie, opór, włączanie oraz wykluczanie
siebie i innych. Wiele z tych form zostało przez Jamesa Scotta40 nazwa
nych «bronią słabych»5' [Donnan, Wilson 2007: 92].
Mrówki wielokrotnie stosowały strategie oporu i protestu przeciwko zmia
nom w przepisach celnych. Oficjalnie osoby mieszkające w strefie przygranicz
nej do grudnia 2008 roku mogły nosić tylko dwie paczki, a karton przysługiwał
pozostałym podróżnym, jednak po licznych protestach Mrówki „wywalczyły kar
ton” i większość celników przepuszczała z nim ludzi „ze strefy” . Mrówki były do
skonale zorientowane, który celnik jest formalistą, a który przymyka oko i wy
korzystywały tę wiedzę, podejmując decyzję o „wejściu”41. Co mnie zaskoczyło,
Mrówki były również znakomicie poinformowane o przysługujących im prawach
i domagały się ich respektowania. Doświadczając (rozmaicie interpretowanego)
nadużycia władzy, Mrówki dzwoniły z donosem na celnika do jego przełożone
go. Po kontroli osobistej domagały się raportu z przeszukania, który mógł być
potem wykorzystany przeciwko danemu funkcjonariuszowi. Znajomość przysłu
gujących praw i zawziętość wobec celników widoczna jest w poniższej rozmowie:
„К 1.: Jak mi M. [celniczka — M.B.-Sz.] rękę wepchnie, to normalnie jej
złamię, bo nie ma takich przepisów.
К 2.: To jej rękę odetniemy.

Kto miał niedźwiadka w paszporcie, nie był wpuszczany do zachodniej części miasta” [Głuchow
ski, Kowalski 2009: 12-13]. Wydaje mi się, że określenie stosowane na badanej przeze mnie gra
nicy ma właśnie tę genezę.
39 Kobieta, Mrówka.
40 Scott 1985.
41 M: „To każdy wie, że na tego celnika można iść z normą, na tego z paczuszką, a na tego lepiej
w ogóle nie iść, tylko czekać, aż się zmieni” — mężczyzna, lat ok. 35, Polak z Ukrainy, Mrówka.
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K I.: Ona może tak po kurtce delikatnie. Na osobistej mamy prawo ścią
gnąć wierzchnie okrycie tak, aby nie uwłaczało to naszej godnos'ci”42.
Inną strategią symbolicznej władzy Mrówki nad celnikiem było nadawanie
przezwisk, znanych w całym Przemyślu i okolicy. Stygmatyzująca „ksywa3' to ro
dzaj kary dla nielubianego celnika. Wskutek jej działania celnik traci w lokal
nej spolecznos'ci swoje imię i nazwisko, a zyskuje nową, okrojoną tożsamosC.
„Ksywy” mogą nawiązywać do wyglądu celnika lub celniczki: Małolata, Berta
(gruba), Dziadek Mróz, Rozczochrana, Barbi, Cyganka, Fiolet (fioletowy nos),
Malowanka (silny makijaż), określać sposób, w jaki osoba ta kontroluje: Dzia
dek Sztanga i Magazynier (przymykają oko), Ryjowa („ryje’3 dokładnie), Pedał
(maca), Szabla (ostro sprawdza). Niektóre przezwiska nawiązują do przeszłosCi
celnika, np. zawodu, jaki wczes'niej wykonywał: Kurczak (sprzedawał kurczaki
z rożna), Era (pracował w telefonii komórkowej), Prawnik (studiował prawo),
Przemytnik (był Mrówką). Oprócz celników i celniczek na celni pracują również
rozmaite Uczennice i Uczniowie, szkoleni do zawodu. Poniższy cytat przybliża
klimat codziennych rozmów, których celem jest ustalenie, kto stoi na zmianie:
„K 1.: A kto stoi?
M: Ta taka czarna.
K I.: Malowanka?
M: Nie, nie Malowanka. Ta taka mała czarna, z prostymi włosami.
К 2.: Suczka. Suczka stała. Blondynka?
K I.: Suczka czy Szmata?
M: Nie no, Szmatę przecież znam! Ale czarna, a Suczka blond!
К 2.: Aaaaa, to Uczennica!
M: Tak, chyba Uczennica Rozczochranej.
К 1.: To ona go puści, bo on ją zna”43.
Niekiedy przezwisko, np. Kobyła, nawiązuje do streszczonego scenariusza
zachowań — kiedy ta celniczka kończyła swoją zmianę, ludzie na jej widok za
czynali rżeć, parskać, gwizdać i cmokać.
O ile granica jest frontem, miejscem codziennej próby sił, o tyle Przemyśl
przedstawiany jest jako terytorium Mrówek, gdzie celnicy muszą się ukrywać:
„К 1.: Jak ja bym ją w sklepie albo kościele zobaczyła, to przy ludziach
bym powiedziała, że ona maca ludzi. Ale ona ani do sklepu, ani do ko
ścioła nie chodzi.
42 Kobiety, Mrówki.
43 Dwie kobiety i mężczyzna ok. 40-50 lat, Mrówki.
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К 2.: Gdzie ona mieszka? Gdzieś przy Rynku Starego Miasta?
K I.: Ona mieszka w wieżowcu koło mnie (...) ale wiecie co, ona z klatki
musi wychodzić i wsiadać w samochód. No ja tyle lat koło niej mieszkam
i jej nie widziałam. (...).
К 2.: Boi się (...). Bo ona ludzi skrzywdziła.
К 3.: Słuchajcie, jak świat światem była to grupa taka znienawidzona, od
lat celnicy, prawda?”44.
W ostatniej wypowiedzi dobrze widać, jak lokalne poczucie krzywdy wpisy
wane jest w szerszy kontekst uniwersalnego podziału świata na dobrych i złych,
z powołaniem się na autorytet tekstów biblijnych.

Pogranicza handlu
W punkcie tym rozwinę koncepcję granicy jako miejsca zawierania transakcji
o charakterze ekonomicznym, tworzących sieć lokalnych powiązań, traktowa
nych przeze mnie jako krajobraz kulturowy Mrówek. Jak już wspominałam,
granica określana była często jako największy zakład pracy w regionie. System,
który rozwinęli mieszkańcy okolic Przemyśla można zakwalifikować jako rodzaj
„gospodarki drugiego rzędu” — pasożytującej, ale i przyczyniającej się do efek
tywnego działania gospodarki oficjalnego nurtu [Donnan, Wilson 2007:122]. Po
wprowadzeniu nowych regulacji celnych, w grudniu 2008 roku, argument doty
czący rozwoju regionu był jednym z podstawowych w walce Mrówek o „powrót
kartonu”:
„M 1.: Ale przecież myśmy za te pieniądze... one nie wypływają z kraju.
One zostają. Kupuje się chleb, mleko, a od wszystkiego podatek i to idzie
do skarbu państwa.
M 2.: Antek posłuchaj, GUS przeprowadził badania na dwudziestu czte
rech tysiącach i wyszło, że Mrówki rozwijają region Podkarpacia i przyno
szą zysk”45.
Mrówki postrzegają granicę jako przestrzeń krążenia i wymiany różnych to
warów, a handel jako istotę, nie tylko Medyki, ale w ogóle granic jako takich:
„Wszędzie, na wszystkich granicach, jest mały handel graniczny. Dlaczego nam
tutaj w Medyce ukrócili to? (...) Na każdej granicy, wszędzie na świecie jest mały
handel graniczny. A tutaj nie może być. Tutaj mają ludzie umierać z głodu”46.

44 Kobiety w różnym wieku, Mrówki.
45 Mężczyźni, lat ok. 45 i 35, Mrówki.
46 Kobieta, lat ok. 40, bezrobotna, Mrówka.
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Podczas mojego pobytu na granicy uderzył mnie sposób mówienia Mrówek
o dokonywanych tu transakcjach. Na granicy nie mówi się o kupnie i sprzedaży
ukraińskich papierosów Skupczykom (mafii), tylko o „znoszeniu” i „zdawaniu
kartonika”. Towaru nie nazywa się tu „papierosy”, tylko pieszczotliwie „karto
nik” albo „paczuszka” (rzadziej „blok”47 lub „sztanga”). Całą transakcję opisuje
się, jakby była wymianą barterową — bez użycia pieniądza. Podstawowy artykuł
do wymiany to kartonik, który „zamienia” się w rozmaite dobra: M: „Poznałem
na granicy taką babkę (...) i się okazało, że sama wychowuje trójkę dzieci (...). To
za każdy karton się cieszyła, że cos' na obiad zrobi czy za światło zapłaci. (...) To
po przetrwanie dnia się chodziło. Ktoś' tam chodził codziennie, aby przetrwać
ten dzień, żeby coś zjeść”48.
Kartonik wymieniany był „na chleb”, „na ubrania”, „na studia dzieci”, „na
życie”. Funkcjonowanie takich struktur językowych było moim zdaniem nie tyl
ko sposobem wypierania nie do końca legalnego charakteru pracy Mrówek, ale
wiązało się z notorycznym nieposiadaniem pieniędzy. Rzeczywiste znaczenie
pieniędzy i kartonika było takie samo — posiadane tylko przez chwilę „zamie
niały się” w byty innego rodzaju.
Pod tym względem podobny był rodzaj i język transakcji ekonomicznych
Mrówek z Ukrainy. Charakterystyczna dla tej grupy strategia „sprzedaży z ręki”,
to tylko jeden z etapów wielopiętrowej wymiany, towarzyszącej każdemu „przej
ściu”. Walutą będącą w obiegu na Szeginiach był dolar. Za dolary kupowano
karton, wódkę, kilka piw — Chmilnych albo Obolonów w litrowych, plastiko
wych butelkach, jakiś „likier” (kolorowy napój na bazie spirytusu), czasem —
łubiane w Polsce konfiety. Po stracie dolara na ukraińskiej celni i trochę bardziej
łaskawej kontroli na polskiej49, rozpoczynało się kilkugodzinne stanie z towarem
pod barami „na Medyce”'. Po szczęśliwym sprzedaniu towaru (który nie zawsze
„schodził”) Mrówki z Ukrainy szły na zakupy do „Biedronki” albo na medycki
bazar, wydać co do grosza wszystkie zarobione tu pieniądze. Kupowano przede
wszystkim jedzenie — cebulę, olej, mięso, pomidory, kiełbasę, kawę, owoce...
Początkowo sądziłam, że kieruje tym prosty rachunek zysków i strat — że te
towary są w Polsce po prostu tańsze niż na Ukrainie (jak jest np. w przypadku
cebuli). Mieszkanki Mościsk wyjaśniły mi jednak prawdziwy powód zakupów
w Medyce:
„M.B.-Sz.: Ja zawsze myślałam, że na Ukrainie jest tańsze jedzenie...
K I.: Tutaj jest taniej [w Polsce — M.B.-Sz.], ale na towar. Bo jak wymie
nimy pieniądze, to nie.

47 Przykładowe użycie tego słowa: „Zniosłam dwa bloka”.
48 Mężczyzna, lat ok. 60, parkingowy w przemyskim hotelu, Mrówka.
49 Polscy celnicy nie „kroili” obywateli Ukrainy, odkąd ci mogli chodzie' tylko raz dziennie.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

M arta Byrska-Szklarczyk

196

К 2.: U nas to jest strasznie drogo. Ja wezmę 50 hrywni i nic nie kupię.
(...) A tutaj za 50 hrywni kupię ten towar, sprzedam i kupię wszystko, co
mi potrzebne’’50.
Po wymianie zarobionych złotówek na hrywny kupiłoby się dużo mniej arty
kułów spożywczych niż za tę samą, uzyskaną „z kartonika” kwotę — przezna
czoną na zakupy w Polsce. Wśród tej grupy Mrówek jeszcze bardziej widoczny
jest „barterowy” charakter języka tutejszej ekonomii.

Interwencja czy lincz?
Grudniowy protest w relacji dziennikarzy i Mrówek
Postaram się teraz pokazać granicę jako obszar ścierania się różnych dyskursów,
co było najbardziej widoczne podczas grudniowego kryzysu.
O zmianie przepisów celnych i reakcji Mrówek dowiedziałam się z mediów.
Przygotowując się do wyjazdu zbierałam artykuły i doniesienia prasowe na temat
„wojny na granicy”51. Dziennikarze skrótowo naświetlali w nich „dotychczasową
sytuację Mrówek”, opisywali blokadę przejścia granicznego i interwencję policji,
która użyła kul gładko-lufowych i zatrzymała kilku agresywnych pseudokibiców
(którzy dołączyli się do protestu Mrówek). Jednak na granicy Mrówki od razu
podważyły wiarygodność moich źródeł. Według moich rozmówców w radiu, te
lewizji i Internecie „mówi się zupełnie co innego” i „wszystko zmieniają”52. Zda
niem Mrówek dziennikarze nie mają dostępu do rzeczywistości, o której piszą,
dlatego ich wypowiedzi są niezgodne z prawdą. Dostęp ten możliwy jest jedynie
poprzez codzienne, cielesne doświadczanie granicy:
„K: To każdy dziennikarz powinien sobie przejść. Przejść kilka razy, pro
szę pani. (...) Ktoś, kto nie mieszka na tej ścianie wschodniej, to sobie
może pisać! Tu trzeba żyć!”53.
Dlatego z lokalnej perspektywy interwencja policji wyglądała zupełnie ina
czej, niż w relacjach reporterów:
„К 1.: Tu był lincz dosłownie. Przyjechała ekipa z Rzeszowa. Dwadzieścia
wozów wszystkiego było, ustawili się tarczami, ludzie byli na środku jezd
ni, spychali pod tiry ludzi (...) Ci co padali — do kabaryny ich.
К 2.: Strzelali w nas.
50 Kobiety lat ok. 50, Polki z Mościsk.
51 Na stronie podkarpackiego portalu internetowego „Nowiny24”, utworzono (nieistniejący już)
serwis „Wojna na granicy”, w którym zamieszczano artykuły o bieżącej sytuacji w Medyce i Prze
myślu.
52 Kobieta, ok. 55 lat, Mrówka.
53 Kobieta, lat 28, Mrówka.
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К 1.: Strzelali kulami gumowymi. Tu był lincz, proszę pani. Lata 80. (...)
To normalnie, wie pani, jak był stan wojenny to ja miałam kilkanaście lat,
to powiem pani, że ja nie widziałam tego, co tu. Autentycznie to był lincz.
M: Jak zomowcy się zachowywali.
K I.: Brali pały, kobiety upadały, bo je spychali i lali pałami’'54.
Zadaniem antropologii nie jest rozstrzyganie o prawdziwości zdań, trakto
wanej jako zgodność z „obiektywną rzeczywistością”, tylko próba pokazania ich
sensu, będącego zawsze rodzajem mediacji między znaczeniem danej wypowie
dzi w konteksCie uniwersum dyskursu jej podmiotu, a znaczeniem dla badacza.
Powyższy opis, niezwykle brutalnych działań policji, nabiera znaczenia poprzez
umieszczenie go w konteksCie lokalnego zatargu między Rzeszowem a Przemy
ślem oraz odwołania do narodowej martyrologii stanu wojennego. Z przemy
skiej perspektywy interwencja policji była jeszcze jednym atakiem agresywnie
nastawionego Rzeszowa („który nam odebrał województwo”, „który dusi nasze
władze”55) na bezbronny Przemyśl. Odniesienie do PRL u było kluczową me
taforą, za pomocą której Mrówki opisywały swoją nową sytuację. Protestujący
podkreślali, że „ustawa przyszła jak stan wojenny, w nocy56”, i że władza, tak jak
wtedy, zaatakowała w grudniu, porównywali policję do ZOMO57 i byli przeko
nani o inwigilacji swojego środowiska przez agentów58. Z lokalnej perspektywy
walka z nowym prawem celnym była walką z opresyjnym, opartym na przemocy,
obcym i skierowanym przeciwko obywatelowi systemem władzy, jakim w rów
nym stopniu był system komunistyczny, co obecna, odpowiedzialna za nową
ustawę, „władza Warszawy i Brukseli”. Protest Mrówek (nawołujących do „so
lidaryzowania się” z całą społecznością) był w tym kontekście uprawomocnio
nym, wpisującym się w narodową tradycję rozwiązaniem.
Strajk w Medyce miał swoje ofiary, swoich bohaterów i zdrajców, których
traktowanie opisałam skrótowo w części poświęconej terminowi „Mrówka”.
W tym miejscu chciałabym przyjrzeć się protestowi właśnie pod kątem mecha
nizmów wykluczania oraz integrowania członków wspólnoty. Język stosowany
przez Mrówki w celu potępienia łamistrajków bardzo przypominał język sto
sowany do opisu linczu, jakiego według mieszkańców Przemyśla dopuściła się
policja (ZOMO):
„K 1.: Gdzie leziesz?
54 Kobiety, ok. 40 lat, mężczyzna, ok. 40 lat, Mrówki.
55 Kobieta, lat ok. 40, Mrówka.
56 Mężczyzna, Mrówka.
57 M: „Zobaczyłaby pani ZOMO w nowym wydaniu”. Mężczyzna, ok. 40 lat, Mrówka.
58 Podczas nagrywania protestu Mrówek zostałam wylegitymowana przez jednego z mężczyzn,
gdyż jak wyjaśniono: „czasem mogą być agenci”. W stronę nieznanych tu osób, przekraczających
granicę, leciały epitety: „konfident”, „szpieg”, „lewak, „zakuta pała”, „rycerz Zawierucha”, „ry
cerz z Niepokalanowa”.
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К 2.: Pałą go!
К 1.: Łamistrajku! W dupę cię kopnąć oszuście pieprzony!’’59.
Wymyślane na poczekaniu hasła typu: „Każda Świnia chodzi po Ukrainie”60
nawiązywały do wojennej retoryki napiętnowania zdrajców61.
Wspólny wróg — łamistrajk — integrował protestujących, zaspokajając po
trzebę jedności skierowanej „przeciwko”. Stare Mrówki i Prawdziwi Przemyt
nicy umacniali wewnątrzgrupowe więzi również poprzez „pozytywne” rytuały.
Stojąc „pod bramką” dniem i nocą, często na deszczu, wietrze i zimnie (gru
dzień) palili ogniska, dzielili się kiełbasą z „Biedronki”, pili rozlewaną z jed
nego wiadra herbatę, opowiadali kawały i śpiewali piosenki. Podczas jednego
z wieczorów ognisko (beczka, w której palono kartony i drewniane skrzynki,
porozrzucane zawsze w ogromnych ilościach „na Medyce”) zainspirowało pro
testujących do śpiewania harcerskich standardów, przerabianych na poczekaniu
tak, by opisywały lokalną sytuację:
„(...) O obrońcach naszych polskich granic [pokazują że to o nich —
M.B.-Sz.], / Każdy paczkę krzepko dzierżył w dłoni / A ponad nami straż
bardzo czuwa i dębowy szumi las (...).
(...) hej, hej, hej sokoły / omijajcie Ukrainę / bo tam wódka teraz rzadko
płynie (...).
(...) o ileż mąk, ileż cierpienia / o ile krwi, wylanych łez / pomimo to, nie
ma zwątpienia / dodawał sił kartona widok (...).
(...) bo wszystkie Mrówki to jedna rodzina / stary czy młody, chłopak czy
dziewczyna (...).
(na melodiekdomyjki): „Ukraina i Medyka, mówią, że to równo / Ukraina
ma cygary, a my mamy gówno.
(...) konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy, do Szeginii, na
Ukrainę! (...).
(...) cygaaaaaarów czy ci nie żal? (...).
(...) Polaku czy ci nie żal? / pozostawionej Szeginii? / kartona, litra wódki?
/ Polaku czy ci nie żal? / Mróweczko czy ci nie żal? / Mróweczko wracaj
na pas! // A Mrówka z żalem spoziera / i łzę rękawem ociera / Medykę
zostawić trzeba / bez chleba ludzie bez chleba (...)”.

59 Kobiety, Mrówki.
60 Kobieta, Mrówka.
61 „Tylko świnie siedzą w kinie” — hasło popularne w okupowanej przez Niemców Warszawie.
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Spotkanie z politykami.
Granica państwowa a granica Mrówek
Siódmego dnia protestu Mrówki spotkały się z przedstawicielami władz lokal
nych i państwowych pod hotelem „Gromada5' w Przemyślu. Po wstępnej prze
mowie, przewodniczący Rady Miasta Przemyśla — Marek Rząsa oraz poseł
z ramienia tutejszej PO — Piotr Tomański zaprosili „delegację” około trzydzie
stu osób na szczegółowe rozmowy do hotelowej auli62, podczas których im towa
rzyszyłam. Porozumienie (traktowane jako równouprawniony, uwzględniający
odmienne kompetencje językowe stron dialog) między Mrówkami a politykami
nie zostało jednak osiągnięte. Różne definiowanie tych samych słów, przeko
nanie obu stron o fałszywości przekazu adwersarza, wreszcie odmienne cele
spotkania, przekreślały szanse na skuteczną komunikację. Podstawowym poję
ciem, rozumianym zupełnie odmiennie przez Mrówki i polityków jest „granica”.
Dla posła — grającego rolę gospodarza tego spotkania — to przede wszystkim
granica polsko-ukraińska i zewnętrzna granica Unii Europejskiej, podlegają
ca określonym przepisom prawnym. Kulturotwórcza rola granicy — jej wpływ
na miejscowy język, wyobrażenia, rytuały, relacje władzy, sytuację ekonomiczną
itd., nie jest przedmiotem politycznej debaty. W kategoriach geopolitycznych
granica polsko-ukraińska stanowi całość — pięćset kilometrów linii granicz
nej. Z perspektywy lokalnej taka granica nie istnieje — już oddalona o 20 kilo
metrów Korczowa to zupełnie inny świat: „tam jest spokojna granica, tam jest
wszystko inaczej”63. Część spośród Mrówek była przekonana, że nowe regulacje
dotyczą jedynie Medyki, że na „pozostałych granicach” (przede wszystkim na
Korczowej) nadal „jest karton”. Przekonanie o niepowtarzalności Medyki, któ
ra dla Mrówek jest centrum świata, dobrze oddaje poniższy dialog:
„ K 1.: Tylko my jesteśmy kozłami. Na nas się odbiło.
К 2.: Powiem panu jak było. Medyka została zlikwidowana jako niezręcz
na konkurencja, ponieważ jest głośna na cały świat. A wszystko, co szło
resztą przejść, będzie szło jak do tej pory.
К 1.: Jest jedno piesze — nasze”64.

62 Wchodząc do hotelu część ludzi (ku zażenowaniu polityków) zaczęła zdejmować buty przed
drzwiami. Uświadomiło mi to, jak obcą przestrzenią musiał być dla Mrówek hotel i jak bardzo
„nie u siebie” musieli się tutaj czuć podczas rozmów o swojej przyszłości (prawdopodobnie tak,
jak czuliby się politycy w leju, gdzie rozmowy byłyby chyba mimo wszystko bardziej uprawnione).
Ten gest podległości, szacunku, niepewności, a może zagubienia został odczytany przez Tomańskiego jako zamierzona manifestacja, celowe samoupokarzanie się Mrówek wobec władzy. Wi
dząc, co się dzieje odparł: „No ale proszę państwa, bez przesady, dobrze?”.
63 Mężczyzna, ok. 45 lat, Mrówka.
64 Kobiety, Mrówki.
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W dyskursie lokalnym i geopolitycznym granica przynależy do odmiennych
porządków czasowych. Z perspektywy geopolitycznej granica rozpatrywana jest
w czasie historycznym o strukturze linearnej — jako podlegająca chronologicz
nej sekwencji wydarzeń, dziejących się w tej części świata. Wyznaczona po woj
nie, oddziela najpierw PRL od USRR, następnie Polskę od Ukrainy, a obecnie
jest również granicą unijną. Mrówki, opisując przeszłość granicy, używają środków wyrazu charakterystycznych dla mitu:
„M.B. Sz.: A granica tutaj w Medyce od ilu lat jest?
M: Od urodzenia. To przejście graniczne istnieje od zawsze. (...) Tutaj
mój jeden znajomy, niedaleko granicy mieszka, opowiadał mi jak to było
po wojnie. Była wioska, patomu przyjechali, zburzyli, zrobili tą granicę
i przejście. I tu jest Medyka, a tam Szeginie. A to przed wojną było razem
zbudowane, tak, że nie było żadnej przerwy”65.
Jak pisała Kirsten Hastrup, mit wyjaśnia teraźniejszość, odwołując się do
„czasu początków5', kiedy rzeczywistość nabierała swoich właściwości [Hastrup
1997: 25]. Obecny dramat jest odwzorowaniem mitycznego zburzenia pierwot
nego ładu. Medyka i Szeginie dzięki Mrówkom znów funkcjonowały niczym
jedna, przedwojenna wioska66, „przyjechali55jednak obcy decydenci („pan Tusk,
pan minister finansów i pan ten ostatni, ten najmniejszy, ten, co «kwa kwa»"67)
by, jak u zarania granicy, zburzyć zastany porządek.
W perspektywie różnic w definiowaniu podstawowych pojęć oraz odmien
nych celów spotkania, retoryczne chwyty posła, przedstawiającego się jako
„człowiek stąd”, który doskonale rozumie tutejsze problemy, były kompletnie
chybione. Ludzie wyczuwali fałsz tych zapewnień, co więcej, kilkakrotnie de
maskowali nieszczerość posła (który brał udział w komisji finansów, przygoto
wującej projekt znienawidzonej ustawy, a teraz przedstawiał się jako „przyjaciel
ludu55), obracając jego deklaracje w żart:
„P. T: My wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja, ja osobiście też znam to
przejście, bo tak się zdarzyło, że przechodziłem nim, co prawda tylko raz...
Ale przeszedłem, więc jak gdyby...
Głos z sali: I żyje pan? (śmiech)
P. T: (kontynuuje niewzruszony) ...wiem jak to wygląda, wiem jak to wyglą
dało tutaj i jak gdyby sytuację znam”.
Albo:

65 Mężczyzna, lat ok. 40, Polak z Mościsk, nosi papierosy okazjonalnie.
66 W której mówiło się takim samym (niezrozumiałym dla mieszkańców „centrum”) językiem,
prowadziło wspólną działalność o charakterze ekonomicznym, utrzymywało kontakty towarzyskie
i rodzinne.
67 Kobieta, lat ok. 40, bezrobotna, Mrówka.
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„P. T: „Ja tu część z państwa doskonale znam, także...
Głos z sali: A wie pan skąd? (śmiech)”
W grze pozorów uczestniczyły obie strony. Mrówki, świadome nielegalnej
działalności Skupczyków, którym „zdają” towar, próbowały przekonać polity
ków, że ukraińskie papierosy kupują jedynie dla własnych potrzeb. Poseł za
pewniał, że niestety „ktoś” mu powiedział, że jest inaczej i w tej sytuacji nic już
nie może zrobić. Jedyną propozycją ze strony polityków było sporządzenie listy
osób, które chciałyby korzystać z opieki społecznej. Pomysł spotkał się z bardzo
złym przyjęciem ze strony Mrówek. Władza, która zniszczyła lokalną struktu
rę ekonomiczną, „rzucała jałmużnę”' ludziom, dla których chodzenie do opieki
było równoznaczne z utratą honoru:
„M: Ludzie, którzy nic nie mają nie chcą pomocy. Tak jest właśnie u nas.
Oni mają honor większy niż pan Kurski, czy inny, co tam u was jest. Lu
dzie mają tyle ambicji, że nie chcą od was groszy”68.
Więcej pomysłów na rozwiązanie sytuacji wychodziło ze strony Mrówek. Pra
cownik parkingu w Medyce zaproponował zebranie dziesięciu tysięcy podpisów
przeciwko ustawie, co jednak nie miałoby żadnej mocy legislacyjnej. Jedyną pro
pozycją, która zyskała aprobatę polityków, było zaskarżenie ustawy do Trybuna
łu Konstytucyjnego, jako dyskryminującej grupę osób, przekraczających granicę
pieszo (drogą powietrzną i morską nadal można przewozić karton). Większość
propozycji Mrówek była przez polityków odrzucana, co brało się z odmiennego
stosunku do obowiązującego prawa. Podczas gdy poseł i przewodniczący Rady
Miasta próbowali szukać rozwiązań w ramach prawnych, Mrówki najczęściej je
kwestionowały, wskazując na złe prawo, jako na źródło swoich problemów. Bez
silność języka politycznej debaty wobec złożoności lokalnych problemów została
dostrzeżona i wyrażona przez jedną z Mrówek:
„M: W Polsce wszystko to polityka. Po prostu porozmawiać z posłami,
żeby to traktować na zasadzie takiej niepolitycznej. Ściana wschodnia to
jest, to pan sam mówił, jest najbiedniejsza w Europie (...) i stosowanie
procedur jednakowo dla całej Polski to jest po prostu takie rzucanie...
P. T: Znaczy inaczej... Ja myślę, żeby walczyć właśnie o to, aby nas trakto
wano jednakowo.
(...)

M: Wszystko jest polityka, a my nie jesteśmy polityka”69.
Wypowiedź70 ta jest głosem niezgody na świat zdominowany przez politykę
— jeden dyskurs, który unieważnia lokalne systemy myślenia i wyrażania.
68 Mężczyzna, Mrówka.
69 Mężczyzna, Mrówka i Piotr Tomański, poseł.
70 Niezrozumiana przez posła Tomańskiego.
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Trzeci Świat, Etiopia, Islandia
— Podkarpacie bez granicy
„Śmierć granicy” zmieniła krajobraz kulturowy regionu. Medyka, która ożywia
ła całą okolicę i decydowała o ekonomicznej samowystarczalności jej mieszkań
ców sprawiła, że Podkarpacie przedstawiane było przez Mrówki jako niezależny
organizm. Sprawne funkcjonowanie tego organizmu zależało od pracy i wza
jemnego oddziaływania na siebie jego „wewnętrznych organów” — Mrówek,
Skupczyków, celników, wopistów, pracowników sklepów, bazarów, fabryk, lo
kalnych przedsiębiorców, policji, kierowców autobusów itd. Próbowałam opisać
krajobraz kulturowy Mrówek właśnie jako sieć przestrzennie usytuowanych re
lacji władzy i podległości, powiązań ekonomicznych i towarzyskich. Grudniowe
zmiany, traktowane jako atak z zewnątrz, brutalna ingerencja obcej władzy, za
burzyły koncepcję regionu jako niezależnego bytu. Zaczęto przedstawiać Pod
karpacie w relacji do reszty kraju — jako jego najgorszą, skrajnie peryferyjną
część. Zaciekawił mnie język lokalnej geografii Polski. Podziału kraju na części
lepsze i gorsze dokonano nie według standardowego „wschód-zachód”, lecz
przy pomocy słów „góra”, „głębia” i „dół”. Podkarpacie (nazywane dziurą, Pol
ską D, Etiopią, Trzecim Światem, czy przeżywającą akurat kryzys Islandią) kon
trastowano z „głębią Polski”, „górą Polski”, z miastami położonymi „tam wyżej
w Polsce”. W słowie Podkarpacie akcentowano natomiast przedrostek „pod”.
Mapa Polski Mrówek to również mapa wartości:
„K 1.: (...) my rodzinni jesteśmy. Zapraszamy się. Skromnie, bo skromnie,
ale w rodzinie. Ja wyjechałam na święta raz w życiu jedyny do Warszawy
i więcej tam nie pojadę (...). Tam nie ma świąt. Tam nie ma tej atmosfery
(...).
M.B.-Sz.: Ja byłam kilka razy na Ukrainie w święta, to tam też jest taka
niesamowita gościnność...
K 1.: Tam też tak jest. Bo to jest tam tak podobnie jak u nas.
K 2.: Za granicą to ja okres świąt wielkanocnych w czterech ścianach prze
siedziałam...
K 3.: Tak. Tam każdy na klucz się zamyka w tej Warszawie. Tam każdy aby
dla siebie. Ja tego nie rozumiem.
K 1.: My tu dobrzy ludzie jesteśmy (...)”71.

71 Kobiety, Mrówki.
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* * *

Granica polsko-ukraińska z lokalnego punktu widzenia nie dzieli. Nie sta
nowi dla Mrówek bariery komunikacyjnej — ludzie rozumieją tu doskonale
oba języki, oprócz tego wykształcili specyficzny, wspólny „język leja”. Swoistość
tego języka leży nie tylko w użyciu specyficznych słów, nieco odmiennej skład
ni, swoistej symbolice, czy nie zawsze dla mnie zrozumiałej metaforyce, lecz
przede wszystkim w zupełnie innym kontekście praktykowania mowy. Wspól
ne, wielogodzinne stanie w leju w oczekiwaniu na kontrolę określiło sytuację
komunikacyjną dla kilku tysięcy osób z okolicy. Specyfiką tej komunikacji jest
doświadczenie uczestnictwa w nieustającej gadaninie i bliski, cielesny kontakt
ludzi, wymuszony architekturą leja. Wspólne doświadczenie granicy, uznawanie
tych samych wartości, podobny styl życia, bieda i emigracja zarobkowa łączą
Podkarpacie z zachodnią Ukrainą.
Granicą, która dzieli, jest dla Mrówek granica województwa, poza którą
zaczyna się różnie wartościowany, ale zasadniczo odmienny świat. Perle M0hl
pisze, że zamknięcie i izolacja mają w dużej mierze wymiar komunikacyjny. Naj
częściej nie chodzi o realne odizolowanie, tylko o to, że ludzie opisują swo
je kontakty ze światem zewnętrznym w kategoriach odcięcia, spowodowane
go brakiem jakiejkolwiek bezpośredniej wymiany i możliwości dialogu [M0hl
1997: 21]. Przekonanie o radykalnej odmienności świata na zewnątrz powstaje
nie ze względu na brak dostępu do tego świata, lecz inne wzory komunikacji.
Metafory uwięzienia w „zagranicznych” czterech ścianach czy zatrzaśniętych
„warszawskich” drzwi wyrażają niemożność porozumienia się w warunkach bra
ku jakiegokolwiek wspólnego doświadczenia, wokół którego mogłaby się orga
nizować komunikacja.
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Jak z a r o b i t k y kształtują więzi krewniacze
w transnarodowych rodzinach bojkowskich

Nie o siebie dbają — bo oni tam męczą się na czarno, oni tam są
niewolnikami! — ale o dzieci!
(K, 1. 59, U )1

Zarobitky to powszechnie stosowane na Bojkowszczyźnie określenie na okre
sową pracę zarobkową zagranicą, często podejmowaną nielegalnie. Migracji
zarobkowych w obrębie Ukrainy zwykle nie nazywa się zarobitkami. Wyjazdy za
granicę przez wielu Ukraińców uznawane są za zło konieczne; owo „zło’’ nieraz
rozumiane jest dosłownie. Największy ból sprawia im fakt, że zarobitky często
prowadzą do rozpadu rodzin. Moim celem było zbadanie, jak migracje zarob
kowe zmieniają sposób funkcjonowania rodzin, relacje pomiędzy krewnymi, ich
role społeczne. Szczególnie interesowali mnie członkowie rodzin, którzy pozo
stają w rodzinnych wsiach.
Badania prowadziłam w kilku wsiach Karpat Ukraińskich, w obwodzie lwow
skim. Jest to część historyczno-etnograficznego regionu zwanego Bojkowszczyzną. Wywiady pochodzą przede wszystkim ze wsi: Borynia, Bukowynka, Ropawske, Meżhiria i Komamyky. Wraz z rozpadem ZSRR w okolicy upadły wszystkie
fabryki i wytwórnie, dziś obszar ten cechuje wysoki współczynnik bezrobocia.
Główną jego przyczyną jest brak miejsc pracy, nawet dla ludzi z wyższym wy
kształceniem, brak perspektyw. Borynia to wieś typu miejskiego i jest tam re
latywnie dużo miejsc pracy, takich jak szkoła, szpital, Selska Rada, czy liczne
sklepy. Inaczej jest w pomniejszych wsiach, jak Bitlja. Tam, jeśli nie prowadzi się
sklepu bądź nie ma w domu kogoś otrzymującego emeryturę, rzadko widuje się
pieniądze. By zdobyć większą ilość pieniędzy, po prostu trzeba wyjechać. W pra
1 W nawiasach po cytatach podano pleć, wiek i narodowość rozmówcy.
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wie każdej chacie można usłyszeć o członkach rodziny pracujących zagranicą.
Często przebywają tam od kilku lat. Niektórzy nawet zmieniają obywatelstwo,
by pracować na lepszych warunkach.
Według moich rozmówców wyjazdy na zarobitky rozpoczęły się wraz z uzy
skaniem przez Ukrainę niepodległości w 1991 roku, jednak nasiliły się dopiero
dwa, trzy lata później. Wtedy migranci, którzy wyjechali w pierwszym okresie,
zaczęli kupować mieszkania, domy, samochody. Odkrycie, jak opłacalny jest
wyjazd tego typu, spowodowało efekt domino. Szacuje się, że obecnie zagrani
cą pracuje około siedmiu milionów Ukraińców, z czego tylko połowa legalnie.
Prawdopodobnie jednak pracujących nielegalnie jest znacznie więcej — według
ukraińskiej badaczki W. I. Fedosowej nielegalnie wyjeżdża ponad 90% migran
tów [Fedosowa 2008: 3-4]. Wielu zarobitczan nie wraca do kraju, zaś inni, jeśli
wracają, to już nie do rodzinnej wsi. Bardzo popularne jest kupowanie ziemi
w okolicach dużych miast lub mieszkań w samych miastach.

Zarobitczanie
Tam pracujesz, wiesz co robisz i pieniądze są.
Tu pracujesz i pieniędzy nie ma żadnych.
(K, 1. 40, U)

Zarobitczanin wyjeżdża dla rodziny, a nie po to, by zaspokoić swoje indywidu
alne potrzeby. Często można też usłyszeć, że jedzie, by podnieść standard ży
cia rodziny, by dzieci nie czuły się gorsze. Wyjątkiem mogą być tylko młodzi
mężczyźni, migrujący tuż po ukończeniu miejscowego technikum, a więc zwykle
jeszcze zanim założą własną rodzinę. Zadziwić może, jak wiele migracji moty
wowanych jest chęcią umożliwienia dziecku pójście na studia. Zdobycie wyższe
go wykształcenia na ukraińskich wsiach postrzegane jest jako inwestycja mająca
w przyszłości pomóc dziecku znaleźć pracę, a co za tym idzie, poprawić jakość
jego życia. Wielu rodziców marzy, by ich dzieciom żyło się lepiej niż im i chcia
łoby móc zagwarantować im wykształcenie. Dla pracujących na miejscu zwykle
jest to jednak zbyt duży wydatek, gdyż wymaga wielu mniej lub bardziej oficjal
nych opłat. Jak mówią Ukraińcy, tak zwane wpisowe na państwowy uniwersytet
kosztuje od 7 do 10 tysięcy dolarów, a rok nauki na płatnej uczelni około 2 ty
sięcy. Inną przyczyną wyjazdów jest potrzeba kupna domu czy mieszkania lub
wyremontowania starego domu.
Mieszkańcy Bojkowszczyzny przyznają pracy wielką wartość i postrzegają ją
jako nieodzowną część życia. Zdrowie umożliwia pracę, praca zapewnia zdro
wie. Ich zdaniem człowiek żyje, by pracować i pracuje, żeby żyć, a ludzie niepra
cujący są niepotrzebni rodzinie i społeczeństwu.
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Wśród wyjeżdżających istnieje bardzo wyrazisty podział genderowy. Kobiety
i mężczyźni nie tylko wybierają inne kraje docelowe i wykonują inne prace, ale
też często opuszczają dom w trakcie innych etapów życia rodzinnego.
Z bojkowskich, bardzo tradycyjnych i dość konserwatywnych wsi, nigdy nie
wyjeżdżają młode dziewczęta. Zbyt silne są obawy przed zejściem na złą drogę.
Kobiety wyjeżdżają dopiero po założeniu rodziny — albo jadą wraz z mężem,
by zarobić na mieszkanie, albo gdy już mają dzieci. Każda z nich bywa w tylko
jednym kraju, zwykle zmienia jednak zajęcia: sprząta w domach i restauracjach,
gotuje, zajmuje się dziećmi lub starszymi ludźmi. Wyjeżdżają indywidualnie;
pracę zwykle znajdują im będący na miejscu krewni bądź znajomi. Jeśli jeżdżą
do któregoś z państw Europy Środkowej, wracają co kilka miesięcy. Mimo że
większość wiz pozwala Ukrainkom na tylko trzymiesięczny pobyt w obcym pań
stwie, jeśli jadą do Włoch lub innego bardziej oddalonego kraju, wracają dopie
ro po kilku latach. Trzymiesięczne wyjazdy byłyby nieopłacalne z ekonomicz
nego punktu widzenia — zbyt dużo kosztuje sama podróż — stąd nielegalnie
pozostają zagranicą po wygaśnięciu ważności wizy. Ciągły lęk przed złapaniem
i deportacją bywa przyczyną wielu patologicznych sytuacji, jak niewychodzenie
na ulice przez cały okres pobytu w obcym kraju. Bywa jednak i tak, że imigrantki
zadomawiają się w państwie, „gdzie wszystko jest”, zakładają tam nowe rodziny,
ściągają do siebie dzieci z Ukrainy.
Mężczyźni najchętniej zarabiają na budowach. Większość z nich pracowała
w różnych krajach; najczęściej w Polsce, Czechach, Niemczech, na Węgrzech
oraz w Rosji. Ich wyjazdy zwykle trwają tyle, na ile pozwala okres ważności wizy.

Powstawanie rodzin transnarodowych
Do wsi wracają chyba tylko ci, co jadą na dwa, trzy miesiące;
a ci co jadą na lata — ich nie ma.
(K, 1. 59, U)

Można wyróżnić cztery schematy wyjazdów z bojkowskich wsi:
1. Mężczyzna kilkukrotnie jedzie na trzy miesiące do krajów UE lub na dłu
żej do Rosji (Moskwa, Syberia);
2. Wyjeżdża mąż, po czym ściąga do siebie żonę i ewentualnie dziecko. Rza
dziej od razu wyjeżdżają razem;
3. Młode małżeństwo jedzie szukać szczęścia w mieście;
4. Jedzie sama kobieta — wyjazd często trwa kilka lat.
W ten sposób powstają rodziny transnarodowe. Dziś poprzez rodzinę trans
narodową rozumie się w antropologii taką rodzinę, której członkowie dłuższy
czas przebywają w co najmniej dwóch krajach. Przyglądając się bliżej rodzinom
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tego typu widać, że w tym regionie genderowe zróżnicowanie ról społecznych
jest nadal bardzo wyraźne.
Dzieci migrujących ojców mieszkają z matkami, oddzielnie od dalszej rodzi
ny. Rodzina taka, choć niepełna, funkcjonuje normalnie. Inaczej jest w domach
migrujących matek — ich funkcjonowanie opiera się na pomocy dalszej rodziny.
Na Ukrainie bardzo silna jest wiara w wychowawczą rolę matki. Wyjazd zagrani
cę stoi z nią w konflikcie, gdyż pozostające w rodzinnej wsi dzieci są pozbawione
nie tylko matczynej opieki i wzorca, ale także kontroli. Zarzuca się im, że robią
co chcą i nie znają wartości pieniądza. Dzieci po wsparcie emocjonalne częściej
zwracają się do przebywających zagranicą matek niż do ojców, z którymi miesz
kają. Mężczyźni rzadko są pełnowymiarowymi opiekunami i nawet jeśli wyjazd
żon zmusza ich do przejęcia części domowych obowiązków, jak sprzątanie, nie
zwalnia to kobiety z obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Migrujące mat
ki starają się równocześnie być „tu i tam”. Jedynym większym wydatkiem, na
jaki sobie pozwalają będąc zagranicą, są telefony do domu. Mimo tego, to wła
śnie matkom moi rozmówcy stawiali najwięcej zarzutów: nie mogą doglądać
swoich dzieci, troszczyć się o nie, uczyć, być wzorem, socjalizować, kontrolo
wać, ich dzieci pozbawione są „maminego ciepła”. Gdy migruje kobieta mająca
małe dziecko, początkowo nie może go zabrać ze sobą. Jeśli jest ona rozwódką,
a wśród tych częstotliwość wyjazdów jest najwyższa, lub gdy małżeństwo wyjeż
dża razem, dziecko zostaje pod opieką babci. Często na kilka lat. Maluchy nie
potrafią zrozumieć, czemu mama wyjechała i nie zabrała ich ze sobą.

Dzieci
Choć wyjazd jest „dla dziecka, by nie czuło się gorsze”, nieobecność rodziców
jest przyczyną licznych życiowych tragedii. Wyjazd jednego z rodziców często
kończy się rozwodem, zwłaszcza w przypadku kobiet jadących do Włoch bądź
Hiszpanii. Najgorsze jest jednak poczucie osamotnienia, bycia porzuconym.
Przykładowo, młode małżeństwo mające dwuletnią córkę wyjechało do Ka
nady. Gdyby chcieli jechać z niemowlakiem, nie dostaliby wizy, więc między
2 a 10 rokiem życia ich córeczkę wychowywała babcia. Z Kanady na wizie wy
cieczkowej wyjechali do USA, gdzie nielegalnie zostali. Gdy urodziła im się dru
ga córka, okazało się to dla nich zbyt dużym obciążeniem finansowym. Pracując
dorywczo, a więc raz mając zarobek, a raz nie, do tego spłacając kredyt za dom,
nie byli w stanie zapewnić dziecku niezbędnych artykułów. Dwuletnia Marijka
na kolanach znajomej rodziców poleciała do obcego jej kraju i rodziny, której
nie znała. Inne twarze, inny język, noc, gdy powinien być dzień, to ogromne
wyzwania dla dwuletniego dziecka. Równie wielki był stres całej rodziny — ich
pociecha leciała samolotem z USA tydzień po zamachu 11. IX. Największy dzie
cięcy dramat związany jest jednak nie z przylotem Marijki na Ukrainę, ale z jej
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wyjazdem. Pięcioletnia Amerykanka wracała do rodziców, czas było iść do szko
ły. Starsza siostra musiała zostać u dziadków:
„Tak, dobrze się razem bawiły, tylko jak ta wyjeżdżała, to ona [A.J. —
starsza siostra] już do niej przywykła i bardzo płakała. Mówiła, że mama
tamtą lubi, a jej nie, «bo ona wraca do mamy i do taty, a ja nie wracam».
I mojej córce tak było ciężko, że musiała ją wziąć do siebie” (K, 1. 57, U).
Dopiero po ośmiu latach starsza z dziewczynek pojechała do USA, do rodzi
ców i młodszej siostry. Nie znając słowa po angielsku, od razu poszła do piątej
klasy. Na początku było jej bardzo ciężko; rodzice najpierw musieli przełożyć
lekcje na język ukraiński, a potem wytłumaczyć córce. Teraz już nie chce wracać
na Ukrainę.

Rodzice wyjeżdżających
Mieszkańcy badanych przeze mnie okolic prawie zawsze wyjeżdżają w bryga
dach zorganizowanych przez pośrednika lub „do kogoś”. Jeśli w rodzinie jest
kilkoro dorosłych dzieci i jedno z nich wyjeżdża, to zwykle w jego ślady idą pozo
stałe. Zyskują one nie tylko kontakty (network), możliwość zdobycia zaprosze
nia, łatwiejszego znalezienia mieszkania i pracy zagranicą, ale przede wszystkim

Rozmówczyni. W erchne Wysockie (Верхне Висоцьке). Fot. M. Zowczak, 2006
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samą świadomość, że można wyjechać, że to się udaje i jest korzystne. W efek
cie w wielu bojkowskich chatach mieszkają dziś samotni, starzy rodzice, któ
rych dzieci porozjeżdżały się po świecie. Sytuacja ulega zmianie w okresie świąt
i wakacji, kiedy domy te znów zaczynają tętnić życiem. Ich dawni mieszkańcy
wracają do swoich korzeni. Fenomen ten dobrze ilustruje przypadek osiemdziesięcioczteroletniej mieszkanki peryferyjnie położonej wsi Meżhiria. M a ona
siedmioro dzieci przebywających w różnych miastach Ukrainy i Rosji, 28 wnu
cząt i 19 prawnucząt (stan na 2008 rok). W wakacje letnie i zimowe dzieci oraz
wnuczęta pomagają jej przy gospodarstwie, zwłaszcza przy sianokosach. Zawsze
ktoś wtedy u niej jest: kiedy z nią rozmawiałam, na polu obok domu pięć osób
grabiło siano. Patrząc na drugie pokolenie wychodźców z Meżhirii widać, że
przywykli już do miejskich standardów. Jedna z wnuczek wyglądała, jakby wła
śnie wyszła z eleganckiej galerii z modą młodzieżową, jej siostra kosiła siano
ubrana tylko w sportowy stanik i stringi.
Święta to niemalże magiczny czas, gdy nawet najbardziej wyludnione wsie
odżywają:
„A.J.: A dzieci z innych rodzin przyjeżdżają do rodziców?
M.P.: Przyjeżdżają, przyjeżdżają, wszyscy przyjeżdżają. Rzadko, najbar
dziej zjeżdżają się na święta. Tu u nas wesoło kiedy są święta, kiedy wszy
scy z różnych, co się długo nie widzieli przyjeżdżają. Przyjeżdżają, nie ma
takich, co by nie odwiedzali. Jak już nikogo nie ma, to do mogił przyje
chał, trochę sobie posiedział w wielkie święta” (K, 1.84, U).
Jest to fragment rozmowy przeprowadzonej w Ropawske. Gdy dotarłam do tej
wsi, oprócz swjaszczennyka i jego syna, który akurat przyjechał w odwiedziny,
w całej wsi nie było żadnego mężczyzny w wieku przedemerytalnym. Wszyscy
wyjechali zarabiać.
„A J: Bardzo Pani przeżywała, jak wyjeżdżały Pani dzieci?
E.P: Myślałam, że już umrę. Sama jedna mama została (...)” (K, 1. 84, U).

Transnarodowa rodzina z Bukowynki
Pani Hanna (57 lat), nauczycielka języka ukraińskiego, mieszka wraz z mężem
(65 lat) w bardzo zadbanej chacie w Bukowince. Dom jest dobrze wyposażony,
nawet w mikrofalówkę, co w tamtej okolicy jest rzadkim luksusem. Małżeństwo
ma pięcioro dzieci, jednak tylko jedno z nich mieszka na Ukrainie. Najstarszej
córki nie widzieli od dziesięciu lat — nielegalnie przebywa w USA i próba wy
jazdu skończyłaby się deportacją. Od kilku lat w podobnej sytuacji jest też, za
proszony do USA przez siostrę, syn pani Hanny. Kolejna dwójka jej dzieci, wraz
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z małżonkami, przebywa obecnie w Hiszpanii. Pani Hanna jest nieszczęśliwa
z powodu ich wyjazdu. Wielu wnuków nigdy nie widziała, za to innym zastępuje
rodziców, gdy tych nie ma w kraju. Kiedy widzi, że do sąsiadów przyjeżdżają na
święta dzieci — ona płacze. I rozmawia przez telefon. Gdyby i jej dzieci były
w ojczyźnie, mogłyby ją odwiedzić choć kilka razy do roku. Ta troskliwa kobieta
głęboko przeżywa wszystkie pokazywane w telewizji nieszczęścia i spory między
narodowe. Twierdzi: „moje serce zawsze patrzy się na te części świata, gdzie są
moje dzieci” (K, 1. 57, U).
Pani Hanna jedną ścianę w domu postanowiła poświęcić swoim dzieciom
i wnukom przebywającym za granicą. Mają się tam znaleźć zdjęcia portretowe
każdego z nich. Jest to miejsce bardzo zaszczytne — ściana nad wezgłowiem
łóżka. Wcześniej była tam ikona, powieszona jeszcze przez ojca pani Hanny.
Została ona zdjęta i postawiona na stoliku obok — i obecnie znajduje się tam
kącik modlitewny, przy którym pani Hanna modli się za zdrowie i szczęście dzie
ci oraz o ich powrót na Ukrainę. W chwilach, gdy jest jej ciężko, zwraca wzrok
ku ścianie.

Zmiana obywatelstwa
„Przepisanie się na Niemca” oznacza zmianę obywatelstwa na niemieckie. Jest
to jeden z najdalej posuniętych, ale też i najskuteczniejszych kroków, jakie może
uczynić Ukrainiec chcący poprawić swoją sytuację materialną. Niezbędne jest
posiadanie przodka Niemca i odczekanie kilku lat, w ciągu których wyrobione
zostaną wszystkie niezbędne dokumenty. Przykładem „przepisanych” mogą być
trzy siostry jednej z mieszkanek Borynji.
Najstarsza z nich, Wanda, jest Niemką już od sześciu lat. Mieszkając na Ukra
inie, z własnej, marnej wypłaty musiała utrzymać bezrobotnego męża i czwórkę
dzieci. Cała rodzina ciężko pracowała na polu, a mimo tego żyła na skraju nędzy.
Pani Genia ze smutkiem w głosie opowiada, jak siostra piekła siedem, osiem bo
chenków chleba i cztery momentalnie znikały, bo rodzina była wygłodzona. Dla
tego Wanda zdecydowała się przyjąć obywatelstwo niemieckie i wraz z rodziną
wyjechała za granicę. Dziś pracuje w restauracji trzy, cztery godziny dziennie.
Poza dziesięcioletnim synkiem pracuje cała jej rodzina. Otrzymują stałą zapłatę
i mają pewność, że „jak któreś straci pracę, to państwo dopomoże”. Do tego
praca jest w dużo większym stopniu zmechanizowana. Porównując swoje obec
ne życie z tym na Ukrainie, rodzina twierdzi, że czuje się jak na wczasach.
Kolejne dwie siostry wyjechały z kraju w wakacje 2008 roku. Wyrabianie
papierów zajęło im pięć i pół roku. Zadziwiająca może się wydawać postawa
szesnastoletniego syna jednej z nich, który wyjeżdżał nie wiedząc o Niemczech
prawie niczego. Twierdził, że „jak będzie, tak będzie. Pewnie będzie lepiej”
i może spełni się jego marzenie, by mieć samochód. Na przyjazd ojca będzie
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musiał długo czekać. Mąż Niemki wciąż pozostaje Ukraińcem i żeby osiedlić
się w Niemczech, najpierw musi zdać specjalny egzamin z języka niemieckiego.
Inaczej przebiega procedura „przepisania się na Rosjanina”, opłacalna dla
osób pracujących w Rosji. Dwudziestodwuletni Wasyl musiał znaleźć rodzinę,
do której mógłby się „przepisać” i zapłacić 1000 hrywien — przypisał się więc
do matki swojego kolegi i dziś jest Rosjaninem. Dzięki temu legalnie zarabia na
Syberii i lata pracy liczą mu się do emerytury.
Dla wielu Bojków możliwe jest także otrzymanie Karty Polaka, która pozwa
la na bezpłatne wyrobienie wizy pobytowej długoterminowej, uprawniającej do
wielokrotnego przekraczania granicy Polski.

Ambiwalentna ocena wyjazdów
W ocenie wyjazdów na zarobitky widać wyraźną ambiwalencję — są one zarów
no dla rodziny, jak i „przeciwko” niej, gdyż zarobitczanin nie może wypełniać
wszystkich obowiązków, jakie ma wobec członków swojej rodziny (matki po
winny doglądać dzieci, dzieci pomagać rodzicom). Wyjeżdżający i ich krewni
twierdzą, że wyjazd był konieczny, że wymagała go sytuacja ekonomiczna ro
dziny. Tylko w razie nieszczęść, traktowanych jako kara boska za opuszczanie
rodziny, zmieniają zdanie. Tak rozumiane kary boskie bywają rozmaitego typu.
Za najcięższe grzechy może zarobitczanina dotknąć nawet śmierć lub zgon ko
goś z rodziny. Słyszałam kilka takich historii. Oto jedna z nich: kobieta mia
ła pięciu synów, którzy jeden po drugim wyjeżdżali szukać pracy w Czechach.
W końcu pojechał za nimi i najmłodszy. Zostawiając starą matkę i ciotkę na
gospodarstwie, postąpił wbrew synowskiemu obowiązkowi, gdyż kobiety te nie
były w stanie same wykonywać prac gospodarskich. Kilka miesięcy później wró
cił do domu w trumnie.
* * *

Bojkowszczyzna w dobie nasilonych migracji ekonomicznych zmienia się
z pogranicza polsko-ukraińskiego w swego rodzaju pogranicze Europy. Miesz
kańcy peryferyjnie położonych wsi wyjeżdżają do bardziej rozwiniętych krajów
europejskich, a także USA. W ten sposób pojawia się na Bojkowszczyźnie zja
wisko rodzin transnarodowych; trudno jest tu znaleźć rodzinę, która nie mia
łaby doświadczeń migracyjnych. Pozostawione z dziadkami dzieci, osamotnie
ni rodzice i małżonkowie, latami nie widzą swoich najbliższych. Mieszkańcy
Bojkowszczyzny nadal jednak są niezwykle rodzinni i podtrzymują kontakty
z bliższą i dalszą rodziną, nawet z tą od lat przebywającą zagranicą. Wyjazdy
zarobkowe powodują wyludnienie wsi, a także powszechność modelu „rodziny
niepełnej”. Jedna z rozmówczyń szacowała, że z tysiąca osób zameldowanych
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w Boryni mieszka tam może jedna trzecia. Klasa w szkole podstawowej, w Bukowynce, liczy obecnie czworo uczniów. Prowadząca ją nauczycielka pamięta,
gdy standardem było czterdzieścioro.
Dla jednych zarobitky są złem koniecznym, często wręcz grzechem, za który
na rodzinę wyjeżdżającego może spaść kara boska, inni widzą je jako jedyną
szansę na poprawę poziomu życia rodziny lub wygodniejszy sposób życia. Wy
jazdy te nie są w tych ocenach jednak złem same w sobie. Zdaniem większości
moich rozmówców złe jest to, że tak wiele osób musi jechać nielegalnie, znosić
poniżenia, żyć w ciągłym lęku, a przede wszystkim — niepełna rodzina zarbitczanina nie jest prawdziwą rodziną, nie spełnia dobrze swoich funkcji. Jeśli jednak
do przebywającego zagranicą zarobitczanina dołączy reszta rodziny, „to wszyst
ko jest w porządku”. Panuje opinia, że tam im będzie lepiej, ponieważ będą
razem. Wyjazdy i powroty oraz związane z nimi osamotnienie, oczekiwanie oraz
nadzieje kształtują więc codzienność wielu bojkowskich rodzin.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Karolina Jagnyziak

Wspólnota interesów czy rodzinny interes?
Wpływ handlu przygranicznego
na relacje w rodzinie

Prolog
Szósta rano. Młody mężczyzna zakłada na głowę wysłużoną baseballówkę, przez
ramię przewiesza starą, sportową torbę. Wychodzi z domu. Jest ńmno, więc kuli się
w sobie i idzie szybkim krokiem. Ulica jest jeszcze pusta, wieś wciąż cicha. Zupełnie,
jakby wszyscy spali. Ale to tylko pozory.
W końcu dochodzi do nasypu kolejowego, wspina się po stromych, betonowych
schodach, których dobre czasy już dawno minęły. Podobnie jak czasy stacji kole
jowej, teraz ciemnej i zimnej, z kruszącą się elewacją. Mężczyzna idzie prosto na
peron. Inni podróżni też już czekają. Stara się wśród nich wypatrzeć swoich znajo
mych. Smutno jeźdń się samemu. A tak, czekając na granicy, można sobie flaszkę
wypić, pogadać, pośmiać się... Nikogo nie dostrzega. Może po prostu nie zauważył
albo wsiedli w Ustrzykach. Na pewno znajdą się w którymś wagonie.
Pociąg podjeżdża. Nazywają go różnie. Gwiazda Południa. Przemytnik, tak po
prostu. Albo Rasputin, od wódki, którą kiedyś przewozili z Ukrainy. Toczy się wol
no, trzeszcząc i brzęcząc. Nic dziwnego, w środku cały jest porozkręcany — same
skrytki i skryteczki. Dobrze, że jeździ tylko dwa razy dziennie, inaczej nic by z niego
nie zostało.
Mężczyzna myśli o tym z uśmiechem na twarzy. To ci Ukraińcy, oni wszystko roz
kręcą, byle papierosów napchać. Wsiada do wagonu. Podróżni siadają w grupach.
Znajomi ze znajomymi, Polacy z Polakami, Ukraińcy z Ukraińcami. Ukraińców
sporo już siedzi — głównie babcie, wracające z bazaru w Ustrzykach po następną
porcję towaru. Jedna, w filcowych kapciach, owiniętych foliowymi siatkami, żeby
nie przemokły, rozłożyła się na ławce. Przeszedł koło niej, starając się nie patrzyć.
Przez nie człowiek nawet porządnie nie może zarobić...
W końcu znajduje swoich. Dobrze. Spędzą na granicy jakieś pięć godzin, czeka
jąc na koniec odprawy. Miło jest mieć z kim porozmawiać.
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Podstawowe pytanie — dlaczego?
Przypuszczam, że na każdym terenie istnieje pewien temat tabu. W przypadku
Krościenka założyłam, że będzie nim kwestia przemytu. Jednak już moja pierw
sza rozmówczyni pokazała mi, że jest inaczej. Zapytana ogólnie o Krościenko,
zaczęła opowiadać o granicy w kontekście handlu przygranicznego i przemytu.
O tym, jak jeździ na granicę z matką lub przyjaciółmi, co przewożą, w jaki spo
sób; dzieliła się swoimi przeżyciami, opowiadała anegdoty, próbowała jak naj
lepiej opisać relacje między handlarzami a celnikami. Podczas moich licznych
odwiedzin u tej rodziny okazało się, że granica pełni ważną rolę w ich życiu. Jest
źródłem dochodów i miejscem kontaktów towarzyskich, reguluje cykl dnia, jest
powodem do dumy. W przewóz towarów zaangażowana jest cała rodzina — na
wet osoby niepełnoletnie, które nie mogą przecież przewozić przez granicę al
koholu ani papierosów (najczęściej przemycanych towarów), jeżdżą jednak dla
towarzystwa i zdobycia doświadczenia. Bo wiedza, jak w każdym innym zawo
dzie, jest tutaj najpotrzebniejsza — trzeba wiedzieć, ile płacić celnikom, gdzie
chować i o której jechać.
Dla osób niemieszkających na pograniczu sama granica jawi się jako coś
niepewnego, płynnego — nie w sensie politycznym, ale ideologicznym. Z kolei
w Krościenku, dla jego mieszkańców, stała się najbardziej pewnym z elemen
tów ich życia. Stała się elementem, bez którego dalsza egzystencja nie byłaby
możliwa, zważywszy na kryzys ekonomiczny, z którym wciąż borykają się obsza
ry peryferyjne Polski oraz na wysokie bezrobocie. Nie bez znaczenia pozostaje
również fakt, że ten „brak perspektyw i możliwości rozwoju”, o którym wspomi
nają mieszkańcy, jest wynikiem przyzwyczajenia do granicy, braku konieczności
szukania innych rozwiązań, kiedy tuż-tuż jest to jedno, zapewniające możliwość
szybkiego i w miarę łatwego zarobku.
W Krościenku wiele rodzin żyje handlem przygranicznym i utrzymuje się z te
goż handlu. Stopień zaangażowania poszczególnych członków rodziny w handel
przygraniczny oraz jego niezaprzeczalnie wysoki wpływ na życie rodzinne (za
równo jeśli chodzi o organizację czasu, podział obowiązków, jak i tematy roz
mów), skłoniły mnie do myślenia o nim jako o pewnej formie rodzinnego inte
resu, przedsiębiorstwa, przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

„Moje” rodziny
Aby poznać wszystkie mechanizmy, rządzące tymi ąuasi-przedsiębiorstwami
rodzinnymi, niezbędne jest zapoznanie się z ludźmi, którzy są w nie bez reszty
zaangażowani. Dlatego chciałabym przedstawić poszczególne „osoby dramatu5'
oraz ich sytuację życiową, co następnie pozwoli mi lepiej określić ich związki
z granicą.
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Po raz pierwszy zapukałam do drzwi domu pani Marii1, pełniącej ważną
funkcję samorządową we wsi. Ma dwie córki — starszą Basię, studiującą na
uniwersytecie w Przemyślu, oraz młodszą Darię, uczennicę gimnazjum. Jej mąż
wyjechał do pracy do Szwecji, gdzie spędził około pięciu lat. W bezpośrednim
pobliżu mieszkają rodzice pani Marii oraz jej siostra z mężem i dziećmi. Ich ro
dzina jest jedną z najliczniejszych, jej członkowie mieszkają w różnych punktach
wsi.
Druga odwiedzona przeze mnie rodzina mieszka na samym końcu wsi. Gło
wą rodziny jest pan Radosław, który sprowadził się do Krościenka w poszukiwa
niu pracy ponad czterdzieści lat wcześniej. Ożenił się i już tutaj został. Pracował
ponad trzydzieści lat w spółdzielni, w tartaku i przy wypasie bydła, po czym zna
lazł się na emeryturze, ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Jego żona,
pani Anna, wciąż pracuje w spółdzielni, w jedynej ocalałej stodole, przy doje
niu krów. Mają czwórkę dzieci. Najstarszy, Paweł, pracuje wszędzie tam, gdzie
uda mu się znaleźć zatrudnienie — jest członkiem ochotniczej straży pożarnej,
sezonowo dorabia w prywatnym tartaku (jak mówi, „kiedy akurat jest coś do
roboty, bo przeważnie materiału brakuje” (M, 1. 32, V 2008), wyjeżdża do pracy
zagranicę. Podczas mojego ostatniego pobytu w Krościenku zdecydował się na
obranie zupełnie nowej ścieżki kariery i zdawał egzaminy uprawniające go do
pracy w straży granicznej. Drugi syn, Tomek, wciąż uczy się w liceum, planuje
kontynuować naukę w technikum mechanicznym. O dwóch córkach nie jestem
w stanie powiedzieć nic więcej ponad to, że obie są mężatkami i szczęśliwymi
matkami.
Status obu rodzin we wsi jest dość wysoki, co wynika głównie z ich zamożno
ści. Choć każdy z ich dorosłych członków pracuje „na etacie”, wśród sąsiadów
utrzymuje się opinia (uzasadniona zresztą), że dorobili się głównie na handlu,
i to właśnie z granicy czerpią największe korzyści. W przypadku pani Marii czę
sto nawet słyszałam opinie świadczące o niezadowoleniu mieszkańców z takie
go stanu rzeczy. Nie dlatego jednak, że uważają to za niemoralne lub nagan
ne. W ich odczuciu „pieniądz to pieniądz5', a zaradność jest największą zaletą.
Wskazywali jednak, że koliduje to z obowiązkami wynikającymi z jej stanowiska
— „jeżdżenie na granicę” jest zajęciem niezwykle czasochłonnym i przez to pani
Maria, jak powiedziała studentka Basia „nie znajduje czasu na wywiązywanie się
ze swoich wcześniejszych, programowych obietnic” (K, 1. 21, V II2007).
Każdy z członków obu rodzin był, w mniejszym lub większym stopniu, za
angażowany w handel przygraniczny. Głównym motywem podejmowanych
przez nich działań był więc czynnik finansowy. Kilka przejazdów dziennie było
„łatwym sposobem, żeby sobie trochę dorobić”, więc otwarcie korzystali z tej
możliwości. Pieniądze, które zarabiali, najczęściej zostawały spożytkowane „dla
dobra całej rodziny”. Wydawano je na remont lub przebudowę domu, zakup
Imiona rozmówców zostały zmienione (przyp. red.).
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sprzętów domowych (głównie AGD i RTV), etc. Pani Maria wyznała mi kiedyś,
że gdyby nie jej dwie córki, którym musi zapewnić przyszłość, nie wsiadłaby już
więcej do samochodu.
Dla młodszych członków rodziny przewiezienie kilku paczek papierosów lub
butelek wódki było odpowiednikiem dorywczej pracy, dzięki której zarabiali,
aby pokryć swoje własne wydatki. Tomek dzięki temu mógł spłacać raty za zakup
samochodu. Z kolei Paweł stwierdził, że „zbiera teraz pieniądze na nowy samo
chód, który sprowadzi ze Szwecji i będzie nim jeździł tak normalnie, po mieście.
A ten, ten stary — to już będzie tylko do pracy” (M, 1. 32, DC 2008).
Nie bez znaczenia pozostaje sposób, w jaki sami rozmówcy mówią o handlu
przygranicznym — używają słownictwa mającego konotacje z życiem zawodo
wym. Często wprost nazywają go swoją pracą, jak choćby widać w powyższym
cytacie.

Granica
Przejście graniczne, takie, jakie znajduje się obecnie na tym odcinku granicy,
zostało otwarte stosunkowo niedawno. Na stronie Bieszczadzkiego Oddziału
Straży Granicznej czytamy co następuje:
„Drogowe przejście graniczne w Krościenku zostało otwarte na granicy
polsko-ukraińskiej 20 listopada 2002 roku dla międzynarodowego ruchu
samochodów osobowych, mikrobusów i samochodów ciężarowych o ma
sie całkowitej do 3,5 tony (czynne w godzinach od 8.00-18.00)”.
Niecały rok później, 29 sierpnia 2003 roku, przejście było już czynne całą
dobę. Od tego momentu mieszkańcy zaczęli korzystać w pełni z dobrodziejstw,
które ze sobą niesie. Nie znaczy to, że sam handel przygraniczny jest zjawiskiem
aż tak świeżym. Jedna z moich rozmówczyń, studentka Basia, zapytana o to, jak
wyglądała sytuacja przed otwarciem granicy, odparła, że „zmieniło się tylko tyle,
że teraz możemy jeździć cały czas. Kiedyś, pamiętam, wcześniej, pojechałyśmy
z mamą na granicę i nie zdążyłyśmy wrócić przed zamknięciem [przejścia —
K.J.]; całą noc spędziłyśmy w samochodzie, na parkingu!” (K, 1. 21, VI 2007).
Choć opisana sytuacja wydawała jej się szokująca, nie różniła się od tej, jaką
można było często obserwować na przejściu granicznym Krościenko — Smolnica. Kolejki samochodów do odprawy sięgały nieraz 2-3 kilometrów, co wydłu
żało czas oczekiwania nawet (jeśli wierzyć rozmówcom) do kilkunastu godzin,
choć były to rzadkie przypadki. Doświadczeni kierowcy — określeniem tym na
zywa się ludzi jeżdżących na granicę po kilka razy dziennie i czerpiących z tego
korzyści materialne — mają oczywiście swoje sposoby, aby trochę przyspieszyć
podróż za granicę. Większość z nich ma zamontowane CB radia, by utrzymywać
między sobą stały kontakt. Ci, którzy wolą bardziej tradycyjne metody, nie roz
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stają się ze swoimi telefonami komórkowymi. Reguły są proste — należy zająć
swoim znajomym miejsce w kolejce, czyli wpuścić ich przed siebie, kiedy nadja
dą, nie zważając na innych, stojących z tyłu. Działa to według dobrze wszystkim
znanej reguły wzajemności — jeśli pomożesz komuś', być może w przyszłości
on pomoże tobie. Tym samym kierowcy-handlarze wzajemnie zwiększają sobie
szanse na wysoki zarobek. To główny powód, dla którego warto zawiązać jak
największą liczbę znajomości z „profesjonalistami” podczas długich postojów
w kolejce. Czekając, ludzie wymieniają się numerami telefonów z osobami, któ
rych nigdy wcześniej nie widzieli. Nowy znajomy to potencjalnie o jedno miejsce
bliżej w kolejce. Proceder „zajmowania miejsc w kolejce” jest powszechny, po
mimo stałej kontroli ze strony straży granicznej i policji. Czy jednak naprawdę
można ukrócić takie praktyki, kiedy znajomości sięgają także samej straży gra
nicznej?
Pomimo tych, nazwijmy je, udogodnień, dla postronnego obserwatora całe to
zajęcie wydawało się być grą niewartą świeczki; nużące i stresujące, bez chociaż
by możliwości pójścia do toalety czy zjedzenia obiadu. A kiedy już się dojechało
do domu, trzeba było zawracać i jechać powtórnie, bo jeden raz to za mało.
Dlatego wiele osób jeździ pociągiem. Mówią, że łatwiej, mniej męcząco, a traci
się tyle samo czasu. Oczywiście nie można przewozić benzyny, ale za to łatwiej
ukryć papierosy.
Jednak sytuacja znów się zmienia — w marcu 2008 roku Polska wchodzi do
strefy Schengen. Dla Ukraińców oznacza to utrudniony wjazd na teren RP. Ba
zar w Ustrzykach Dolnych wyludnia się, Ukraińcy handlujący wódką i papiero
sami to teraz rzadkość, ale za to ich polska konkurencja świętuje. Kiedy przy
jeżdżam w kwietniu do Krościenka, zaskakuje mnie brak kolejki — wszystko
wydaje się iść szybko i sprawnie. Rozmówca Paweł potwierdza:
„Kolejki były przez Ukraińców! Cisnęli się, nie wiadomo ile razy dziennie,
jeździli, wpychali się... Teraz ich nie ma, to i kolejek też nie ma! (...) Źle?
Dla nich źle, ciężko mają, bo te wizy. Ale dla nas dobrze! Więcej prze
wozimy, od nas muszą kupować, bo na bazarze taniej już nie znajdziesz!”
(M, 1. 32, IX 2008).
W październiku dochodzą mnie pełne zaniepokojenia głosy, że szykują się
kolejne zmiany. Tym razem dotyczące ilości towarów, które jednorazowo można
przewieźć przez granicę. Wciąż dopuszczalny jest wwóz: 5 litrów piwa, 3 litrów
wina, 1 litra wódki i kartonu papierosów na jedną, pełnoletnią osobę. Jak za
ostrzone miałyby być te przepisy? Dokładnie nie wiadomo, ale podobno zamiast
kartonu papierosów dozwolona miałaby być jedynie jedna paczka. Miałby też
zacząć obowiązywać limit na ukraińskie słodycze — do jednego kilograma. Być
może tego typu przepis wydaje się dość zabawny (w końcu komu przeszkadza
kupowanie ukraińskich cukierków przez polskich obywateli?), ale podobne kro
ki, mające na celu zniechęcenie miejscowej ludność do handlu przygranicznego,
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już były podejmowane. Ludzie szybko odkryli, że da się zarobić nie tylko na
sprzedaży wódki i papierosów, ale także ubrań. Paweł i Tomek, jego młodszy
osiemnastoletni brat, uczeń liceum, w ciągu naszych rozmów kilkakrotnie za
pewniali mnie, że ukraińska odzież to „wcale nie takie tandetne podróbki; noszą
się dobrze, wyglądają tak samo, jak markowe oryginały, tylko kosztują kilkana
ście razy mniej” (M, l. 32, M, l. 18, VI 2008). Paweł opowiadał, jak przywoził
buty, kurtki, spodnie i podkoszulki z ukraińskich bazarów i sprzedawał je w Pol
sce — „po cenach wyższych, niż je kupił, bo przecież trzeba zarobić, ale wciąż
niższych niż średnie u nas”. Głównie z tego powodu kilka lat temu wprowadzone
zostało ograniczenie odnośnie ubrań przywożonych z Ukrainy. Oto prosty przy
kład: obecnie dopuszczalne jest wywiezienie z Ukrainy jedynie jednej dodatko
wej pary butów; niemniej jednak, jeśli celnik nabierze podejrzeń, że para ta jest
przeznaczona na handel, a nie do osobistego użytku, może nakazać wyrzucenie
starych butów i założenie tych nowych, ukraińskich. Taka interwencja zdaje się
wykraczać poza kompetencje strażników celnych, jednakże słyszałam takie opo
wieści zarówno od Pawła, jak i Basi, a przyjmując za prawdziwe porzekadło „nie
ma dymu bez ognia”, jestem skłonna w nie uwierzyć. Szczególnie, biorąc pod
uwagę relacje między celnikami a handlarzami, które można by nazwać różnie,
ale rzadko mianem wzorowych czy choćby poprawnych.
Wracając jednak do podstawowego pytania — co się stanie, jeśli wszystkie
te nowe zakazy, o których tak trwożliwie się szepcze, zaczną faktycznie obowią
zywać? Nikt spośród mieszkańców Krościenka nie potrafi dać jednoznacznej
odpowiedzi na to pytanie. Raz mówią oni, że pewnie wtedy przestaną jeździć,
bo w ogóle handel nie będzie się opłacał. Za chwilę jednak przeczą sobie, twier
dząc, że będą jeździć dalej, bo już następowały różne zmiany i wystarczy się do
nich dostosować. Jak stwierdziła jedna z moich rozmówczyń, pracownik urzędu
w Ustrzykach Dolnych — „jeździliśmy, jeździmy, to i jeździć będziemy” (K, l. ok.
50, V 2008). Mieszkańcy nie mogą sobie wyobrazić życia bez granicy, nie tylko
dlatego, że jest ona podstawowym źródłem dochodów, ale też dlatego, że jed
nocześnie jest źródłem prestiżu. W duchu tym wypowiada się były pracownik
spółdzielni w Krościenku: „No wie pani, dzięki otwarciu tej granicy, no to jest
charakterystyczne. Bo znają nas teraz wszędzie w Polsce” (M, l. ok. 70, VII 2007).

Rodzina — podstawowa jednostka ekonomiczna
Wielu teoretyków zgadza się, że to właśnie rodzinne przedsiębiorstwa, więk
sze i mniejsze, są najbardziej rozpowszechnioną formą aktywności ekonomicz
nej. Przyczyny takiego stanu rzeczy są przeważnie czysto pragmatyczne. Jakby
nie patrzeć, więzi pomiędzy członkami rodziny (rozumianej szerzej niż rodzina
nuklearna) są już ugruntowane i silne, co czyni z nich najtańszą i najbardziej
efektywną siłę roboczą dostępną na rynku. W sposób naturalny, z racji pokre
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wieństwa, są uwikłani w sieć zależności i wzajemnych świadczeń. Więzi te można
rozpatrywać jako swoistą hierarchię zawodową (np. zależność między dziadka
mi, rodzicami i dziećmi przypomina relacje między zwierzchnikami i pracowni
kami). Wszystko działa sprawnie, choćby w imię rodzinnej solidarności oraz dla
zachowania odpowiedniego poziomu życia.
Zdaję sobie sprawę, że rozpatrywanie handlu przygranicznego i przemytu na
pograniczu polsko-ukraińskim w kategoriach przedsiębiorstw rodzinnych jest
rzeczą dość kontrowersyjną. Jednak obserwując sposób, w jaki to wszystko dzia
ła, jak jest ważne zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całości rodziny, jak
wpływa na życie — nie można oprzeć się wrażeniu, że „w tym jest coś więcej”,
i że odbiega to od obrazu Mrówki, który tkwi w naszej podświadomości.

Handel przygraniczny — zrób to sam
Byłam naprawdę zaskoczona stopniem, w jakim handel oddziałuje na życie mo
ich rozmówców. Przede wszystkim każdego dnia musi być wyrobiona „norma”
— jeden przejazd pociągiem, dwa przejazdy samochodem. Oczywiście wiele za
leży od dnia i sytuacji na granicy — od tego, jacy celnicy są na służbie, jak szybko
przebiega odprawa, itp. Wiadomym było na przykład, że w dni świąt prawosław
nych celnicy Ukraińcy „robią mniej kłopotów”, więc starano się wykorzystać ten
czas jak najlepiej. Z kolei w dni powszednie sytuacja przeważnie była „ciężka”.
Podczas wszystkich moich pobytów w Krościenku dni, w których moi znajomi
w ogóle nie byli na granicy, można by policzyć na palcach jednej dłoni. To jest
ich praca — sposób zarabiania na życie. Nie jest to jedynie moje subiektywnie
odczucie, w ten sam sposób sami o tym mówili. Łatwo to zrozumieć, zdając so
bie sprawę z podejścia, jakie Paweł ma do pracy w straży pożarnej, tartaku lub
w straży granicznej. Praca na etacie schodzi na dalszy plan, a to, co moglibyśmy
uznać za pracę doraźną, staje się głównym zajęciem. Obecnie każda rodzina,
aby przetrwać i zapewnić sobie godny byt, musi szukać różnych, coraz to nowych
źródeł dochodów. Jest to zazwyczaj handel, sezonowa lub stała emigracja, różne
zajęcia dorywcze. Jednak dla moich rozmówców handel przygraniczny wydaje
się być najlepszym, samo narzucającym się rozwiązaniem i trudno im z niego
zrezygnować. Ponieważ granica jest nieodłącznym elementem ich codzienności,
dzięki własnemu doświadczeniu bardzo dobrze rozumieją jej funkcjonowanie.
Dysponują rozległą wiedzą na temat granicy i tego, jak przewozić; mają swoje
sympatie i antypatie wśród celników i orientują się, który kiedy ma swoje zmia
ny; znają „stawki” — wysokości łapówek, wkładanych do bagażnika lub paszpor
tu; wiedzą, ile można przewieźć. Co więcej, to doświadczenie jest przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Nawet najmłodsi członkowie rodziny, którzy nie osią
gnęli jeszcze pełnoletniości, wsiadają do samochodów z rodzicami lub starszymi
znajomymi i jadą na granicę. Czasem po prostu dla towarzystwa. Innym razem,
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żeby być pewnym, że jak mówi gimnazjalistka Daria: „mama kupi to, czego fak
tycznie chcę” (K, 1. ok. 14, V 2008). A przy okazji obserwują i zapamiętują. To
mek przyznał się, że na granicę jeździ już od trzech lat — głównie ze znajomymi,
po szkole. Kiedy tylko osiągnął odpowiedni wiek, zrobił prawo jazdy. Głównie
po to, by móc teraz zabierać swoich kolegów własnym autem.
Ta „praca na granicy” często wdziera się w sferę prywatną, powodując, że
życie rodzinne jest jej podporządkowane. Kiedy jeszcze jeździłam na granicę
z panią Marią, stwierdziła, że czuje się zmęczona i zrobi sobie dzień przerwy.
Jednak kiedy przyszłam do niej następnego dnia, nie zastałam jej w domu. Wy
tłumaczyła mi potem, że faktycznie miała spędzić trochę czasu w domu, ale rano
dostała telefon, że „granica pusta”, więc postanowiła wykorzystać okazję. Basia
często skarżyła się, że w wakacje lub weekendy chciałaby normalnie odpocząć
— i od szkoły, i od granicy, jednak mama nie daje jej takiej szansy: „Dzisiaj
wróciłam do domu rano, bo imprezę mieliśmy. A mama rano wpada, mówi, że
ktoś tam do niej zadzwonił, że trzeba jechać! No to wstaję i jadę, chociaż czasem
naprawdę mam tego dość” (K, 1.21, V II2007).
Jak już wcześniej wspominałam, znajomości są najważniejsze. Kiedy pewne
go dnia przyszłam na umówiony wcześniej wywiad do Pawła, zauważyłam stoją
cy na podjeździe samochód straży granicznej. W pierwszej chwili pomyślałam,
że może przyjechali tu, by zlikwidować „metę” — punkt, w którym handlarze
zostawiają towar, by szybciej pojechać znów na granicę, a następnie wrócić i za
brać całość towaru tuż przed powrotem do domu. Jednak moje obawy okazały
się bezpodstawne. Paweł wyjaśnił mi potem, że często „wpadają na herbatkę”.
Dlaczego, wyjaśniło się niedługo potem, kiedy umówiliśmy się z Pawłem na roz
mowę w miejscowym barze. W pewnej chwili przed sklepem zaparkował samo
chód staży granicznej. Wysiadł z niego jeden z celników i skierował się w stronę
baru. Paweł zaczął za nim krzyczeć po imieniu, pytając jaka jest sytuacja na
granicy, tamten jednak nawet się nie odwrócił w jego stronę. Oto dialog, który
miał następnie miejsce:
„Jeden ze znajomych: Nie usłyszał.
Paweł: Usłyszał, usłyszał...
{Po kilku minutach celnik, wracając do samochodu, przystanął przy naszym
stoliku; co chwila jednak rozglądał się wokół uważnie)
Celnik: Nie krzycz tak, bo obaj będziemy mieli kłopoty.
R: Jak sytuacja na granicy?
C.: No co ty? Nie mogę ci tego powiedzieć! Tajemnica państwowa.
R: Jak sytuacja? Kto na zmianie? Warto jechać?
C.: Nie warto. Na waszym miejscu bym nie jechał. Na pewno nie teraz.
R: Dobra, dzięki. Do zobaczenia” (Paweł, j.w., IX 2008).
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Podobnie jest z celnikami. Żeby ich „oswoić”, nadaje im się zabawne prze
zwiska. Moi rozmówcy przyznawali, że z tymi „dobrymi celnikami” starają się
utrzymać przyjacielskie kontakty. Czasem obejmuje to nawet wręczanie paczek
(szczególnie ukraińskim celnikom), w których znajduje się trochę ryżu, mięsa
i innych towarów uznawanych na Ukrainie za luksusowe. Jeśli chodzi o tych
„złych”, przeważnie sytuacja jest tak napięta, że lepiej ich po prostu unikać.
Tomek opowiedział mi o swoim zatargu z jednym z celników: „Przyjechał kiedyś
na zabawę tutaj. Strasznie się rządził... No wiesz, rzucał jakieś komentarze i do
dziewczyn... To się wkurzyłem! Musieli nas wyrzucić!” (M, l. 18, IX 2008). Od tej
pory stara się go nie spotykać, kiedy jedzie na granicę. Niełatwo określić, co było
pierwsze: niechęć zrodziła się na granicy, podczas jednej z odpraw, przeniosła
się na grunt bardziej prywatny i była przyczyną bójki na zabawie, czy na odwrót?
Niemniej jednak, kiedy któryś z celników „naprzykrza się” handlarzom za bar
dzo, sięgają oni po radykalne rozwiązania, jak złożenie skargi do przełożonych.
Basia tłumaczyła mi, że raczej się z tego nie korzysta: „Skarga nie doprowadzi
do przeniesienia celnika, ale sprawi, że jeszcze lepiej cię zapamięta” (K, l. 21,
VII 2007). Lepiej mieć potencjalnych sojuszników niż jawnych wrogów.
Oczywiście na granicy zawiązują się nie tylko znajomości służbowe. Więk
szość tych kontaktów, szczególnie jeśli chodzi o młodych ludzi, to kontakty czy
sto towarzyskie — zawierane po to, „żeby nie nudziło się podczas dorabiania do
kieszonkowego”. Granica staje się więc źródłem rozrywki — jednym z niewielu,
jakie można znaleźć w okolicy. W zasadzie odpowiedź na dwa pytania: co robią
młodzi ludzie w czasie wolnym? i co robią mieszkańcy, żeby zarobić? — jest taka
sama — nic. Choć praktyka mówi — jeżdżą na granicę. Tak też mówił Tomek:
„A co tutaj można robić? Albo pić, albo... no jeździmy czasem na granicę, z ko
legami zawsze lepiej” (M, l. 18, IX 2008).
Cała wiedza, jaka potrzebna jest do efektywnej pracy na granicy, jest rów
nocześnie źródłem prestiżu, szczególnie w kontaktach z ludźmi z zewnątrz. By
łam w ich oczach obcą, pochodzącą z odległej stolicy, w dodatku — studentką.
Jako miastową, traktowali mnie z lekką pobłażliwością, ale to w odniesieniu do
granicy znaleźli temat, w którym czuli się prawdziwie kompetentni. Opowiada
li mi o czymś, co pozostawało poza moim dotychczasowym doświadczeniem,
byli moimi mentorami, wprowadzali w świat handlu przygranicznego krok po
kroku. Dlatego pan Radosław z dumą pokazywał mi swój paszport, cały zapeł
niony stemplami, i komentował słowami: „Widzisz? Niedługo się skończy! Będę
musiał odebrać następny. Starcza taki na jakieś trzy miesiące, jak dobrze pój
dzie. (...) Jak jadę odbierać nowy, od razu na miejscu piszę podanie o następny.
Oszczędność czasu!” (M, l. ok. 55, V 2008).
Paweł, Tomek i Basia byli dla mnie źródłem najnowszych anegdot i informa
cji z granicy. Właśnie w tym upatrywali płaszczyzny porozumienia, to było coś,
czym w ten, czy inny sposób interesowało się każde z nas. Tyle, że oni górowali
nade mną swoją wiedzą i doświadczeniem, zajmowali uprzywilejowaną pozycję
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w naszych rozmowach. Bądź co bądź, to ja ich słuchałam, a oni mówili, cierpli
wie tłumacząc mi, nowicjuszce, wszelkie zawilos'ci i zasady gry granicznej.

Interludi um
Pani Anna weszła do pokoju z uśmiechem na twarzy.
— Proszę — powiedziała, stawiając na stole szklankę z herbatą. — A tutaj cu
kier... tylko uwaga, bo ukraiński! Słodszy!
Zaśmiała się i wyszła. Fakt, cukierki są słodsze, ale między zwykłym cukrem nie
zauważyłam różnicy... Ale co ja mogę wiedzieć?
Paweł wyciąga papierosa. Na paczce L&M ów napis bukwami ostrzega przed
rakiem. Zgaduję, że przed rakiem, bo z tej odległości nawet wyraźnie nie widzę
napisu. Czarna ramka wszędzie równie sugestywna. Zastanawiam się, czy to jedna
z tych paczek, które przewiózł pociągiem.
— Co się dalej dzieje z tymi rzeczami, które przewozicie? Sami jeździcie je gdzieś
sprzedawać? — pytam, korzystając z okazji.
Śmieje się ze mnie. Znów powiedziałam głupotę.
— Jasne, że nie! Jak ktoś chce, przyjeżdża do nas, mówi, czego mu potrzeba...
Zamówienie składa! — znów się śmieje. — Ostatnio taki jeden nawet był, sto kar
tonów sobie zażyczył. Mówię, czemu nie. Pojechałem, kupiłem, na raz przewiozłem.
I czysty zarobek!
— A skąd przyjeżdżają? — wciąż drążę.
— A różnie... Z Ustrzyk, wiadomo. Z Sanoka, z Krosna... Jeden nawet z Prze
myśla.
— To mu się opłaca?
— Jasne! Ja kupię za 25, jemu sprzedam po 50. Potem on dalej puści za 75...
Każdy na swoje wychodzi! A potem, to już towar po świecie jeździ. Do Niemiec, do
Włoch, takimi wielkimi samochodami.
Staram się nie pokazać po sobie nagłego rozbawienia. Ale słowa same cisną
mi się na usta. Wciąż mam w głowie mój temat, myślę, jak to czasem los się może
uśmiechnąć. Nie wytrzymuję. Jednak to mówię.
— To działacie prawie jak takie... domowe przedsiębiorstwo.
Milknie na chwilę, myśli.
— Tak, tak... Takie przedsiębiorstwo.
W końcu to brzmi dumnie.

Rodzinny interes?
Czy w związku z tym o handlu przygranicznym możemy mówić, jak o rodzinnym
interesie? Wszystkie pokolenia w rodzinie są zaangażowane w przewóz towa
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rów przez granicę, choć nie w jednakowym stopniu. Przeważnie starsi członko
wie rodziny obejmują rolę koordynatorów. Pan Radosław zazwyczaj pozostawał
na swoim podwórku, jako pierwszy rozmawiał z ludźmi, którzy przyjeżdżali do
niego w „interesach”, w równym stopniu sprzedający i kupujący. Pani Maria
podobnie — kiedy ktoś ze znajomych przyjechał, aby zlać benzynę lub zostawić
towar na przechowanie, wychodziła na ganek, zdecydowanym głosem każąc cór
kom pomóc w rozpakowywaniu „zakupów”, sama zaś zajmowała się zbieraniem
informacji — jaka jest sytuacja na granicy; czy warto jechać; jakie są najświeższe
wiadomości, plotki, anegdoty. W rodzinie Pawła jest na odwrót, nie na rodzi
ców, a na dzieci spadał ciężar zaopatrywania domu w najpotrzebniejsze rzeczy
i towar do handlu. To one głównie spędzają czas na granicy, starsi stopniowo
wycofują się z czynnego udziału i ciągłych jazd. „Czasem, ze znajomymi, ale
rzadko, rzadko, nie chce mi się już...” — pan Radosław odpowiada z uśmie
chem na pytanie, jak często jeździ. Wciąż jednak jeździ, dowiedziałam się tego
przez przypadek od Pawła: kiedy próbowałam umówić się na spotkanie gdzie in
dziej, niż u niego w domu, odparł: „Nie, nie mogę. Rodzice pojechali [na granicę
— K.J.], ktoś musi domu pilnować! Ktoś mógłby przyjechać...”.
Następuje więc odwrócenie ról, jednak ktoś musi zawsze stać na straży inte
resu.
Wciąż przy tym zdarzają się sytuacje, kiedy cała rodzina jedzie na granicę:
„Pamiętam, jak raz jechałyśmy z babcią. Pooklejałyśmy sobie nogi [paczkami
papierosów — K J.]. I babcia taka pooklejana, taka spięta siedziała!” — mówiła
Basia (K, 1. 21, X I 2007).
Dla Basi było to zabawne wspomnienie, nie wszyscy jednak równie dobrze
to odbierają. „Niektórzy, dla zarobku, to każdego do samochodu zagonią. Na
wet taką babinkę, która ledwo się sama rusza. Ale wsiada, jedzie, bo to do
datkowy karton czy flaszka! A i ona czuje się potrzebniejsza...’' — oburzała się
jedna z mieszkanek, pracowniczka urzędu w Ustrzykach Dolnych (K, 1. ok. 50,
V 2008).
Sam system redystrybucji towarów także wydaje się być znamienny. Ukraińcy
sami jeździli na bazar w Ustrzykach, nagabywali, pytali, czy ktoś nie potrzebuje
wódki lub papierosów. Moi rozmówcy zbierali potrzebną ilość towaru i odsprze
dawali innym w ilościach „hurtowych”.
Bez wątpienia „przestrzeń domowa” opisanych rodzin miesza się z „prze
strzenią zawodową”. Miejsce zamieszkania staje się równocześnie miejscem
pracy. Najczęstszym tematem rozmów domowników jest granica, wymieniają
się najnowszymi informacjami. Także czas wolny podporządkowany jest sytuacji
na przejściu. Granica jest wszechobecna i trudno pokazać miejsce, w którym się
ona kończy, a zaczyna życie rodzinne. Każdy, kto jeździ, poza grupą znajomych,
jest postrzegany jako potencjalna konkurencja. I tak Ukraińcy, jeżdżący pocią
giem, postrzegani są jako ci, którzy odbierają zarobek. Ta nieprzychylna opinia
obejmuje także tych, którzy nie jeżdżą „zawodowo”, ale raz na jakiś czas, aby
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zrobić tańsze zakupy po stronie ukraińskiej. Tych. jak potwierdza Basia, nazywa
się „dziadkami’’, którzy „jedynie miejsce w kolejce zajmują” (K, 1.21, V II2007).
Nawet jeśli mimo wszystko najmłodsze pokolenie nie zwiąże się bezpośred
nio z handlem, jego wpływ na ich życie, szczególnie na wybór ścieżki kariery,
już się zaznaczył. Basia chciała zostać celniczką, ale po egzaminach wstępnych
zrezygnowała z przyczyn, których nie potrafiła sama określić. Tomek potrafił to
lepiej wytłumaczyć:
„T: Za dużo znajomych, rozumiesz? Jak miałbym być celnikiem? Przymy
kać oko za każdym razem, kiedy podjeżdża ktoś, kogo znasz? Nie da rady!
J.: Dlaczego?
T: No bo jak, znajomego zatrzymasz? A jak przymkniesz oko o raz za
dużo, to cię wywalą!” (M, 1.18, IX 2008).
Według teorii ekonomicznych, tego typy inicjatywy gospodarcze są odpowie
dzią na kryzys ekonomiczny. W tym przypadku czynnik finansowy jest bardzo
ważny, wspólny interes spaja rodzinę, skłania do utrzymywania stałych kontak
tów i zajmowania zwartej przestrzeni, daje nadzieję i motywuje do działania.
Mało tego — potrzeby poszczególnych członków schodzą przeważnie na dalszy
plan. Pieniądze z handlu w pierwszej kolejności przeznaczane są na pożytek ca
łej rodziny — rozbudowę domu, nowy sprzęt, ubrania, bilet do pracy za granicą.
Dopiero potem jest nowy, „własny” samochód.
Zważając na to wszystko uważam, że biorąc w cudzysłów słowo „przedsię
biorstwo”, można w tym wypadku mówić o swoistym „przedsiębiorstwie” ro
dzinnym.

Epilog
Wchodzę przez bramę na posesję. Trafiam akurat na zlewanie benzyny. Duży, biały
bus na ukraińskiej rejestracji stoi przy szopie. Z otworu wlewczego baku wystaje
cienka rurka. W powietrzu rozchodzi się charakterystyczny zapach, kiedy płyn spły
wa do baniaków i kanistrów. Mężczyźni stoją wokół, rozmawiając i bacząc, żeby
w odpowiednim momencie podstawić nowy pojemnik, kiedy poprzedni będzie już
pełny.
Podchodzi do mnie Paweł.
— Cześć— mówi. — Zaczekaj chwilę, dobra? Zaraz kończymy.
— Jasne. — odpowiadam. Daje mi krzesło, siadam obserwując, co robią.
Podchodzi do mnie jakaś babcia, najwidoczniej jedna z osób podróżujących
busem, nie widziałam jej tu wcześniej. Patrzy na mnie przenikliwie, potem uśmie
cha się, błyskając złotym uśmiechem. Mówi coś do mnie, ale na początku nie rozu
miem. Powtarza więc wolno i wyraźnie. Teraz już wiem. Pyta, co przyszłam kupić.
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Odpowiadam, że nie, niczego nie kupuję. Momentalnie traci mną zainteresowanie,
mości się na ławce stojącej przed gankiem, pośród swoich koleżanek — a może to
też rodzina? Wyglądają jak babcia, matka i córka...
W tym samym czasie mężczyźni zajęci są przycinaniem odpowiedniej długości
klocków, na które można by wjechać busem. Potem zapytałam, po co to.
Paweł śmieje się, jakbym pytała o coś zupełnie oczywistego.
— Wjeżdża się na to kołami z jednej strony. Kiedy stoi tak krzywo, więcej benzy
ny mieści się do baku!
W końcu Ukraińcy odjeżdżają, żartobliwie odgrażając się, że niedługo przyjadą
znowu.
Już mam nadzieję na rozpoczęcie rozmowy, kiedy na działkę w pełnym pędzie
wjeżdża następny samochód, tym razem osobowy. Za kierownicą siedzi szeroko
uśmiechnięty mężczyzna, obok jakaś kobieta, potem dowiaduję się, że to jego żona.
Zatrzymuje się i wyskakuje z auta. Przed dom wychodń ojciec i Tomek. Cała rodzi
na mu wiwatuje.
— Szybko, szybko! — krzyczy tamten, choć nie przestaje się uśmiechać. — Chcę
zdążyć jeszcze raz, zanim będzie zmiana warty!
Tamci dogryzają mu trochę, ale nie ociągają się, o nic nie pytają. Każdy bierze
coś z bagażnika — dwa kartony papierosów, wódka. Podmieniają kanister na pusty.
Kiedy w bagażniku już nic nie ma, kierowca wsiada, macha ręką na pożegnanie
i szybko odjeżdża.
Paweł podchodzi do mnie.
— Widzisz? Jedzie już dzisiaj czwarty raz!
— Kolejek nie ma?
— Nie ma, nie ma. Odkąd Ukraińcy jeżdżą, nie ma konkurencji, to i szybko
idzie... Ale żałuj, że nie przyszłaś wcześniej, celnicy byli, porozmawiałabyś sobie,
skoro cię tak ta granica interesuje...
Siedzimy trochę w ogrodzie, czuć już nadchodzącą jesień, zaczyna robić się
chłodno.
— W poniedziałek jadę do Włoch. — zmienia nagle temat. — Do pracy. Na
cztery tygodnie.
— A jak wrócisz? Wciąż będńesz jeździł na granicę? Bo chyba będziesz miał już
wystarczająco pieniędzy?
— Oczywiście, że będę! — odpowiada bez chwili wahania. — Co innego mieli
byśmy tu robić?
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Turystyka handlowa na południowym
Podlasiu — perspektywa e m i c

Bronisław Malinowski, we wstępie do Argonautów zachodniego Pacyfiku, sfor
mułował zasady metodologiczne, które stały się kodeksem postępowania ba
dacza w terenie. Jedną z nich była reguła nakazująca „możliwie jak najbliższy
kontakt z tubylcami, co w rzeczywistości da się osiągnąć jedynie obozując wprost
w ich wioskach’' [Malinowski 2005: 16]. Postulat przyjęcia takiej perspektywy,
jakkolwiek poddawany dyskusjom, sytuuje mnie, zdawałoby się, w szczegól
nie korzystnej sytuacji. Zgodnie z inspiracjami płynącymi z artykułu George’a
E. Marcuse’a o etnografii wielostanowiskowej [Marcus 1995: 95-117], zazna
czam, że „w terenie” mieszkałam przez kilkanaście lat — potem, przez kilka
kolejnych lat, mieszkałam gdzie indziej. Zdawałoby się, że potrafię więc zarów
no uchwycić przejawy „wiedzy lokalnej” [Geertz 2005], jak i wywołać niezbędny
do dokonania opisu dystans. Doświadczyłam obecności zjawiska, które stało się
punktem wyjścia mojej pracy, a które brytyjsko-kanadyjska antropolożka Frances Pine opisała jako „ten aspekt postsocjalistycznej Polski [który — W.P.] bar
dziej niż jakikolwiek inny przypominał gigantyczną i niekończącą się wyprzedaż
z bagażnika” [Pine 2005: 91].
W niektórych miasteczkach zdawało się, że punkty handlowe — prowadzone
przez Rosjan — handlarzy, sprzedających dziwaczny asortyment od pończoch
i sznurowadeł po papierosy, kuchenki elektryczne i batony — obecne są na każ
dym rogu [Pine 2005: 91]. To były moje miasteczka i nasze bazary. By jednak
możliwie jak najlepiej spełnić postulat badań terenowych, postarałam się o to,
by znowu zamieszkać w Białej Podlaskiej1. Wyciszyłam głos, zaczęłam chodzić
1 Mieszkałam na Podlasiu, w swoim rodzinnym domu, od lipca do października 2006 roku, z kil
koma przerwami w sierpniu. Powyższy tekst jest fragmentem mojej pracy magisterskiej, napisanej
pod kierunkiem prof. dr. hab. Rocha Sulimy, a obronionej w Instytucie Kultury Polskiej UW
w 2007 roku.
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wolniej. Patrzyłam na słońce, na toczące się po chodnikach owoce. Piłam kawę
z sąsiadką. Sprzątałam groby. Chodziłam do kościoła. Nie wychodziłam sama
wieczorem. Dużo spacerowałam. Odwiedzałam rynek i bazar. Kupowałam wa
rzywa na targu. Jeździłam rowerem. Spędzałam mnóstwo czasu w domu. Cze
kając na rodzinę, chodząc po zakupy z rodziną. Słyszałam owady wieczorem.
Czułam zapach dymu i liści. Obserwowałam Białorusinów2.
I tylko momenty, w których pojawiał się przemyt— w ważny sposób organizu
jący interesujące mnie zjawisko nazywane „turystyką handlową” i jednocześnie
najbardziej trudny dla mnie przedmiot badawczych dociekań — ten porządek,
jakby nagle zdziwiony samym sobą, ulegał zburzeniu. Momenty, w których, po
dejmując próbę rozmowy, przekraczałam granicę oddzielającą „nasze — mój”
i przemytników — „światy”, nieuchronnie przynosiły zachwianie się w posadach
mojego.
Jak napisał Piotr Kowalski:
„Granicę można określić jako miejsce najbardziej oddalone od centrum,
a więc od miejsca świętego dla danej kultury (bądź człowieka — wtedy
centrum to dom, ognisko domowe). To oddalenie (nie w znaczeniu geo
metrycznym, lecz znaczeniowym i emocjonalnym), powoduje, że zbliżaniu
się do granicy towarzyszy narastanie poczucia lęku i niepewności” [Ko
walski 1994: 143].
Szczególną uwagę chciałabym zwrócić na dwa składniki pojęciowe przyto
czonej wyżej definicji: na „dom” i na „lęk”.
Martyn Hammerslay i Paul Atkinson, w podręczniku Metody badań tereno
wych, przywołują fragmenty prac, które mają stanowić ilustrację do ich tezy gło
szącej, czy też ostrzegającej, że w niektórych środowiskach zadawane podczas
pracy terenowej pytania mogą być postrzegane jako zagrożenie. Podobne reguły
obowiązują wszędzie tam, gdzie podjęcie próby komunikacji wymaga znajomo
ści wysokiego kontekstu [Hall 1984: 125-145].
Chcąc mieszkać w Białej Podlaskiej, czułam, że raczej nie powinnam widzieć
potrzeby zadawania pytań tym, którzy jeżdżą: do Ruskich, do Brześcia, na han
del3 — zwłaszcza, jeśli te pytania miałyby dotyczyć szczegółów ich zajęcia. Nie
2 Por. fragmenty dzienników (kanaryjskiego i lipskiego) Bronisława Malinowskiego, w których
zawarte są jego koncepcje, dotyczące własnego ciała: „Kształcić i gnębić ciało najrozm[aitszymi] sposobami, sypiać na podłodze, na dworze etc. strach [...]” [2007: 47]. „1. Anachoretyzm od
jedzenia, palenia i picia (nie absolutny: upić się tylko tym, co warte). 2. Uporządkowanie życia.
3. Dziennik (wewn[ętrzne] uporządkowanie]). 4. Nastrój spokoju i równowagi”. [2007: 78]. Jak
napisała Grażyna Kubica: „Zgodnie z tym, co napisał Malinowski o swoich dziennikach, zawierają
one przede wszystkim autoanalizę. Jest ona mniej, lub bardziej ogólna, ale chodzi w niej o jedno:
uchwycić stan obiektu, który się poddaje eksperymentowi. Opisać go. Zdać sobie sprawę ze stanu
rzeczy [...]” [Malinowski 2007:20]. Zwrócenie uwagi na problem ciała badacza wydaje mi się tutaj
bardzo cenne.
3 Fragmenty moich notatek terenowych, sporządzonych podczas badań etnograficznych, pro
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powinnam też pytać o nich innych mieszkańców, chyba, żeby — w skrajnych
przypadkach — usłyszeć: „To są źli ludzie, po co ci to? Nie zajmuj się tym!’’4.
Albo: „Znam kogoś', kto to robi, słyszałem różne rzeczy, ale ja nie chcę nic o tym
wiedzieć”5.
Za bułgarskim antropologiem i semiotykiem Yulianem Konstantinovem, na
którego pracę poświęconą turystyce handlowej, a opartą na obserwacji uczestni
czącej, zwrócił uwagę Michael Herzfeld, za „turystów handlowych” należy uznać
tych, którzy „podróżują, wielokrotnie przekraczając granicę i używając do tego
autokarów turystycznych, po to, by handlować pomiędzy różnymi krajami. Tacy
handlarze kupują i sprzedają towar, zwykle na bazarach pod gołym niebem,
i przemieszczają się wraz ze swym asortymentem, traktując go jak bagaż oso
bisty” [Konstantinov 1996: 762]. W przypadku większości moich rozmówców,
w grę wchodziły wyjazdy odbywane do połowy lat 90. XX w., w większości pry
watnymi samochodami, w kilkuosobowych grupach, najczęściej, a przynajmniej
w pierwszym etapie (jeżdżono bowiem także m.in. na Ukrainę, do Czechosłowa
cji, do Bułgarii, na Węgry, do Turcji), do oddalonego o niespełna 40 kilometrów
Brześcia nad Bugiem, znajdującego się na terytorium Związku Radzieckiego,
a po utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw — na Białorusi: „W ogóle
ten przemyt cały to była turystyka...” — „Bo w wizę się wpisywało: «turystyka»”6.
Jak tłumaczy dalej Konstantinov w swojej wykładni turystyki handlowej,
badanym przez niego bułgarskim Romom — turystom handlowym, „importu
jącym” towary z Turcji i sprzedającym je na targowiskach w Bułgarii — tego
typu działalność przynosiła zysk „dzięki obchodzeniu obowiązku kontroli celnej,
umożliwianym przez samych funkcjonariuszy — po przekupieniu ich łapówkami
(...)” [Konstantinov 1996: 762]. Etap przekraczania przez turystów handlowych
granicy państwowej, związany z różnego typu strategiami, mającymi prowadzić
do uniknięcia opłaty celnej, tudzież przewiezienia towarów, które nie są dozwo
lone w danym państwie, wiąże się właśnie z przemytem.
Uniwersalny słownik języka polskiego pod redakcją naukową Stanisława Dubisza, ze względu na imponującą ilość haseł uznawany za największy współcze
wadzonych na południowym Podlasiu w 2006 roku. Badania te polegały głównie na zbieraniu
ukierunkowanych i luźnych narracji oraz na przeprowadzaniu wywiadów etnograficznych, zo
rientowanych biograficznie; udział obserwacji uczestniczącej był niewielki. Prowadziłam jednak
nieregularną obserwację uczestniczącą na Targowisku Miejskim Artykułów Przemysłowo-Spożywczych w Białej Podlaskiej, z przerwami, głównie w 2001 i w 2006 roku; pomogło mi to w sfor
mułowaniu wielu zawartych w pracy wniosków. Wywiady etnograficzne przeprowadziłam głównie
w Białej Podlaskiej i okolicach, ale też w Międzyrzecu Podlaskim i w Terespolu.
4 Fragment mojej notatki terenowej sporządzonej w Białej Podlaskiej w lutym 2006 (K /l4.02.2006).
Wszystkie przeprowadzone przeze mnie wywiady zostały uszeregowane alfabetycznie (A-N),
w skróconym opisie obok litery podaję rok przeprowadzenia wywiadu; litera К oznacza moje
notatki terenowe, obok niej w skróconym opisie podaję datę sporządzenia notatki.
5 Ibidem, K/2.09.2006.
6 Fragment wywiadu przeprowadzonego w okolicach Białej Podlaskiej 15 października 2006
(E/F/G/2006).
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sny słownik języka polskiego, i, co być może tutaj istotniejsze, wykorzystujący
Korpus Języka Polskiego PWN — zbiór tekstów współczesnej polszczyzny we
wszystkich jej odmianach, słowo „przemyt” tłumaczy jako: „nielegalne przeno
szenie, przewożenie przez granicę państwa towarów, dewiz bez poddania ich
kontroli i ocleniu lub przenoszenie, przewożenie przez granicę przedmiotów
zakazanych”7. Wśród synonimów pojawiają się słowa: „szmugiel” i „kontraban
da”, których definicje słownikowe, każda na swój sposób, wzbogacają definicję
wyrazu „przemyt5': „nielegalne przewożenie przez granicę towarów lub ludzi”
(„szmugiel”), „nielegalne przewożenie przez granicę państwa dewiz lub towa
rów wartościowych” („kontrabanda”). Wśród powiązań pojawia się natomiast
m.in. słowo „przemytnik”, o znaczeniu: „osoba zajmująca się przemytem, prze
nosząca, przewożąca cos' nielegalnie przez granicę państwa”. Synonimami wyra
zu „przemytnik” są wyrazy: „kontrabandzista” i „szmugler”, natomiast hiperonimem — „przestępca”.
Kiedy po kilku, zawsze jednakowo dla mnie trudnych pod względem emocjo
nalnym momentach rozmów z handlarzami przemytnikami8, poskarżyłam się
komuś', kto na początku lat 90. odbył hobbystycznie kilka wypraw handlowych
i był dla mnie, jako osoba z pogranicza światów, swego rodzaju przewodnikiem,
że mam trudności z tym, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, on skwitował moje
problemy słowami: „No bo jak oni ci mają powiedzieć, jak ta cała rzecz to pole
gała właśnie na tym, żeby nie mówić!”9.
To, w jaki sposób obecna jest granica, wyznaczana przez milczenie, doskona
le pokazuje fragment rozmowy, usłyszanej przeze mnie w jednym z należących
do prywatnej firmy przewozowej busów, kursujących na trasie Warszawa — Bia
ła Podlaska. Rozmawiali ze sobą kierowca (K) i dwie pasażerki: jedna, jadąca
z Warszawy do Terespola, i dalej, do Brześcia (P z W), i druga — jadąca do
Białej z Otwocka (P z O).
„P z O: Tak tam jest w tym Brześciu czysto, tak ładnie, ja tam mam rodzi
nę... ludzie tak ładnie chodzą ubrani... To, co w telewizji u nas pokazują, to
nieprawda! Oni tam finansowo na wiele mogą sobie pozwolić...
K: No... w Brześciu, to tak...
P z O: Bo tam, to wiadomo — interesy...

7 Wszystkie definicje za: Uniwersalny słownik języka polskiego 2006, w wersji podstawowej i rozbu
dowanej, dostępny na stronie < www.sjp.pwn.pl>.
8 Moimi rozmówcami były głównie osoby w średnim wieku, które — co bardzo ważne — obecnie
już nie zajmują się turystyką handlową, choć zajmowały się nią przez pewien okres, do pierwszej
połowy lat 90. Większość z nich stanowili mężczyźni (rozmawiałam tylko z trzema kobietami).
Wszyscy zakończyli swą działalność na tyle dawno, by za to, czym się zajmowali, a co w świetle
prawa kwalifikowane było jako wykroczenie, a z czasem — jako przestępstwo, na skutek przedaw
nienia, nie podlegać już odpowiedzialności karnej.
9 K/15.10.2006.
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P z W: A może by pan kierowca powiedział nam coś o Brześciu? Jak tam
jest teraz?
K: Ja nic nie wiem. Ja tam nie byłem. Ja spod Radomia jestem.
P z O: Aaa...no widać, że pan właśnie mówi inaczej...
P z O: A...to od kiedy pan jest w Białej...?
K: Od dwudziestu lat”101.
Także obserwując handlarzy, sprzedających na bazarze nielegalny towar
(przemycany alkohol, papierosy), nie da się nie zauważyć, że nie są to prze
kupnie, którzy okrzykami zapraszają klientów. Kiedy się ich mija, co najwyżej
powtarzają półgłosem: „papierosy”, „wódka”, czasem nie mówią zupełnie nic.
Kiedy nie mówią, identyfikuje się ich jako handlarzy po tym, co mają przy sobie
(reklamówka z napisem „Bolszoj”, paczka papierosów), a jeszcze częściej po
tym, że w ogóle są — stoją, milczą, czekają. Moment, w którym podchodzi się
do handlarza, jest momentem decydującym.
Nie udaje mi się nigdy zapamiętać ich twarzy, oni jakby nie mają twarzy, ich
twarzy nigdy nie widać. Może dlatego, że w konwencji bycia klientem leży niepatrzenie bezpośrednio na twarz tego, od kogo się kupuje coś, co jest sprzedawane
nielegalnie. Jakby po to, by tej twarzy nie dostrzec, by pozwolić jej pozostać
niezapamiętaną, anonimową i przez to — bezpieczną. Może nie patrzę na ich
twarze, bo nic od nich nie kupuję — do konwencji należy też przejście obok han
dlarza szybkim krokiem, jeśli niczego się od niego nie chce. Kiedy przechodzi
się obok, handlarze czasem powtarzają: „papierosy”, a czasem po prostu próbu
ją nawiązać wzrokowy kontakt. Odmowa tego kontaktu jest odmową zawarcia
transakcji. Transakcje, które obserwowałam, również odbywają się bezgłośnie.
Paczka papierosów ląduje w uchylonej reklamówce, banknot, niemal jednocze
śnie — w dłoni sprzedawcy. Klient wyjmuje coś z kieszeni spodni, sprzedawca
— z wewnętrznej kieszeni kurtki. Widzę kawałek jego twarzy, oko. Następuje
szybka wymiana. Komunikacja obywa się bez słów.
„Ja nic nie wiem; ja nie chcę nic o tym wiedzieć”, a obok tego, pojawiające
się w moich rozmowach o — polecanych jako rozmówcy, zawsze „jedyni moż
liwi” — przemytnikach11: „oni wiedzą, co ci mogą powiedzieć, a czego nie’'12.
Jak napisał Jan Stanisław Bystroń: „człowiek, który przekracza granice, znajdu
je się w obrębie innego świata i podlega innym wpływom; cały, dokładnie wypra
10 K/10.08.2006.
11 Byli to na ogół ludzie związani jakąś regułą wzajemności. Nierozmawianie na temat przemytu
nie oznacza, że swego rodzaju zakaz obejmuje także rozmowy z nimi na inne tematy — jak wnio
skuję z nielicznych obserwacji, moi rozmówcy po prostu „sami z siebie”, raczej nie opowiadają
o przemycie (nawet jeśli już się tym nie zajmują); z reguły nawet członkowie ich najbliższych ro
dzin niewiele wiedzą o szczegółach dotyczących, czasem nawet bardzo dawnych, wyjazdów.
12 K/20.07.2006.
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cowany ceremoniał przekraczania granicy ma na celu ochronę podróżnego przed
następstwami zmiany5' [Bystroń 1980: 224]. Przekraczaniu granicy, wyznaczanej
przez milczenie, towarzyszy lęk, strach realny i namacalny, emocja, którą podczas
swoich badań terenowych niejednokrotnie odczuwałam; zadawanie pytań jest
zagrożeniem, „oni wiedzą, co ci mogą powiedzieć, a czego nie", jest rodzajem
uspokojenia, jest skierowanym do mnie: nie bój się, ale też: zaufaj milczeniu.
O podobnego rodzaju ambiwalencji, cechującej stosunek Meksykan do prze
mytników, zwanych „kojotami”, działających na pograniczu z USA, którzy „po
magają" przyszłym, nielegalnym robotnikom w przekraczaniu granicy, w in
teresujący sposób napisał amerykański antropolog Michael Kearney. Wedle
jego interpretacji, w tej kulturze „kojot” funkcjonuje jako „wysoce niejed
noznaczny i pełen sprzeczności oszust, będący jednocześnie bohaterem kul
turowym", któremu „jak na ironię, ale i z konieczności, pollos [„kurczaki"
— W.P.] muszą powierzyć siebie w opiekę — choć może je on albo dostarczyć
(ideliver), albo zjeść".
Warto zauważyć, że — przypominając w tym miejscu moje pierwsze i chy
ba najbardziej wiążące rozpoznanie dotyczące turystów handlowych, czy może
raczej moich rozmówców jako przemytników13 — ich twarze są niewidoczne.
Ta niewidoczność przejawia się nie tylko w, jakbym to nazwała, ambiwalentnej,
niejasnej obecności w przestrzeni publicznej (jakby sprzedawali i nie sprzeda
wali jednocześnie), ale także w specyficznej umiejętności ukrywania — „siebie",
zajmującego się czymś nielegalnym — przed wzrokiem sąsiadów, oraz „rzeczy”,
swego towaru — przed służbami celnymi podczas kontroli granicznej.
O bazarach słyszy się często, że robiąc na nich zakupy, trzeba uważać, bo
„tam można dostać nożem w plecy / kosę pod żebra”; jeden z moich rozmów
ców, relacjonując przebieg kłótni z policjantem, chwalił się: „Ja policjantowi
kiedyś w mordę dałem, jak mnie chciał aresztować, mówię: napisz, kurwa, że
napaść na funkcjonariusza, ja się i tak wykręcę, bo mam tu, kurwa, znajomych,
a ty za to będziesz szedł kiedyś ulicą i dostaniesz cegłówką zza winkla, kurwa.
I to będzie właśnie ode mnie”14. Opowieści handlarzy-przemytników pełne są
nieoczekiwanych zwrotów akcji, związanych z kontrolowaniem targowisk przez
służby mundurowe, bardzo często pojawia się w nich element ucieczki:
„W Brześciu handlowało się po cichu. Bo — milicja, tak zwana, nie po
zwalała handlować. (...) Raz przychodzę. Tam byłam na bazarze. Przycho
dzę, a oni... w nysce wszystko skotłowane! (...) Ja poszłam po wódkę, przy13 Nawiązuję tutaj do wypowiedzi Zygmunta Baumana na temat ponowoczesnych typów osobo
wości społecznej: „Iście ponowoczesne jest to właśnie, że między wzorami się nie wybiera, ani nie
trzeba wybierać. Ci sami ludzie, w tym samym czasie, wiodą życie, które zawiera elementy każ
dego ze wzorów. Omówione wzory są o tyle ponowoczesne, o ile charakteryzują one nie odrębne
typy ludzkie, lecz aspekty sposobu życia jednych i tych samych ludzi. Nie tylko współwystępują,
lecz i przenikają się wzajemnie, stapiają” [Bauman 1994: 37].
14 Fragment wywiadu przeprowadzonego w Warszawie 13 listopada 2006 (L/2006).
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chodzę, a mój kolega mówi tak: «Masz wódkę?» — ja mówię: «Mam».
— «To chodź, uciekamy stąd!» Wszystko... a tam w samochodzie, co tylko
było — o tak, o... Nie wiem, czego oni szukali? Czy oni namierzyli nas?
Ale myśmy nic nie przemycali — to, co wszyscy...’’15.
Element ucieczki pojawia się w narracjach także wtedy, gdy mowa jest
o oszukiwaniu klientów (nie ma natomiast wzmianek o oszukiwaniu partnerów
handlowych) na towarze, oszukiwaniu, które w przeciwieństwie do kradzieży
(„Kurwa, czyjegoś' się nie rusza!”16), raczej nie jest piętnowane jako cos' złego:
„Ja kiedyś', pamiętam, mielis'my takie pomady, było ich tam po 10 i gdzieś'
nam się jedna zgubiła, czy jakoś' sprzedałem, to tam wsadziłem jakiś'
papierek, bo tutaj takie było pazłotko widać...i Ruski sprawdził... a,
bo to już wszystko sprzedałem, już ta była ostatnia...Ruski zobaczył,
zapłacił mnie za całą, a my wtedy choda, ucieklis'my, wiesz, bo już nas nie
mógł namierzyć”17.
Niejasna (nie)obecność w przestrzeni publicznej (na bazarze i w jego oko
licy, czasem na dworcu), doskonale opanowana umiejętność „ukrywania”: sie
bie, swojego towaru (choć warto już tutaj wspomnieć o szczególnej roli rzeczy
w kulturze przemytniczej, które według moich spostrzeżeń i według koncepcji
znanej z pracy Petera Pelsa [Pels 1998] nie są tutaj tylko obiektami ludzkiego
działania, ale, jak można by powiedzieć nie bez ostrożności, w tym działaniu
współuczestniczą, niejako „ukrywając” siebie nawzajem: „Były tak zwane znikopisy, Ruscy nie wiedzieli o tym. Wszystko się pisało tym znikopisem [w deklaracji
wypełnianej na przejściu granicznym — W.P.], na Brześciu się poprawiało dłu
gopisem jeszcze raz — na niebiesko...”18), umiejętność ukrywania wiedzy doty
czącej wyjazdów, umiejętność bycia w ciągłej gotowości do wykonania szybkiego
ruchu — ucieczki, wyruszenia na handlową wyprawę i — działania z ukrycia
(wyobrażenie „śmierci na bazarze” — „cegłówka zza winkla”, niespodziewany
„cios nożem”), wreszcie silna obawa przed byciem „namierzonym” — wszystko
to i jeszcze więcej składa się na to, co nazwałabym „niewidocznością” przemyt
ników. Ta „niewidoczność” stała się dla mnie pierwszym rozpoznaniem, a jej
uszanowanie i na tyle, na ile to możliwe, także — jej zachowanie, stało się dla
mnie koniecznością19.

15 Fragment wywiadu przeprowadzonego w Białej Podlaskiej 14 października 2006 (J/2006).
16 L/2006.
17 Fragment wywiadu przeprowadzonego w Białej Podlaskiej 20 października 2006 (D/2006).
18 Fragment wywiadu przeprowadzonego w Białej Podlaskiej 26 lutego 2006 (B/2006).
19 Z każdą z osób umawiałam się na rozmowę na temat przemytu tylko jeden raz, zdecydowałam
się przyjąć takie rozwiązanie jako zasadę organizacyjną swoich badań. Każda z osób wiedziała, że
informacje, jakich mi udziela, posłużą za materiał do napisania pracy kulturoznawczej, co podkre
ślałam. Wszyscy moi rozmówcy bardzo zdecydowanie zastrzegli sobie prawo do anonimowości,
którego zobowiązałam się przestrzegać.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

236

Weronika Plińska

Na „niewidoczność" zwrócił uwagę także Malinowski, opisując przebieg wy
prawy czynionej w związku z rytualnym systemem wymiany „kula5'. Według jego
relacji, trobriandzcy krajowcy za jedno z największych zagrożeń podczas żeglu
gi uważali możliwość spotkania latającej czarownicy — miilukwausi. By temu
zapobiec, stosowali magię kayga’u. Jak czytamy u Malinowskiego: „ideą prze
wodnią magii kayga’u jest to, że wytwarza ona pewien rodzaju mgły. [...] Pewien
rodzaj mgły oślepia wszystkie złe istoty czyhające na tubylców, tak, że stają się
dla nich niewidzialni [...] kayga’u jest to magicznie oddziaływanie głównie na
oczy wiedźm” [Malinowski 2005: 306-307].
„Niewidoczność” przemytników „objawiła się” w moich badaniach tereno
wych jako fakt kilkakrotnie; raz, kiedy okazało się, że rozmawiam przez dłuż
szy czas z jednym z nim (nie ukrywając przy tym swoich badawczych intencji),
nieświadoma tego, że mój rozmówca jest przemytnikiem20; drugi raz, kiedy
w mieszkaniu, w którym mieszkam w Warszawie, remontujący je ukraiński ma
larz niespodziewanie zaczął mi opowiadać „historię swojego życia”, zorganizo
waną wokół przemytniczych wątków.
Taka rozpiętość przestrzenna prowadzonych badań otwiera pole do refleksji
nad tym, czym jest teren w badaniach etnograficznych. W przypadku tych badań
etnograficznych, „teren” niejednokrotnie przecinał się z przestrzenią mojego
„domu”, tak jak kategoria „obcego” z kategorią „sąsiada”, kategoria „etnografki” z kategorią „bialczanki”. Mówię tutaj o „przecinaniu się”, ponieważ świado
mie chcę uniknąć określeń sugerujących płynność przechodzenia z jednej kate
gorii do drugiej.
Duńska antropolożka Karen Fog Olwig, pisząc o terenie etnograficznym,
używa określenia revisited — „powtórnie odwiedzony”, a zarazem — „poddany
rewizji”. Swoją refleksję rozpoczyna stwierdzeniem, że „naturalność” związku
pomiędzy wspólnotą, miejscem i kulturą została w antropologii zakwestionowa
na z wielu różnych stanowisk [Olwig 2002: 124-145]. Autorka wskazuje na takie
zjawiska, jak globalizacja czy migracje, w obliczu których jasnym stało się to,
że związane z wielością powiązań i z mobilnością sposoby życia współczesnych
ludzi nie mogą już dziś zostać „uchwycone” w efekcie klasycznych badań tere
nowych, prowadzonych w miejscach, które miałyby odpowiadać kulturowym ca
20 Por. fragment moich notatek terenowych opisujących to wydarzenie: „13 września 2006. Roz
mowa przeprowadzona w Terespolu, w domu M. Moi rozmówcy mają ok. 18 i 19 lat. M jest znajo
mym moich znajomych, oni mnie z nim umawiają, bo zależy mi na rozmowie z kimś, kto mieszka
w Terespolu (na czas trwania naszej rozmowy, moi znajomi wychodzą). Nieoczekiwanie pojawia
się także N. Mówię o tym, że piszę pracę o ruchu ludzi i towarów na granicy Brześć-Terespol,
że interesuje mnie to, co się działo w latach 90., kiedy sporo Polaków jeździło do Białorusi, a na
Podlasiu było dużo bazarów. Chciałabym się dowiedzieć, jak to, co się dzieje w związku z granicą,
widzą ludzie z Terespola. W trakcie rozmowy robię notatki. W pewnym momencie okazuje się, że
N jest członkiem dużej, zorganizowanej grupy, zajmującej się przemytem, o czym wcześniej nie
wiedziałam. Jest za późno, by się wycofać, pozostaje więc, co najwyżej, żałować nieostrożności.
Przez krótki czas odczuwałam stres z powodu tej rozmowy, potem jednak, wobec całkowitego
braku «nietypowych zjawisk» w moim życiu, wszystko wróciło do normy”.
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łościom. Olwig przywołuje ustalenie, że „wspólnoty” i „podzielane tereny (pola)
przynależności” są kulturowymi konstruktami, a różnorodność sposobów, w ja
kie są one wyobrażane i podzielane przez jednostki i zbiorowości, powinna się
stać przedmiotem antropologicznych dociekań. Zgodnie z tym podejściem au
torka zbadała różne rodzaje wspólnot i pól przynależności, które pojawiły się
w biografiach mężczyzn karaibskiego pochodzenia, mieszkających w Wielkiej
Brytanii, z którymi przeprowadziła wywiady narracyjne, interpretowane potem
ze wskazaniem na sposób, w jaki definiują oni miejsce dla siebie, „własne miej
sce” w świecie mobilności i wielości połączeń.
Chciałabym w tym momencie wskazać na to, jakie mogą być przesłanki do
posługiwania się metodą biograficzną w badaniach etnograficznych. Karen Fog
Olwig analizując zebrane przez siebie materiały biograficzne skupiła się, jak już
wspomniałam, na „miejscach” przynależności swoich rozmówców.
Metoda biograficzna, początkowo stosowana w socjologii miasta przez jej
znakomitego przedstawiciela w osobie Floriana Znanieckiego, a z czasem tak
że — w badaniach nad historią społeczną, jest, jak można w dużym uproszcze
niu wywnioskować z pracy Kai Kaźmierskiej [Kaźmierska 1996], precyzyjnie
skonstruowaną metodą badania ludzkich życiorysów, mającą przynieść efekt
w postaci zbioru ciągłych narracji, których opracowanie prowadzi do kolejne
go kroku, jakim jest stworzenie typologii. W badaniach historycznych, które są
siłą rzeczy uwikłane w konstruowanie narracji [Topolski 1998], za sprawą Fritza
Schütze’ego, posługującego się metodą biograficzną przy badaniu traumy osób
ocalałych przed Holokaustem, zwraca się szczególną uwagę także na momen
ty, w których w biograficznych narracjach pojawiają się nieciągłości i zerwania,
oraz na sposoby, w jakie konstruowany bywa narracyjny życiorys (traktowany,
na co zwraca uwagę Iwona Kabzińska, nieomal jak „tekst” [Kabzińska 2003]).
Kabzińska zastosowała metodę, jak można by powiedzieć, inspirowaną me
todą biograficzną w badaniach etnologicznych dotyczących tożsamości etnicz
nej i narodowej Polaków, mieszkających na obszarze Białorusi (badania prowa
dzone były także m.in. w obwodzie brzeskim [2003: 57]). Badaczka podkreśla
jednak, że stosowanie metody biograficznej w badaniach etnologicznych może
przynieść bardzo cenne rezultaty w postaci relacji świadków: „zgromadzone ma
teriały informują o dziejach mieszkańców tych obszarów, o historii widzianej
przez nich w sposób subiektywny, emocjonalny” [2003: 47].
Przywołałam tutaj poglądy Kabzińskiej na temat historii, ponieważ, jak za
znaczyłam już wcześniej, moje badania etnograficzne polegały w dużej mierze
na zbieraniu biograficznych relacji o wyjazdach turystyczno-handlowych z prze
łomu lat 80. i 90. od osób, które wtedy były ich uczestnikami, natomiast teraz,
„na moją prośbę”, wydarzenia te „wspominały”.
To ustalenie otwiera z kolei pole do refleksji nad tym, w jaki sposób kulturoznawca może współuczestniczyć w badaniach dotyczących przeszłości. W swojej
pracy przyjęłam, za Hansem Georgiem Gadamerem, że:
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„na początku wszelkiej hermeneutyki historycznej musi z tej racji nastąpić
likwidacja abstrakcyjnego przeciwieństwa tradycji i historii, dziejów i wie
dzy. Oddziaływanie żywej tradycji i oddziaływanie badania historycznego
tworzą jedność, której analiza może napotkać tylko splot wzajemnych od
działywań5' [2004: 389-390].
W swoim zainteresowaniu turystyką handlową, choć wiąże się ona z ruchem
transgranicznym i z tworzeniem się sieci transgranicznych powiązań, a nawet
„transnarodowych wspólnot", jak chce Michael Kearney [1991], nie byłam, jak
Kabzińska, zainteresowana badaniem tożsamości etnicznej mieszkańców po
granicza — naszej tożsamości etnicznej. Interesowało mnie nie tyle „odkrycie”
(czy też raczej — napisanie) jakiejś nieznanej dotąd szerzej „lokalnej historii
drugiego obiegu gospodarczego" [Sowiński 2005: 168], czy „historii przemytni
czego życia mieszkańców pogranicza”21 — do zajmowania się turystką handlo
wą skłoniła mnie raczej refleksja nad tym, co za Alexandrą Alńnd i za Carlem
Ulrikiem Schierupem nazwać można migrancy (migracyjnością, mobilnością;
[Schierup, Alńnd 1987: 13-30]).
Migracyjność (mobilność) rozumiem za autorami artykułu, jako różnie
ukształtowaną w różnych kulturach „tradycję migracji", w ramach której prze
kazywana jest w różnym stopniu, z jednej strony gotowość do podjęcia migracji,
a z drugiej strony specyficzna umiejętność bycia długotrwale zaangażowanym,
bądź też równie dobrze bycia niezaangażowanym, w — jak to określają bada
cze odnoszący się do emigrantów — podwójne społeczno-kulturowe systemy
(w kraju pochodzenia i w kraju przyjmującym). Warto tutaj podkreślić, że dzia
łalność turystów handlowych, bardziej kojarząca się z „powrotem” do systemu
wymiany „na kształt" opisywanej przez Malinowskiego wymiany kula, niż z ko
smopolityzmem, w świetle przytoczonej wyżej definicji migrancy, również jest
jakimś modelem opowiedzenia się wobec społeczno-kulturowych systemów (na
przełomie lat 80. i 90., co bardzo ważne, systemów w stanie „zmiany” [Sztompka
2000]), tak we własnym, jak i w obcym kraju, a także, co bardzo ważne, jest sa
mym „przekazem” modelu takiego opowiedzenia się. Tradycja mobilności prze
kazuje bowiem i jednocześnie wytwarza pewne trwałe wzory kulturowe, patterns
o f migrancy, które są zróżnicowane i wpływają na sposób, w jaki przebiegają
procesy wszystkich kolejnych migracji. Myślę, że zwrócenie uwagi akurat na
pojęcie migrancy może być bardzo użytecznym kluczem do opisu społeczności,
które cechują się wysokim współczynnikiem różnie ukierunkowywanej mobil
21 Por. Jacek Kurzępa: „Poprzez nawarstwienie rozmaitych wpływów przyniesionych na ten teren
przez grupy odmienne etnicznie, z odmiennych rdzeni kulturowych, krystalizuje się nowa jakość,
być może człowiek pogranicza, o odmiennym systemie filozoficznym, aksjonormatywnym, o alter
natywnych postawach. Z pewnością cechuje go szczególna wrażliwość na to, co dzieje się na gra
nicy i wokół niej, wrażliwość, która w niektórych przypadkach jest jak «barometr gospodarczy»”,
w innych zaś jak «miernik uczciwości ludzkiej». Związane jest to z powszechnym na pograniczu
zachodnim syndromem kalkulacyjności, który uprawomocnia różnego typu zachowania jako do
zwolone, gdy przynoszą korzyść ekonomiczną jednostce lub grupie” [Kurzępa 2001: 336].
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ności — w tej chwili, na badanych przeze mnie terenach, szczególnie ważnym
zjawiskiem, obok migracji przygranicznych, jest zjawisko masowych wyjazdów
do pracy w krajach UE.
Socjologowie Ziemowit Hirszfeld i Paweł Kaczmarczyk, autorzy opracowa
nia poświęconego migracjom zarobkowym na północnym Podlasiu, przywołują
definicję „migracji”, na którą, jak sądzę, warto tutaj zwrócić uwagę (dlatego,
że jest to definicja powszechnie stosowana przez naukowców z Ośrodka Ba
dań nad Migracjami Instytutu Studiów Społecznych UW — naukowcy związani
z tym ośrodkiem w latach 90. XX w. prowadzili badania nad emigracją zarob
kową mieszkańców Podlasia; głównie w Mońkach, w Ciechanowcu, Perlejewie
i w Siemiatyczach):
„za wiążącą uznaje się definicję zastosowaną w trakcie badań ośrodka
ISS, według której migracja międzynarodowa jest przemieszczeniem poza
granice kraju w celach innych niż turystyczne i rekreacyjne, niezależnie
od okresu pozostawania za granicą. Uchylenie warunku związanego z mi
nimalną długością pobytu, usprawiedliwia specyfika mobilności między
narodowej ludności Polski, pozwala uchwycić bardzo znaczące zjawisko
migracji wahadłowych, opartych na krótkich (czasem zaledwie kilkudnio
wych), ale cyklicznych pobytach za granicą, dodatkowo jest zgodne ze
współczesnymi tendencjami w międzynarodowej metodologii” [Hirszfeld,
Kaczmarczyk 2000: 23].
Warto w tym momencie oddać głos także socjolog Dorocie Osipowicz, która
badała migracje zarobkowe na północnym Podlasiu w kontekście sieci powiązań
społecznych i roli rodziny w procesie migracji [Osipowicz 2002]:
„Uprawianie «turystyki handlowej» w latach 80. i na początku lat 90. było
bardzo popularną formą zarobkowania za granicą. W drugiej połowie lat
90. krótkie wyjazdy w celu handlowym praktycznie zanikły. Co więcej, na
wet osoby, które same kiedyś wyjeżdżały handlowo, przestały traktować
te wyjazdy jak migracje zagraniczne. Gospodarstwa domowe o tych wyj;tzdach w pewnym sensie «zapomniały». [...] Przyjęłam założenie, iż fakt ten
nic miał obiektywnego znaczenia i nie zmodyfikował w jakiś istotny sposób
kontekstu społecznego tych gospodarstw, w szczególności zaś nie przyczynił
się do budowy, czy wykorzystania sieci powiązań. Zdecydowałam więc, by te
dziewięć gospodarstw potraktować jako niemigranckie. Warto jednak zazna
czyć, że w 1994 roku wyjazdy handlowe były uznawane za migracje (są nimi
bowiem w sensie przytoczonej definicji) i stanowiły znaczny ich odsetek,
a gospodarstwa domowe, których członkowie byli migrantami handlowy
mi, były traktowane jak gospodarstwa migranckie. [...] Jesteśmy świadka
mi ogromnej zmiany postrzegania zjawiska wyjazdów «na handel», które
w ciągu zaledwie 5 lat pomiędzy dwoma pomiarami zanikło i powoli ulega
społecznemu zapomnieniu’' [Osipowicz 2002: 16].
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Odnosząc się do badań nad migracjami, kieruję swą uwagę w stronę obszarów
zainteresowań badaczy migracji (tak, jak to już częściowo uczyniłam, przybliża
jąc wyniki i metodę badań Karen Fog Olwig). Wśród tych publikacji przywo
łam pokrótce kilka głównych założeń prac poświęconych transnacjonalizmowi
(ponadpaństwowości, transnarodowości; [Basch, Schiller, Szanton, Blanc 1994:
1-19, 236-243; Levitt 2001; Kołbon 2006: 201-234].
Poza główną ideą („przywrócenie’' opisywanym emigrantom pełnego kon
tekstu ich przynależności do kraju pochodzenia), cenne w tych pracach wydaje
mi się to, że zwracają one uwagę na pewien istotny, terenowy konkret, skupiając
swoją uwagę, czy też raczej zauważając, „rzecz” i „miejsce” — ich rolę w tworze
niu „wielo-powiązań”. Ważne jest według mnie także to, że przywoływane prace
skupiają się na istotnej roli ludzkiego działania oraz to, że przypisują one duże
znaczenie praktykom obecnym w codzienności.
Co ważne, prace poświęcone transnacjonalizmowi, postulując wielo-przynależność (imultiple bełonging) migrantów, zwracają także uwagę na ilość i róż
norodność kanałów, za pośrednictwem których jest ona praktykowana. Ważne
jest to, że wielo-przynależność jest tutaj rozpoznawana nie tylko jako coś, co
cechuje doświadczenie jednostki (tak jak to opisują Basch, Glick Schiller, Szan
ton Blanc), a czego przejawy i przede wszystkim granice być może byłyby trudne
do uchwycenia, lecz także jako coś, co jest obecne i podzielane w praktykach
konkretnych grup ludzi, współtworzących rodzaj ponadpaństwowych wspólnot.
Kolejnym ważnym ustaleniem teoretyków transnacjonalizmu jest bowiem to,
które znosi ostry, dychotomiczny podział na tych, którzy migrują i tych, którzy
pozostali w kraju pochodzenia — w tym wypadku mówi się raczej o tym, że
migracja jest istotnym doświadczeniem, mającym wpływ na kształt codziennych
praktyk, tak dla jednych, jak i dla drugich [Levitt 2001]. W ten sposób migra
cje (zarówno bliższe, jak i dalsze), jako pewien rodzaj praktyk stają się tym, co
wytwarza swego rodzaju pogranicze — pogranicze rozumiane, za Victorem Tur
nerem, jako „potencjalnie i zasadniczo wolny i eksperymentalny obszar kultury,
obszar, w którym wprowadzać można nie tylko nowe elementy, ale nowe zasady
kombinatoryjne” [cyt. za: Herzfeld 2004:204].
Tak jak to przedstawia Konstantinov, migracja jako pewnego rodzaju ruch
bardzo często znamionuje także inne, ważne ruchy — polityczne i społeczne,
ruchy, które najprościej mówiąc, prowadzą do zmiany. Według badacza, dwie
ważne migracje miały znamionować w badanej przez niego Bułgarii przejście
od jednego porządku do drugiego — od „kapitalizmu” do „socjalizmu” miała
prowadzić migracja ze wsi do miast, a od „socjalizmu” do „kapitalizmu” — mi
gracja związana z turystyką handlową. W rzeczywistości badacz sądzi jednak, że
turystyka handlowa, jako swego rodzaju „teatr handlu” (theater o f trade), w któ
rym aktorami byli „kupcy”, odgrywający role turystów, ich „towar”, odgrywający
role bagażu osobistego, oraz „celnicy”, odgrywający role „przymykających oko”
socjalistycznych urzędników państwowych — że tak opisana turystyka handlowa
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Turystyka handlowa na południowym Podlasiu — perspektywa e m ic

241

była „odegraniem” posttotalitaryzmu, przejściem, co najwyżej, od socjalizmu
do postsocjalizmu. Niemniej jednak stała się ona swego rodzaju zwiastunem
„zmiany”, ruchem, który z całą pewnością nie dotyczył tylko handlu i fizycznego
przemieszczania się ludności w przestrzeni. Ruchem, który, ponieważ był zwią
zany z działaniem nielegalnym, jak zauważa Konstantinov, nie pozostawił po
sobie śladu w oficjalnych statystykach.
Za Gadamerem swoje badania chciałam zatem rozumieć jako pewien rodzaj
pośredniczenia w przekazie tradycji: „rozumienie należy pojmować nie tyle jako
działanie subiektywności, ile jako wejście w proces przekazu tradycji, w którym
przeszłość i teraźniejszość są stale zapośredniczone” [2004: 400].
Podobną kwestię w bardzo ciekawy sposób podejmuje film Konam’s Law Gary’ego Kildea’i, Andrei Simon i Andrew Lattasa, którego spokojna, pozbawiona
chwytliwych efektów fabuła skupia się wokół rozmowy, jaką prowadzą podczas
kolejnych spotkań australijski antropolog Andrew Lattas i jego informator-filozof Peter Avarea z wioski Matong w Papui-Nowej Gwinei. Tematem rozmowy
toczonej przez bohaterów filmu jest kult cargo. W tej rozmowie Peter Avarea
wypowiada bardzo ważne słowa: „Dlaczego ci o tym opowiadam? Tak naprawdę
nie chcę tego opowiadać, bo wiem, że wy, Biali, będziecie się z nas śmiać. A e to
jest moja tradycja, moja kultura i dlatego muszę ci to opowiedzieć”22.
George E. Marcus w swojej inspirującej pracy poświęconej wielostanowiskowości przygląda się osobie etnografa, zwracając szczególną uwagę na to,
że tożsamość badacza, który świadomie konstruuje swoją wielostanowiskowość (tak na poziomie organizowania poszczególnych kroków badawczych, jak
i w tekście) podlega negocjowaniu. Owo negocjowanie związane jest nie tylko
z problemem konieczności jednoczesnego zbliżania się do wspólnot o różnych
światopoglądach, ale także — z łączącymi się z tą bliskością i jej zobowiązaniami
— problemami natury etycznej. Tego typu problemy wpisane są w specyficzną
rolę, jaką etnograf ma do odegrania w etnografii wielostanowiskowej, rolę tę
Marcus chce widzieć na kształt działalności translacyjnej23.
Wywiad etnograficzny zorientowany biograficznie, potencjalnie niosący
w sobie możliwość do, jak to określa Joanna Tokarska-Bakir, stania się, jeśli się
zdarzy szczególny „cud”, jest Gadamerowską „rozmową prawdziwą” [TokarskaBakir 1995:14] inaczej niż chcą wspomniani przez Kabzińską teoretycy wywiadu
biograficznego, nie jest rzeczywistością tekstu. Jak pisze Sulima:
„Oralność jest takim typem przekazu kultury, gdzie procesy symbolizacyjne (relacja: znak — rzeczywistość) są w najmniejszym stopniu arbitralne,
wyspecjalizowane, techniczne, są natomiast synkretyczne, całościujące.

22 Koriam’s Law and the Dead who Gorem a film by Gary Kildea, Andrea Simon and Andrew
Lattas, Co-produced by the ANU RSPAS Film Unit, Canberra, and Arcadia Pictures, New York.
23 „[...] what is not lost but remains essential to multi-sited researeh is the function of translation
from one cultural language or idiom, to another” [Marcus 1995:100].
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Oralne continnuum tworzą «zrosty» znaków ikonicznych i audytywnych,
nadawanych i odbieranych «tu i teraz». (...) Przekazy oralne angażują,
w znaczniej mierze, residua sytuacyjne. Oralność należałoby badać jako
komunikację kultury w kulturze, jako odmianę autokomunikacji” [Sulima
1995: 55].
Wywiad biograficzny ma za swój przedmiot wspominanie i nierozerwalnie
wiąże się z emocjami („rejestrowanie emocji i innych zachowań pojawiających
się w trakcie rozmowy, a także podawanie informacji o nich w publikacjach pre
zentujących wyniki badań, uważam za bardzo ważne’’ [Kabzińska 2003: 49].
Kirsten Hastrup, zastanawiając się nad przebiegiem procesu poznania w ba
daniach antropologicznych, niejednokrotnie zwracała uwagę na emocje. W pra
cy szczególnej, ponieważ traktującej o jej własnym, antropologicznym procesie
poznania nie-nie-siebie, dokonanym podczas współtworzenia spektaklu Euge
nia Barby, Hastrup wnikliwie opisała emocje, które temu towarzyszyły. Trudne
emocje są bowiem również swego rodzaju faktami społecznymi, domagającymi
się zainteresowania ze strony badacza [Hastrup 1993:727-739]24. Podobnie mo
głabym się wyrazić o towarzyszących mi podczas rozmów na temat przemytu
stresie i lęku. Ponownie, jak w przypadku wspomnianej już koncepcji znanej z ze
szytów Malinowskiego, ważnym zagadnieniem staje się tutaj zwrócenie uwagi na
ciało badacza. Hastrup, pokazując trudne emocje, bezsprzecznie umiejscawia je
w ciele25.
By oba światy: świat wędrownych kupców26, przekraczających granicę tego,
co znane, akceptowane (niewywołujące wstydu) oraz legalne, i świat tradycyjne
go, zadomowionego Podlasia, mogły trwać obok siebie27, nie jest możliwy, jak to
ujmował w swoich wskazówkach metodologicznych Malinowski, „jak najbliższy
kontakt”, chyba że najbliższy oznacza tutaj właśnie taki, który najostrzej wydo
bywa dystans. Może to jednak ten dystans, w jakiś sposób, nieco paradoksalnie,
pomoże w zbliżeniu się do celu, którym niezmiennie jest „uchwycenie tubyl
czego punktu widzenia, stosunku krajowca do życia, zrozumienie jego poglądu
na jego świat” [Malinowski 2007: 39].
24 „With such invisible facts as suffering in particular, there is no way of understanding people
except through one’s own experience and power of imagination. Sufferings, evidently, vary not
only in kind but also in degree, and it would be absurd to Claim that anthropologist actually
„share” the experiences of hardship with the people they study. This is why experience must by
stretched by powers of imagination” [Hastrup 1993: 732].
25 „We are generally less aware of the extend to which sensations, feelings and emotions are embodied and in turn engender radically different perceptions of our bodies” [Hastrup 1993: 732].
26 „granica jest osobliwym punktem krytycznym, poza którym zaczyna się inny świat, niezrozu
miały (dlatego pozbawiony sensu), niebezpieczny, nieuporządkowany (bo «tarnten» ład z punktu
widzenia «naszego» ładu wydaje się nienormalny i «dziki»” [Kowalski 1994:143].
27 Por. wypowiedź jednego z moich rozmówców: „Ty masz mobilność w temacie... to przedstawi
my ci naszego sąsiada — pięć razy w Boże Ciało obrócił! — kolejki nie było”. Fragment wywiadu
przeprowadzonego w Terespolu 13 września 2006 (M/N/2006).
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Rola przemytu w życiu młodzieży
pogranicza. Na podstawie badań
w Kalnikowie (pow. przemyski)

Jak mówią autorzy książki Granice tożsamości, narodu, państwa: „przemyt i gra
nica są do pewnego stopnia definiowane jedno przez drugie” [Donnan i Wilson
2007: 137]. Skoro obecność granicy niejako z definicji wymusza obecność prze
mytu, musi on także stawać się nieodłącznym elementem życia ludzi mieszka
jących na pograniczu, niezależnie od tego, czy sami biorą bezpośredni udział
w tym procederze. Dla młodzieży zamieszkałej w pobliżu państwowej granicy
przemyt jest możliwością, przez wielu wykorzystywaną, a na wszystkich wymu
szającą określenie własnego do niej stosunku. W artykule tym przyglądam się
różnorodnym rolom, jakie w życiu młodych mieszkańców pogranicza polskoukraińskiego odgrywa drobny przemyt oraz motywacjom do uczestniczenia
bądź nieuczestniczenia w nim.

Charakterystyka źródeł i terenu badań
Podstawowym źródłem są dla mnie fragmenty 25 wywiadów przeprowadzonych
przeze mnie w sierpniu 2007 oraz lipcu i sierpniu 2008. Rozmawiałam wówczas
z 35 osobami w wieku od 16 do 19 lat. Moi rozmówcy to w zdecydowanej więk
szości młodzi mieszkańcy Kalnikowa, od kończących gimnazjum po kończących
szkoły ponadgimnazjalne oraz nieliczne osoby, które na gimnazjum zakończyły
swoją edukację. Wśród rozmówców przeważały dziewczęta, a w stosunku do
wszystkich mieszkańców Kalnikowa w odpowiednim wieku proporcjonalnie
więcej było wśród moich rozmówców licealistów niż uczniów szkół zawodowych
i technicznych. Nagrywane rozmowy opierały się na kwestionariuszu dotyczą
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cym marzeń, planów i wizji przyszłości poszczególnych osób. Temat przemytu
pojawiał się w nich jako jeden z wątków, był rozwijany przede wszystkim w sytu
acjach, gdy okazywał się dla kogoś sprawą ważną. Przypadki takie nie należały
do rzadkości. Niewiele było innych takich kwestii, o których niemal każdy po
trafił wyrazić choć w kilku zdaniach swoją opinię. Temat powracał spontanicznie
także przy różnych okazjach, w czasie licznych nieformalnych rozmów z miesz
kańcami wsi, skrzętnie opisywanych przeze mnie w dzienniku badań (DB).
Kalników, w którym prowadziłam badania, jest dużą wsią, liczącą 1200 miesz
kańców, położoną koło granicy polsko-ukraińskiej, pomiędzy dwoma przej
ściami granicznymi w Korczowej i w Medyce. Należy do gminy Stubno i pod
względem liczby mieszkańców stanowi ponad jedną czwartą gminy, dzięki cze
mu możemy zakładać, że oficjalne statystyki podawane przez GUS na poziomie
gminy w jakimś stopniu odzwierciedlają sytuację w samym Kalnikowie. Najbliż
sze większe miasta w okolicy to Przemyśl i Jarosław, jednak ze względu na przy
należność do powiatu przemyskiego, a także większą atrakcyjność Przemyśla,
to z tym miastem utrzymywane są bardziej ożywione kontakty. Zdecydowana
większość moich rozmówców uczęszcza do przemyskich szkół (ponadgimnazjalnych — w Kalnikowie znajduje się zespół szkół z podstawówką i gimnazjum,
którego absolwentami są moi rozmówcy).
Odnosząc się do danych z różnych źródeł (m.in. Spis Powszechny 2002, dane
z GUS-u do roku 2006, wywiady) oceniam, że znaczna część mieszkańców Kalnikowa znajduje, przynajmniej oficjalnie, zatrudnienie w rolnictwie. Jest tu duża
liczba gospodarstw rolnych, jednak w większości są one niewielkie. Podobny
procent mieszkańców znajduje pracę w różnych przedsiębiorstwach i instytu
cjach, głównie w Przemyślu. Ważnym składnikiem dochodów są też renty i eme
rytury. Rozwija się drobna przedsiębiorczość (sklepy, kioski), choć na niewielką
skalę. Bezrobocie na terenie gminy Stubno według oficjalnych danych w trak
cie moich badań utrzymywało się na poziomie zbliżonym do poziomu w całym
województwie, niższym natomiast od poziomu krajowego, w lipcu 2008 wyno
sząc 15,9% w porównaniu do krajowego 9,4% (por. < http://www.psz.praca.gov.
pl/>). Trudno znaleźć jakiekolwiek szacunki dotyczące udziału ludności pogra
nicza w drobnym handlu przygranicznym czy przemycie, ponieważ jest to naj
częściej działalność nielegalna. Moi rozmówcy podawali różne liczby: zdaniem
jednych: „tutaj się wszyscy prawie na tym utrzymują. Połowa większa przynaj
mniej” (M, 1. 17, technikum), inni mówią tylko, że „kilkadziesiąt przynajmniej
procent żyje z tego” (M, 1. ok. 40, nauczyciel w zespole szkół w Kalnikowie), ale
każdy wskazuje na przemyt jako jedno z głównych źródeł zarobku bądź też do
rabiania sobie „po godzinach” mieszkańców okolic. Statystyki nie pokazują także
znaczącego stopnia migracji za granicę, jednak prawdopodobnie posiadane na ten
temat dane są znacząco zaniżone, w szczególności nie biorą pod uwagę migracji se
zonowej. Spośród moich rozmówców każdy był w stanie wymienić po kilka osób
z najbliższej rodziny, które wyjechały na jakiś czas bądź na stałe, aby pracować
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poza Polską. Gdy mowa o zróżnicowaniu ekonomicznym wewnątrz wsi, jest ono
widoczne, chociażby w wyglądzie zabudowań, ale nie widać też wielkich przepa
ści. Nie można też powiedzieć, aby rzucała się w oczy szczególna bieda.
Sytuacja ekonomiczna w Kalnikowie przypomina sytuację w innych miejsco
wościach leżących w okolicach tej granicy. Bardziej szczególna jest jego sytuacja
etniczna, która jednak w żaden sposób nie znajduje odbicia w zróżnicowaniu
ekonomicznym [Wojakowski 2002: 81]. Według szacunków księży około jedna
trzecia wsi uczęszcza do Cerkwi prawosławnej, kilka rodzin dojeżdża do grecko
katolickiej do Gajów, zaś pozostali należą do parafii rzymskokatolickiej. Podział
wyznaniowy mniej więcej pokrywa się z podziałem na Polaków (rzymscy kato
licy) i Ukraińców (prawosławni i grekokatolicy), choć szczególnie dla młodego
pokolenia nie jest to już tak oczywiste. Kalników nie został w całości wysiedlony
w czasie wysiedleń na Ukrainę w roku 1945 oraz akcji „Wisła’’, choć dane licz
bowe dotyczące tych lat bardzo różnią się między sobą. Nie było tu także silne
go polskiego osadnictwa. Wojakowski diagnozuje sytuację w Kalnikowie jako
przykład pluralizmu wewnętrznego — w domenie kultury wspólnej znajdują się
„wartości pochodzące zarówno z kultury polskiej, jak i ukraińskiej” [Wojakow
ski 2002: 189).

Przemyt
Donnan i Wilson umieszczają przemyt wśród różnych rodzajów „gospodarki
wywrotowej”, charakterystycznej w mniejszym lub większym stopniu dla wszyst
kich terenów pogranicznych. Zwracają oni uwagę na wykorzystanie przez ludzi
specyficznych możliwości czy zasobów, jakie daje granica. Jeden z moich roz
mówców, podkreślając tę rolę granicy w życiu mieszkańców jej okolic, określił
ją półżartem, jako „największy zakład pracy w okolicy” (M, 1. ok. 40, nauczyciel
w zespole szkół w Kalnikowie). Podobnie jak wspomniani autorzy zauważyłam,
że ta działalność, określona przez państwo jako nielegalna, nie zawsze jest taką
w oczach jej uczestników, bądź też przyznanie faktu jej nielegalności nie pociąga
żadnych dalszych, negatywnych ocen.
Patrząc na zjawiska „gospodarki wywrotowej” z perspektywy gospodarki ca
łego kraju, można powiedzieć, iż z jednej strony pozbawiają one państwo wpły
wów z podatków, z drugiej „mogą ułatwiać działanie całego systemu, oferując
zatrudnienie tam, gdzie w innym przypadku byłoby o nie bardzo trudno” [Don
nan i Wilson 2007: 122]. Ich stosunek do państwowej władzy jest mocno dwu
znaczny. Z jednej strony „uderzają w samo centrum politycznej władzy” poprzez
jej lekceważenie i podkopywanie zasad, z drugiej „ich byt zależy od istnienia
państwa, a w szczególności od granic” [Donnan i Wilson 2007: 123], w związku
z czym nie mają charakteru rewolucyjnego. Katarzyna Staszyńska zwraca uwagę
na te same zależności występujące w kontekście wschodniego pogranicza Polski:
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„aktywność przemytnicza poprawia warunki bytowania przedsiębiorczych
mieszkańców wschodnich terenów Polski [...] przede wszystkim dlatego,
że stanowią siłę roboczą zorganizowanej działalności przemytniczej. Tym
samym, czerpiąc dochody z przestępstwa, własną aktywnością je legitymi
zują" [Staszyńska 2003: 364].
Państwo zaś w zasadzie nie interweniowało w tej kwestii, co może wydawać
się kompromisem „między koniecznością subsydiowania biednych terenów Pol
ski wschodniej i północno-wschodniej, a nieuchronnym zmniejszeniem wpły
wów z podatków tytoniowych” [Staszyńska 2003: 364]. Tę specyfikę, opierającą
się na dwuznacznym stosunku do politycznej władzy, manifestującej się w istnie
niu państwowej granicy, widać także w wypowiedziach moich rozmówców. Mają
oni świadomość łamania państwowego prawa, a temat zmieniających się norm
i reguł przekraczania granicy budzi w nich żywe emocje. Popularne wydają się
opowieści, których bohaterowie potrafią „wykiwać” bądź zażartować z celnika
jako reprezentanta państwowej władzy. Zarazem trudno jest im wyobrazić sobie
ich świat bez istnienia tej granicy, bądź też widzieliby w usunięciu granicy po
ważny problem dla mieszkańców okolicznych miejscowości.
Zgodnie z prawem bez opłat celnych osoba powyżej 17 roku życia może
wwieźć do Polski 1 zgrzewkę papierosów i 1-2 litrów alkoholu, przy czym normy
te są mniejsze dla mieszkańców strefy nadgranicznej1. Rzecz jasna, pozostają
one przede wszystkim na papierze, co umożliwia młodzieży zamieszkującej oko
lice granicy czerpanie zysków z przemytu.
Badania młodzieży wschodniego pogranicza zwykle skupiały się na kwestiach
tożsamościowych [por. Babiński 1997, Nikitorowicz 2000], całkowicie pomijając
kwestie gospodarcze, co wydaje się niesłuszne, zwłaszcza w przypadku analiz
wzajemnych stereotypów i postrzegania relacji polsko-ukraińskich. Na temat
udziału młodzieży w różnych rodzajach „gospodarki wywrotowej” w okolicach
granic Polski więcej można przeczytać w kontekście zachodniej granicy Polski
(np. prace Jacka Kurzępy). Tu odwołam się pokrótce do badań prowadzonych
przy granicy z obwodem kaliningradzkim, której realia bliższe są sytuacji na pol
sko-ukraińskim pograniczu. Autorka [Kawczyńska-Butrym 2003] badała posta
wy młodzieży w stosunku do pogranicznego handlu wiążącego się z przemytem.
Zdaniem jej respondentów jest on usprawiedliwiony trudnymi warunkami życia
i brakiem pracy. Młodzi ludzie w większości „byliby skłonni utrzymać handel
przygraniczny nawet w sytuacji, gdyby to naruszało normy prawne i nakazy reli
gijne” [Kawczyńska-Butrym 2003: 352], a jedynie zwiększone zagrożenie prze
stępczością mogłoby być ewentualnym argumentem do ograniczenia handlu.

1 Przepisy takie obowiązywały w trakcie przeprowadzanych przeze mnie badań; od 1 grudnia 2008
roku w transporcie innym niż lotniczy lub morski można przewieźć 2 paczki papierosów, a osoby
mieszkające w strefie nadgranicznej mogą przewieźć od 0,5 do 2 litrów alkoholu. [Por. c h ttp ://
www.mf.gov.pl/dokument.php7const= 2&dzial=525&id=47196> ].
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Te wyniki analizowane są pod hasłem zmian w świadomości moralnej, w kon
tekście pytania, czy teren pogranicza jest środowiskiem społecznym wychowaw
czego ryzyka. Brak jest jednak odniesienia do innych niż przemyt spraw zwią
zanych z moralnością, w związku z czym trudno ocenić, na ile opinie związane
z przemytem przekładają się na inne sfery życia.

Role przemytu
„Granica” w ustach moich rozmówców jest słowem w pierwszym momencie
kojarzącym się dość jednoznacznie. Najczęściej używane jest ono w wyrażeniu
„chodzić / jeździć na granicę”, stosowanym wymiennie z wyrażeniem „chodzić
/ jeździć na przemyt”. Samo w sobie zawiera wiele innych znaczeń, widocznych
między innymi w napięciu pomiędzy „chodzeniem na granicę” i „wyjeżdżaniem
za granicę”. Nie oznacza to jednak, że większość z moich rozmówców bierze
udział w tego typu działalności. Mimo iż w wielu rozmowach pojawiało się
stwierdzenie, że „tutaj wszyscy jeżdżą na przemyt” (M, l. 17, technikum), mówią
tak głównie ci, którzy sami to robią. Spośród moich rozmówców do jeżdżenia na
granicę przyznaje się trochę mniej niż jedna trzecia i według moich szacunków
podobnie kształtuje się ta proporcja w całej opisywanej przeze mnie grupie wie
kowej w Kalnikowie (a przypuszczalnie także w okolicznych miejscowościach).
Zwiększa się ona przy górnej granicy wiekowej grupy, wśród osób, które osią
gnęły pełnoletniość.
Tak widziana granica staje się istotnym elementem napięcia pomiędzy te
raźniejszością a przyszłością. Wymusza podejmowanie pewnych wyborów, po
siadanie własnego zdania. Deklarowana tymczasowość zaangażowania w ten
proceder sprawia, że jeżdżenie na granicę jako z jednej strony sposób na nudę,
z drugiej naukę przedsiębiorczości, można widzieć jako specyficzną instytucję
młodości, w której młodzi, często pod opieką starszych, zdobywają kompetencje
niezbędne do radzenia sobie w życiu, a zarazem znajdują okazję do rozrywki.

Jako sposób na szybki zarobek
Główną motywacją do jeżdżenia na granicę, z jaką się spotkałam, była możliwość
szybkiego zarobienia konkretnych pieniędzy. Doświadczeni w fachu mówią, że
średnio „dziennie stówkę można wyciągnąć ponad” (M, l. 17, technikum), cho
ciaż zależy to od dnia i życzliwości celników. Inni szacują, że na tydzień można
wyciągnąć do 1500 zł, „jak na dwie zmiany się jedzie” (M, l. 17, technikum).
Dotyczy to jednak wyłącznie tych, którzy potrafią przewieźć znacznie więcej niż
wyznaczony limit. Aby zarabiać na granicy, potrzebne są własne chęci i „dobra
zmiana” (K, l. 17, liceum). Wiele zatem zależy od celnika:
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„Celnicy są tak, że jak sobie kogoś' wypatrzy, to go cofnie, albo da mu
mandat. A jak ktoś jest jakby milej nastawiony do celnika czy coś, to przez
palce po prostu. Szukają, ale nie widzą. Ale widzą. Znaczy widzą, ale nie
widzą” (M, 1.17, technikum).
Nigdy nie zdarza się jednak, żeby kontrola celna okazywała się poważną
przeszkodą. Mimo że „można stówę mandatu dostać nawet za jednego papiero
sa więcej” (M, 1.18, szkoła zawodowa), w sytuacji, gdy nadmiar papierosów zo
stanie przez celników zauważony: „Przepakowuję się i idę jeszcze raz. Co mam
z tym zrobić? Będę wyrzucał? (...) W jeden dzień mandat się dostaje, w drugi
dzień się odrobi go, nie?” (M, 1.17, technikum). Ryzyko straty nie wydaje się za
tem duże. Są także sposoby na radzenie sobie z celnikami i wojskowymi, trzeba
tylko umieć się zachować:
„Zależy gdzie. Bo na Ukrainie, tam jest taka siatka, jak się przechodzi
przez siatkę, kupuje się tam na pasie polsko-ukraińskim, na pasie neu
tralnym, to się przechodzi przez siatkę tak, żeby nikt nie widział, a jak ktoś
zauważy, wopek cię łapie, 50 hrywien trzeba rzucić, żeby cicho siedział.
Zależy, gdzie i u kogo, na jakiej zmianie celników. Trzeba już wszystkich
znać” (M, 1.17, technikum).
Opinia na temat celników, szczególnie ukraińskich, jest jednoznaczna:
„Czasami sobie za dużo pozwalają te kabany, jak się na nich mówi. Ko
rupcja tam jest taka, na granicy. Ukraińskiego celnika nie ma takiego,
który by nic nie wziął. Tam od razu (...) biorą paszport i tak wystawiają
rękę, żeby dać. I czy ty nie masz, czy ty masz, nie masz nic w samochodzie,
czy jesteś na piechotę, nie masz nic, jak nie dasz, to cię wróci na koniec
kolejki” (K, 1.17, liceum).
Dla przemycających jednak oburzająca jest nie tyle sama korupcja, co jej
zbyt wysokie stawki: „Chcą strasznie dużo kasy, na przykład jak ktoś... nie wiem,
jeden karton można przewieść samemu, na przykład wiezie jeden karton 5 hrywni, 10... zależy od celnika. (...) Łapówki, tak zwane. Tak się nie mówi, darowizny”
(M, 1.17, technikum).
Pewna doza nieprzewidywalności i przeszkody, które trzeba po drodze poko
nywać sprawiają, że nie dla wszystkich przemyt jest taką prostą sprawą. „Szyb
ki zarobek, ale ile to się czasem trzeba namęczyć” (K, 1. 17, liceum) — odpo
wiedziała jedna z rozmówczyń na moją sugestię, podkreślając, że „to są nerwy
w ogóle”. Inni jednak zwracają mniejszą uwagę na te trudności, twierdząc, iż
są w stanie jeździć dzień w dzień, gdyż nie wymaga szczególnego wysiłku poje
chanie na motorze i stanięcie w kolejce ze słuchawkami na uszach. Podobnie
oceniają to ci, którzy przemyt znają głównie z opowiadań koleżanek i kolegów.
Trudno znaleźć inną pracę, po której można tak szybko mieć pieniądze w kie
szeni: „tam są szybkie pieniądze. Tam kupisz, tu zaraz sprzedasz. I już masz
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gotówkę w ręce, prawda. I tak szybko to nie ma5' (K, 1.17, liceum), choć nikt nie
zaprzecza istnieniu innych możliwości zarobkowania w okolicy. Jedna z ostrzej
szych negatywnych ocen przemytu, jaką usłyszałam podczas moich rozmów, do
tyczyła właśnie wybierania łatwiejszej opcji: „To znaczy, jak to mówili, w Polsce
bezrobocia nie ma. I ja w to wierzę, tylko ludzie są po prostu tak leniwi, że nie
chcą do tej roboty przyjść, czy cos'. Tylko chcą na łatwiznę iść’’ (M, 1.17, liceum).
Sami jeżdżący przedstawiają zarabianie na granicy raczej jako sposób radze
nia sobie, potwierdzający ich przedsiębiorczość i zaradność. Podkreślają czasem
wkładany wysiłek, porównując się do innych, którym nie chce się inwestować
czasu, pieniędzy i wysiłku. Zarobione pieniądze przeznaczają na własne potrze
by, takie jak zakup modnych ubrań, czy wymarzonego telefonu komórkowego
lub wyjazd na wycieczkę, czasem dokładają do wydatków gospodarstwa domo
wego, rzadziej odkładają na później.

Jako sposób na nudę, spotkanie towarzyskie, gra
Choć na granicę jeździ się przede wszystkim po to, aby zarobić, jedna z pierw
szych informacji, jakie usłyszałam na ten temat, była związana z nudą, szczególnie
dotkliwą w czasie wakacji szkolnych. Osoby, które zgodziły się ze mną porozma
wiać, na moje podziękowania odpowiedziały, że „teraz i tak nie mają co robić”
(M, 1. 17, liceum). Jedną z nielicznych „przyzwoitych” rozrywek (w opozycji do
nadużywania alkoholu i chuligaństwa) pozostaje jeżdżenie na przemyt. Główne
uzasadnienie, czy może częściowo usprawiedliwienie, w mojej obecności brzmi:
„Ja to na przykład tak [jeżdżę na granicę — A.Ch.], póki tak o, nie mam szkoły.
Lepsze to niż siedzieć w domu” (K, 1. 17, liceum). Inna rozmówczyni odpowia
dała wprost na pytanie, po co jeździ na granicę: „po prostu tak, jak ktoś jechał,
to się zabrać i tak dla zbicia czasu” (K, 1. 16, liceum). Kategoria nudy w opisie
codziennej rzeczywistości przewijała się w tle wielu moich rozmów. Młodzi pyta
ni przeze mnie o to, co zmieniliby w Kalnikowie mając nieograniczone ku temu
środki, często mówili o stworzeniu miejsca, w którym mogliby się bezpiecznie
spotykać i robić ciekawe rzeczy. To pragnienie pozostaje głównie w sferze wy
obrażeń, na razie jako jedna ze strategii radzenia sobie z nudą traktowany bywa
przemyt, zapewniający zajęcie i dawkę emocji.
Tkwiąca w nim atrakcyjność po części bierze się z faktu, iż umożliwia on ro
bienie czegoś emocjonującego razem ze znajomymi: „Tak, jeździmy ludzie zna
jomi, i się stoi się rozmawia i się śmieje, żarty i po prostu idzie ten czas ucieka,
ale jak już się stoi przed samą celnią, to tak cię nerwy czasami zjedzą, że napraw
dę czasami nie warto” (K, 1.16, liceum).
Jak widać, emocje, w przeciwieństwie do towarzyskich spotkań, nie zawsze
oceniane są pozytywnie. Jedna z dziewczyn, która do tej pory nie była jeszcze
„na granicy”, półżartem opowiadała, że chętnie by się tam wybrała w poszuki
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waniu przyszłego męża, uzasadniając przekonanie, iż jest to możliwe, przykła
dem z życia wziętym:
„Nie no, słyszałam, że włas'nie mają fajnie, że dużo nowych osób można
poznać, dużo nowych znajomości. Zazwyczaj młodzież chodzi, nie? Tak
od rana, żeby się pośmiać, żeby spędzić czas, nie siedzieć w domu tylko
tam. I tak fajnie mają, nie? Tak właśnie mój kolega poznał właśnie teraz
swoją żonę” (K, 1.19, liceum).
Opisywane w poprzednim punkcie opowieści z granicy ujawniają także, że
chodzenie na przemyt ma w sobie coś z gry, i to gry hazardowej. W sposobie
opowiadania widać ów hazardowy charakter w podejściu do ryzyka („W jeden
dzień mandat się dostaje, w drugi dzień się odrobi go”), ale i w samym słownic
twie: na pytanie o to, czy jeździ na Ukrainę jeden z rozmówców odparł, że „na
łogowo” (M, 1. 17, liceum). Szczęście w grze reprezentuje tu przede wszystkim
powtarzające się określenie dobra zmiana, wskazujące zarazem na dwuznaczną
rolę celników, których z jednej strony należy przechytrzyć, a którym z drugiej
strony zawdzięcza się możliwość zarabiania.
Granica i przewożenie przez nią towarów staje się sposobem na ubarwianie
monotonii codzienności także w inny sposób. Aby się o tym przekonać, nie po
trzeba samemu prowadzić wywiadów, lecz wsłuchać się w rozmowy prowadzone
przez ludzi w autobusach, a z pewnością usłyszy się historie o złych bądź głupich
celnikach i sprytnych przemytnikach. Historie takie znają wszyscy, nawet ci, któ
rzy z braku paszportu nigdy nie byli na miejscu ich akcji. Tak opisuje je dziew
czyna zarzekająca się, iż na przemyt nie chodzi i nigdy by nie poszła:
„Ale śmieszne to jest. Ale czasami z tego takie śmieszne sytuacje też wy
nikają, to się można pośmiać z kolegi, który gdzieś tam wrócił z czegoś
tam, prawda? Albo jak te papierosy przez tą siatkę przerzucają, jak się
pakują w tych sklepach, jakieś tam triki. Ojejku, ja się przecież tego tyle
nasłucham, w autobusie, jak się jedzie do szkoły. I tak wszyscy zawsze: na
Medykę, na Medykę5' (K, 1. 17, liceum).
Przykłady takich opowieści usłyszałam z ust chłopców, którzy na granicę jeż
dżą regularnie:
„Są historie... Na golasa tam biegają, czy też K. kupy wiózł. (...) To znaczy
jeden gościu, w taczki paczki papierosów poukładał, papierosy najpierw
w takim worku, potem taczkę gnoju, no i przez granicę jedzie. I normal
nie. A jeden to się rozebrał, na golasa biegał, wszyscy go łapali, jeszcze się
olejem posmarował, nikt go złapać nie mógł” (M, 1.17, liceum).
Ludyczna forma tych opowieści, tworząca swoisty folklor okolic, jest wtórną
funkcją wyjazdów „na granicę” i z pewnością nie jest ich przyczyną, ale stanowi
nieodłączny element życia na pograniczu. Zyskują one swoje przedłużenie i no
woczesną formę w postaci zamieszczanych w Internecie filmików.
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Jako sposób na życie
Młodzi ludzie, z którymi rozmawiałam, w większości traktowali przemyt jako
formę dorobienia sobie w trakcie wakacji, nikt z nich nie chciał uczynić go swo
im sposobem na życie. Jednak świadectwem, że to drugie myślenie istnieje także
wśród ich rówieśników jest fakt, że każdy z nich jest w stanie podać przykłady
takich osób, które w życiu postawiły przede wszystkim na granicę: „Na przykład
kuzyn jeździ na granicę, wciągło go to, zostawił szkołę i... po prostu postawił na
granicę” (K, 1. 17, liceum). Jest to źródłem niepokoju dla niektórych rodziców:
jedni nie pozwalają dziecku, dopóki nie jest pełnoletnie, wyrobić paszportu,
inni starają się mówić o możliwych konsekwencjach w postaci braku przyszłości.
Jednakże, jak wynika między innymi z mojej rozmowy z jednym z nauczycieli
z zespołu szkół w Kalnikowie, są też tacy rodzice, którzy wręcz przeciwnie —
dają przykład, że można na tym dobrze wyjść. Argumenty ludzi wybierających
granicę zamiast dalszej edukacji rozmówca określa jako konsumpcyjne:
„Wiadomo, że z dnia na dzień można sobie ileś tam dziesiątków złotych
zarobić, wydać. No, niestety łamiąc prawo. No i później pokutuje to z po
kolenia, już tak widać, że z pokolenia na pokolenie. Młodzież mówi bar
dzo często, no po co się uczyć, prawda. Pan czy pani się uczyła i ile pan,
czy pani zarabia? Ja to mam w ciągu trzech dni na przykład. Więc to są
takie sytuacje, z którymi trudno nawet jest dyskutować” (M, 1. ok. 40, na
uczyciel).
Ze swojej perspektywy zauważa problem braku myślenia o przyszłości —
przypuszcza, że większość z tych młodych ludzi nie uzbiera sobie na rentę czy
emeryturę, a interes może się kiedyś skończyć.
I on jednak widzi w granicy główny zakład pracy w okolicy. Chwilami odnosi
łam wrażenie, jakby sytuacja zostawiała głównie wybór między pracą za granicą,
a pracą na granicy. Granica daje możliwość rozwiązania problemu bezrobocia
i wszelkich deficytów:
„Bo mówię ci, tu jest po prostu taka miejscowość, że my mamy blisko, i ci
wszyscy, co są po prostu bezrobotni, to wiadomo, że idą tam zarobić sobie,
nie. I potem mają na chleb. I jakby u nas to zlikwidowali, to u nas by było
no, ciężko i nieciężko, bo i tak już połowa wyjechała za granicę. A tak to
każdy żyje z dnia na dzień przeważnie. Jak brakuje, to pójdzie, coś tam
przyniesie i wiadomo5' (K, 1. 17, liceum).
Moi młodzi rozmówcy wyraźnie odcinali się od sposobu myślenia widzącego
w przemycie główny sposób na życie, a tym bardziej większego zaangażowania
w przemyt, choć z drugiej strony dobrze znają ten sposób zarabiania.
„Tutaj na przykład w Polsce, znaczy nie tylko w Polsce, najszybciej można
zarobić zawożąc papierosy gdzieś tam dalej. Wiadomo, masz tego dużo
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zawozić i masz kupę szmalu. Ale jak cię złapie policja... Ale takich ry
zykantów znam, którzy po prostu postawili na to. I nie jeden już wpadł.
Kilku nawet takich znam, co wpadli. I tych, co nie wpadli, też znam. Ale to
jest taka praca... Nie chciałabym mieć takiego męża, który by... Bo mówię
ci, to jest kupę kasy i jeszcze... Po prostu nie pracujesz, wsiadasz w samo
chód, jedziesz. No ale to jest, albo wszystko, albo nic’’ (K, 1.17, liceum).
Argumentacja jest zwykle pragmatyczna: ryzyko związane ze złapaniem,
brak perspektyw ze względu na przygotowywane zmiany prawne. Ewentualnie
pojawia się wewnętrzna niechęć czy przekonanie, że się do tego nie nadaję.
Osoby, z którymi rozmawiałam, to w większości uczniowie liceów planujący dal
szą naukę. Nieliczne osoby z zawodówek oraz ci, którzy przerwali naukę, mniej
chętnie opowiadali o planach na przyszłość, nie spotkałam jednak nikogo, kto
stawiałby wyłącznie na przemyt.

Jako źródło problemów
Przemyt sam w sobie nie jest przyczyną poważnych problemów dla moich roz
mówców. Opisywane wcześniej przeszkody są zwykle do pokonania. Jedyne nie
bezpieczeństwo, trochę bardziej groźne niż celnicy, czyha w momencie wyjścia
poza pas graniczny. Ukraina jest innym światem, w którym nie działają nasze
zasady. Dlatego planowane wprowadzenie konieczności posiadania większej
kwoty pieniędzy przy wjeździe na Ukrainę może się, zdaniem moich rozmów
ców, skończyć źle: „Widać, że nie wiesz, jak tam jest. Jak przypuśćmy idziesz
tam, Ukraina to jest inny świat, tam nie ma prawa, tam z tobą robią, co chcą,
tam jest po prostu bezprawie, mogą ci to zabrać na przykład” (K, 1. 17, liceum).
Kiedy wychodzi się za granice, trzeba uważać i chodzić w grupie lub dołączyć
się do kogoś innego, bo „już stoją takie czteroosobowe bandy i czekają, czy ktoś
zostanie sam” (M, 1.17, technikum). Wiąże się to, zdaniem rozmówców, z obec
ną na pograniczu rywalizacją, będącą przyczyną wzajemnych niesnasek, których
nie ma, kiedy pojedzie się dalej, w głąb Ukrainy.
Prawdziwym źródłem problemów staje się przemyt w połączeniu z kwestią
nadużywania alkoholu przez młodzież. Na tę ciemną stronę dochodowego inte
resu zwracają uwagę przede wszystkim dorośli. Proboszcz parafii rzymskokato
lickiej za główną przyczynę alkoholizmu wzdłuż całej ściany wschodniej uważa
łatwą dostępność taniego alkoholu. Problem dostrzegają także młodsi:
„R. 1: Są problemy. Z alkoholem. To jest podstawa.
R. 2: Bo alkohol jest tutaj... Wszędzie można kupić alkohol. I każdy. Niby
są tutaj te reklamy z tymi, że niepełnoletni, ale i tak... (...) Nie chodzi o to,
że w sklepach, ale tu ukraińska wódka chodzi jak... świeże bułeczki.
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R. 1: W sklepie też. Jak się nie ma 18 lat, to się podejdzie do kogoś, po
wie, żeby kupił i kupuje” (R. 1: M, l. 17, technikum, R. 2: M, l. 18, szkoła
zawodowa).
Nikt jednak nie znajduje propozycji rozwiązywania tego problemu, poza
zwróceniem większej uwagi na wychowanie w rodzinach. Dostrzeganie proble
mów z alkoholem i ich związku z bliskością granicy nie wiąże się z zauważeniem
własnej roli w tym procesie.

Jako element codzienności — oceny
Przemyt na granicy wydaje się w wypowiedziach moich rozmówców odgrywać
rolę stałego elementu pogranicznego krajobrazu: „Wymiana musi być, nie?
Handel kwitnie” (K, l. 17, liceum). Na pytanie, w jaki sposób zarabiają miesz
kańcy Kalnikowa odpowiedź brzmi: „wszystko praktycznie przemyt przez gra
nicę” (K, l. 17, liceum) albo przynajmniej zawiera informacje o przemycie, jako
jednym z głównych źródeł utrzymania. Samo słowo „przemyt”, które dla mnie
ma wydźwięk mocno pejoratywny, tam dotyka codzienności wielu osób, przez
co staje się bardziej znajome i w mniejszym stopniu wartościowane z moral
nego punktu widzenia. Nie szuka się nań szczególnych eufemizmów. O ile ła
pówki bywają określane jako „darowizny”, przemyt pozostaje przemytem bądź
„chodzeniem na granicę”. Powiedzenie „jeżdżę na przemyt” jest sprawą prostą
i niewymagającą ściszania głosu. Osobie, która w pierwszej chwili nie chciała
o tym opowiadać tłumacząc, że „teraz znalazłam lepszy dochód [niż na przykład
zbieranie truskawek — przyp. A.Ch.], ale tego ci nie powiem. (...) Nie, żeby to
było coś złego, ale wolę to mieć dla siebie” (K, l. 17, liceum), przyznanie się do
chodzenia na granicę zajęło jedno pytanie więcej, a dotyczyło ono sposobów
zarobkowania przez większość mieszkańców okolic.
Wracając wraz z dziewczynami z Kalnikowa z tak zwanego Dnia Wspólnoty
w Przemyślu, czyli spotkania członków Ruchu Światło-Życie (zwanego popular
nie Oazą), na które zostałam zaproszona przez rozmówczynie, miałam okazję
porozmawiać z jedną z nich. O swoim sposobie zarabiania na granicy opowiada
ła zupełnie bez skrępowania, nie widząc sprzeczności między zaangażowaniem
w Oazę i przemytem. Mnie, znającej nacisk, jaki w Ruchu Światło-Życie kładzie
się na wychowanie przeciwko wszelkim nałogom, szczególnie alkoholowi i wy
robom nikotynowymi, wydało się to dość kontrastowym zestawieniem. Pewnym
wyjaśnieniem jest komentarz innej rozmówczyni, tłumaczącej, że jej rodzice
obawiali się jedynie, żeby się w przemyt nie wciągnęła za bardzo, bo poza tym
„ja tam nikomu nic krzywdy nie zrobię” (K, l. 17, liceum). Donnan i Wilson
zwracają uwagę, że „przemyt jest raczej przestępstwem wobec państwa, a nie
wobec jednostek czy ich prywatnej własności. Nie wyrasta on z prawa powszech-
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nego, lecz z praw statutowych ogłaszanych przez instytucje prawa” [Donnan
i Wilson 2007: 138]. Tak też widzą go moi rozmówcy, także ci niejeżdżący na
granicę. Nauczyciel, który opisywał przemyt, jako przykład jednego z proble
mów wychowawczych, mówił o swoim stosunku do tego procederu w ten sposób:
„Ja bym na przykład nigdy nie poszedł na granicę, nie przemycał. Nie
z tego względu, że się boję czy cos', po prostu nie jestem do tego przyzwy
czajony i nigdy tego nie robiłem. I nie mam zamiaru patrzeć człowiekowi,
który tam sprawdza, mi grzebie po reklamówce czy mojej teczce, żeby sie
bie ukazać jako jakiegoś' tam przestępcę. Bo tak niestety ci, którzy chodzą,
to w oczach kontrolerów urzędu celnego są uważani za przemytników, za
przestępców, no” (M, 1. ok. 40, nauczyciel).
Nie mówi zatem, że ci, którzy chodzą, są przestępcami, ale że są uważani za
przestępców.
Lista argumentów przeciwko chodzeniu na przemyt jest jednak znacznie
dłuższa. Zaczyna się od okolicznos'ci uniemożliwiającej jeżdżenie na granicę:
„Ja nie jeżdżę, bo paszportu nie mam” (M, 1.17, liceum). Ta sama osoba dodaje
jednak zaraz: „ale się cieszę, że nie (...) że nie muszę5'. Nie jest to zatem kwestia
wyłącznie zewnętrznych okolicznos'ci, ale także pewnej wewnętrznej niechęci.
Nie wynika ona tylko z obawy przed byciem postrzeganym jako przestępca. Po
dobnie do nauczyciela, który „nie jest do tego przyzwyczajony”, niektórzy tłu
maczą, że przemyt po prostu nie jest dla nich: „Po mnie by od razu było widać,
że coś wzięłam. Choćbym nawet miała tyle, ile mogę, i tak by było widać. Ja się
nie nadaję do tego. A niektórzy biorą, są oblepieni wszędzie, nogi i tu wszystko
oblepieni są i idą śmiało” (K, 1.17, liceum).
Chodzenie na granicę może „nie być dla nich”, gdyż uważają, iż nie mają nie
zbędnych ku temu umiejętności i cech (w tym mocnych nerwów), bądź dlatego,
że nie widzą możliwości odnalezienia się w krzykliwym tłumie stojących w przy
granicznych kolejkach: „Ja nie lubię takich ścisków, bo ja wiem, jak jechałam do
Lwowa na wycieczkę, no to nie było zbyt miło. Bo ja szłam tym pieszym przej
ściem, to tak ludzie niektórzy nie bardzo. O, krzyczeli tam na mnie, bo myśmy
jako turyści, to mogliśmy przejść bez kolejki” (K, 1.16, liceum).
Ten aspekt wiąże się ze „zdziczeniem obyczajów” (DB), opisywanym przez
jedną z moich rozmówczyń na przykładzie swoich koleżanek. Jej zdaniem uży
wanie przez nie wielu wulgaryzmów oraz sposób zachowania, w dużej mierze
wynikają z częstej bytności na granicy. Sama wolałaby tego uniknąć. Granica
to także pewne niebezpieczeństwo, z którym wiąże się strach. Choć nie wszyscy
zgadzają się z tym stwierdzeniem, pozostaje ono ważnym argumentem na to,
aby nie brać udziału w przemycie:
„R. 1: To znaczy, to zależy gdzie się tam kupuje różne rzeczy. Jak coś się
komuś sprzeda, a to się okaże, że to jakaś mieszanka wybuchowa, coś
komuś się stanie, to później mieć człowieka na sumieniu... Bałabym się.
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R. 2: To nigdy nie wiesz...
R. 1: Albo i na granicy się różne rzeczy dzieją... Się po prostu stoi ściśnię
tym...
R. 3: Słyszałam, że starsze właśnie kobiety, słyszałam, że wylew jakiś miały
albo atak serca, coś takiego” (R. 1: K, 1.17, liceum, R. 2: K, 1.17, liceum,
R. 3: K, 1.16, liceum).
Sporadycznie tylko pojawia się wątek łamania przepisów, choć nie tylko ci,
którzy jeżdżą na granicę, dobrze owe przepisy znają. Pewien niepokój, co do
statusu tego sposobu zarabiania pieniędzy, musi jednak gdzieś istnieć, jeżeli
osoba jeżdżąca co jakiś czas na granicę mówi, iż wolałaby „jednak iść do pracy
i zarabiać uczciwie” (K, 1.16, liceum). Stwierdzenie (wypowiedziane przez inną,
niebiorącą udziału w przemycie osobę): „To jest w sumie trochę nielegalne”
(K, 1.17, liceum) nie zawiera w sobie moralnej oceny, szczególnie, jeśli poprze
dza ono zdanie przyzwalające na udział w przemycie w przypadku, gdy komuś
brakuje pieniędzy na życie. Tego typu usprawiedliwienia są charakterystyczne
dla wielu wypowiedzi. Jak się okazuje, ważny jest cel, na który się zarabia: „Jeże
li ktoś zarabia pieniądze na takie tak jakby dobre cele, no to rozumiem, żeby na
chleb. Nie popieram tego, żeby zarabiać na wódkę, jacyś młodzi po osiemnastce
zaraz, paszport mają, czy coś, i już przychodzą, piją” (K, 1.16, liceum).
Niemal wszyscy, poza jedną osobą, zapytani, czy gdyby brakowało im pienię
dzy poszliby na granicę, odpowiadali twierdząco, bo „dobrze, że się nie ukrad
nie” (K, 1.17, liceum). Tylko raz usłyszałam opinię zdecydowanie przeciwstawia
jącą się przemytowi w każdej postaci, sformułowaną w dodatku w kategoriach
etyczno-moralnych:
„To jest moim zdaniem okradanie państwa, po drugie to jest niemoralne,
niezgodne z etyką i w ogóle nie zgadzam się z tym (...) Przecież to jest,
to nie jest coś legalnego, tu się coś przemyca, nie? Ja to rozumiem w ten
sposób — oszukasz może tego celnika, oszukasz tam jeszcze kogoś, nie,
zarobisz na tym kasę, ale na tych pieniądzach zarobionych z przemytu do
robisz się czegoś, ale i tak w końcu coś ci się zacznie psuć. To dużo osób
szczęście, szczęście, dorobiło się, dom sobie pobudowali, a tam dalej coś
im psuje, albo zdrowie, albo ciągle jest nie tak i tak dalej, także na takich
pieniądzach nie ma sensu się dorabiać. Zresztą człowiek jakby chciał, pra
ce zawsze może znaleźć, tylko to jest ludzkie lenistwo”' (K, 1. 17, liceum).
Nawet jeśli tego typu argumenty istnieją na poziomie motywacji, wśród więk
szej ilości osób nie wydają się być eksplikowane.
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Podsumowanie
Dla młodych mieszkańców Kalnikowa bliskość granicy i związana z nią do
stępność drobnego przemytu jako sposobu zarobkowania staje się elementem
codzienności i punktem odniesienia przy podejmowaniu decyzji dotyczących
własnej przyszłości. Na granicę jeżdżą nie tylko należący do tzw. marginesu spo
łecznego, ale też ludzie z „dobrych domów”, którzy sami krytykują na przykład
nadużywanie alkoholu przez swoich rówieśników. Jest to możliwe między in
nymi dzięki aprobacie społecznej, także ze strony rówieśników, z których tylko
nieliczni poddają przemyt jakimkolwiek ocenom moralnym. Przeważają argu
menty instrumentalne, pragmatyczne, porównywanie potencjalnych korzyści
i strat. Wśród osób, które same nie chcą w ten sposób zarabiać dominują uza
sadnienia wskazujące na ryzyko i spodziewany dyskomfort, co nie wiąże się jed
nak z negatywnymi ocenami zjawiska jako takiego. Warto dodać, że ważną rolę
w kształtowaniu postawy względem przemytu odgrywają rodzice, którzy w wielu
przypadkach są towarzyszami czy wręcz inicjatorami pierwszych wypraw młode
go człowieka „na granicę”.
Choć moi rozmówcy twierdzili, iż jest to dla nich przede wszystkim sposób
na powiększenie swojego „kieszonkowego”, dorobienie sobie w trakcie waka
cji i wypełnienie pojawiającego się szczególnie latem wolnego czasu, nie nale
ży bagatelizować sygnałów dotyczących osób, które już w wieku 17 lat stawiają
przede wszystkim na życie z granicy i rezygnują ze szkoły. Dla większości moich
rozmówców jeżdżących na granicę udział w przemycie ma w założeniu charakter
tymczasowy, związany jest z aktualnym etapem życia. Staje się elementem mło
dości, dostarczając rozrywki i doświadczeń przeżywanych w gronie rówieśników,
ale też będąc swoistym przygotowaniem do dorosłości. W wizjach przyszłości
przemyt pozostaje opcją rezerwową na wypadek braku pracy i pieniędzy, akcep
towaną i uwzględnianą zarówno przez osoby aktualnie biorące, jak i niebiorące
w nim udziału. W tym momencie ich życia, zdaniem niektórych, jest wyrazem
zaradności i nauką przedsiębiorczości, nauką życia. Wypada jednak dodać, iż
słuchając opowieści z granicy, ma się nieodparte wrażenie, że jest to przede
wszystkim nauka „kombinowania”, załatwiania spraw niekoniecznie legalnie,
przy użyciu pieniądza i „znajomości”.
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Adaptacja ekonomiczna mieszkańców
Stariawy do zmian politycznych
zachodzących na granicy polsko-ukraińskiej
od lat 50. XX wieku do czasów współczesnych

Pogranicze jest miejscem, które doświadcza, często w zwielokrotniony sposób,
pewnych „procesów dziejowych”, zmian natury polityczno-prawnej. Chciała
bym tu ukazać, w jaki sposób dalekie centra polityczno-ekonomiczne wpływają
na codzienną, ludzką egzystencję i w jak dużym stopniu mieszkańcy pogranicza
są zależni od czynników zewnętrznych.
Aby łatwiej mi było analizować interesującą mnie problematykę, podzieli
łam swoją pracę na cztery charakterystyczne etapy kształtowania się polskoukraińskiego pogranicza. Pierwszym z nich jest okres funkcjonowania Ukrainy
w ramach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Drugi etap wy
znaczony zostaje rozpadem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich
i w konsekwencji odzyskaniem niepodległości przez Ukrainę 24 sierpnia 1991
roku. Kolejnym stadium kształtowania się określonych warunków politycznoekonomicznych na pograniczu polsko-ukraińskim jest moment wstąpienia Pol
ski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Ostatni etap stanowi wejście Polski
do strefy Schengen w nocy z 20 na 21 grudnia 2007 roku. Owe wydarzenia histo
ryczne służą jako ramy mojej pracy. Jednak najbardziej zależało mi na przedsta
wieniu, jaki wpływ miały owe wydarzenia historyczne, a także pewne odgórne
decyzje polityczno-ekonomiczne dotyczące granicy polsko-ukraińskiej, na co
dzienną egzystencję mieszkańców Stariawy (Старява).
Wieś ta położona jest w rejonie starosamborskim, w południowo-zachod
niej części obwodu lwowskiego. We wsi znajduje się drogowe polsko-ukraińskie
przejście graniczne w kierunku Starego Sambora, Dobromila i dalej do Lwowa.
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Chciałabym zaznaczyć, że granica polsko-ukraińska w znaczący sposób wpływa
na mobilność i przedsiębiorczość stariawian. Konstruują oni określone strate
gie działania, dążąc do jak największej efektywności oraz zmaksymalizowania
własnych korzyści materialnych. Z moich badań wynika, że granica stanowi dla
tych ludzi swoistą axis mundi, punkt orientacyjny, coś, co w sposób totalny or
ganizuje ich życie. Z drugiej strony, mamy do czynienia z jej trojakim postrze
ganiem. Pierwszy charakteryzuje się tym, że samą granicę postrzega się jako
źródło zarobku (handel transgraniczny, prowadzenie przygranicznych hurtowni
i sklepów). W drugim przypadku, mieszkańcy Stariawy upatrują w granicy pol
sko-ukraińskiej swoistej bramy, której przekroczenie rozwiąże ich codzienne
kłopoty i troski. Ponieważ owa granica jest tak blisko, ludzie ci intensyfikują swe
działania, by ów proces przejścia do lepszego życia przyspieszyć. Wiąże się to
z wyidealizowanym obrazem Zachodu, gdzie życie wydaje się lepsze, bardziej
dostatnie, gdzie wszystkie potrzeby związane z codzienną egzystencją zostają
zaspokojone. W końcu granica może być postrzegana jako zagrożenie, jako coś
niestabilnego, niepewnego, nieprzewidywalnego. Ludzie, którzy mają takie wła
śnie zapatrywania decydują się na wyjazdy do wschodniej Ukrainy i Rosji, chcąc
się w ten sposób oddalić od tego obszaru.
Badania prowadziłam w Krościenku i Stariawie w latach 2007-2008. Kro
ścienko jest wsią położoną w województwie podkarpackim, w gminie Ustrzyki
Dolne, nad rzeką Strwiąż. Po regulacji granicy w 1951 roku znalazło się w grani
cach Polski. Krościenko stanowiło dla mnie tylko wstępne pole badawcze. Mo
imi rozmówcami byli tu miejscowi i przyjezdni Polacy oraz Ukraińcy handlujący
na bazarze w Ustrzykach. W Stariawie natomiast rozmawiałam z miejscowymi
Ukraińcami, Ukraińcami polskiego pochodzenia oraz z pewnym polskim mał
żeństwem. Starałam się, aby moje prace badawcze wśród mieszkańców Staria
wy zyskały jak największą ich aprobatę. Oprócz codziennie przeprowadzanych
wywiadów chodziłam do zorganizowanego przez młodzież klubu muzycznego,
uczestniczyłam w służbie Bożej zarówno w Cerkwi prawosławnej, jak i grecko
katolickiej. Istotnymi doświadczeniami okazały się także jazda pociągiem relacji
Krościenko-Chyrów oraz wizyta na targu w Ustrzykach i w Chyrowie. Przepro
wadziłam 21 wywiadów tematycznych po stronie ukraińskiej oraz 7 po stronie
polskiej.
Swoje główne prace badawcze prowadziłam we wsi Stariawa na Ukrainie
(Старява, Старосамб1рський р-н Льв1вськоТ обл. — od red.). Przebywanie po
ukraińskiej stronie granicy było dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem.
Zetknęłam się z obcą dla mnie rzeczywistością, z warunkami życia całkowicie
różnymi od polskich. Pierwsze dni badań stanowiły niewątpliwie pewien szok
kulturowy. Główną motywacją podjęcia tematu działalności ekonomicznych
prowadzonych przez stariawian było dla mnie to, że wątki granicy, zwykłej, sza
rej codzienności, działań podejmowanych przez społeczność lokalną w celu po
prawy swego bytu, stanowiły zawsze lwią część przeprowadzanych przeze mnie
rozmów. Moje główne pytania badawcze brzmiały następująco: jak ludzie ada
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ptują się do zmieniających się warunków na granicy, jakie alternatywne działa
nia były podejmowane przez ludzi w czasach stagnacji i zaostrzeń prawnych, czy
granica jest głównym źródłem zarobkowania, w jaki sposób działalność państwa
ukraińskiego przyczynia się do podejmowania określonej działalności przez lu
dzi, w jaki sposób wielkie centra polityczno-ekonomiczno decydują o ich losie?
Oczywiście pojawiło się także wiele pytań i problemów pobocznych, które po
zwoliły mi nakreślić szerszą panoramę omawianych przeze mnie problemów.
Literatura dotycząca ściśle adaptacji mieszkańców pogranicza do zmian poli
tyczno-ekonomicznych jest dość uboga. Dopiero, kiedy temat ten rozbije się na
poszczególne składowe, to okaże się, że wiele pozycji opisuje interesujące mnie
zjawiska. Jest to między innymi cenna dla mnie praca Andrzeja Miszczuka Ze
wnętrzna granica UE — Ukraina. Możliwości wykorzystania dla dynamizacji pro
cesów rozwojowych. Autor opisuje w niej modele rozwoju pogranicza, ukazuje
proces kształtowania się granicy polsko-ukraińskiej, nakreśla poszczególne fazy
rozwoju transgranicznej współpracy, a także rozważa czynniki decydujące o ak
tywizacji oraz stagnacji obszarów pogranicznych. Pogranicze polsko-ukraińskie.
Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość Grzegorza Babińskiego jest dru
gą pozycją, którą wykorzystałam w mojej pracy. Babiński dokonał podziału na
granicę i pogranicze. Granica tworzona zostaje przez państwo, władzę, stanowi
o pewnym porządku. Pogranicze jest z kolei dowodem na to, że granica jest
tworem sztucznym, gdyż nieustannie mamy do czynienia z przepływem osób,
towarów, usług. Ponadto często pogranicze, a nie sami ludzie decyduje o wza
jemnych relacjach. Autor pisze także o pograniczu ekonomicznym, na którym
to tworzą się przeróżne zależności i układy handlowe. Ważne są tu także proce
sy migracji społecznej. Ciekawą teorią, którą przytacza Babiński jest koncepcja
Edwarda Shilsa o promieniowaniu centrum na relacje społeczne, sposoby bycia.
Oczywiście nie jest to centrum w sensie geograficznym czy środkowości. Może
być nim również centrum ekonomiczne. Dodatkowo badacz snuje rozważania
o ideologiach, które pojawiają się na obszarach pogranicznych: nie obowiązu
ją tu prawa powszechne, ludzie ustalają własne reguły, mamy tu do czynienia
z interesami pewnych grup społecznych, z pewną niezależnością od centrum.
Następną książką, którą wybrałam jest praca J. Kurczewskiej Granica — trzy
podejścia teoretyczne. Autorka uważa, ze granica wschodnia stała się miejscem
przeróżnych praktyk społecznych. Dotyczą one między innymi organizowania
handlu transgranicznego, tworzenia pewnych sieci społecznych, miejscowych
układów. Dodatkowo sądzi ona, że celnicy i straż graniczna stanowią stygmat
pewnej państwowości i że zderzenie władzy z pewną nie do końca legalną dzia
łalnością jest źródłem konfliktów społecznych. Autorka jest zdania, że to wła
śnie granica wpływa na codzienne relacje i zachowania społeczne. Natomiast
pogranicze jest według niej miejscem: zbiorowych lęków, niepewności, poczucia
zagrożenia. Pisze, że najczęstszym przeżywaniem pogranicza jest przeżywanie
granicy — co się na niej dzieje, w jej pobliżu. Temat granicy jest niemalże w cen
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

260

Edyta Wąsowska

trum życia ludzi, którzy tam mieszkają. Nie da się od tego uciec, zapomnieć.
Dokonuje ona również podziału na: orientację na granicę oraz orientację na
pogranicze. Ta pierwsza polega na tym, że granica w sposób totalny organizuje
życie tamtejszych ludzi, z kolei druga orientacja odnosi się do tego, że pogra
nicze daje pewne możliwości, alternatywy, inne od tych, które daje centrum.
Kurczewska wprowadza także kategorię codzienności granicy, czyli ciągłej
styczności z granicą poprzez pracę na niej. Zakłada również trzy typy określania
granicy: granica pomaga żyć godnie, granica jest źródłem życiowych szans, gra
nica jednoczy ludzi.
Jak wspomniałam na początku, ramę mojej pracy stanowią cztery niezwykle
istotne okresy historyczne dla kształtowania się wzajemnych relacji na granicy
polsko-ukraińskiej okolic Krościenka i Stariawy.
P ie rw s z y m z nich jest okres funkcjonowania Ukrainy w ramach Ukraiń
skiej Socjalistycznej Republiki Radzickiej. Moje badania nie dotyczyły jednak
złożonych uwarunkowań historycznych tamtego okresu. To, co jednak chciała
bym podkreślić, biorąc pod uwagę historyczne uwarunkowania to fakt, że gra
nica polsko-ukraińska ma po części charakter granicy naturalnej — na długości
201 km stanowi ją bowiem rzeka Bug. Jednak z drugiej strony — historycznie
rzecz ujmując — Bug był zwykle rzeką wewnętrzną. Wcześniej tylko dwukrot
nie pełnił funkcję rzeki granicznej. Było to w latach 1795-1815 oraz 1939-1941.
Poza tymi krótkimi okresami jego dorzecze leżało zawsze w ramach jednego
państwa: Księstwa Halicko-Włodzimierskiego, Królestwa Polskiego, Rzeczpo
spolitej Obojga Narodów, II Rzeczpospolitej. Można zatem stwierdzić, że gra
nica polsko-ukraińska wytyczona w 1945 roku była zjawiskiem nowym. Po jej
ostatecznym ukształtowaniu w 1951 roku, związanym z wymianą terenów mię
dzy Polską a ZSRR, rozpoczął się trwający do 1991 roku, tj. do uzyskania nie
podległości przez Ukrainę — etap granicy zamkniętej. Przez cały okres istnienia
PRL i ZSRR partnerskie stosunki były praktycznie niemożliwe. Etap granicy
zamkniętej charakteryzował się bardzo małą przepuszczalnością w sensie fizyczno-technologicznym, jak i polityczno-prawnym, przerwaniem wielu powiązań
funkcjonalno-przestrzennych, jakie łączyły Lubelszczyznę, Podkarpacie, Wołyń,
województwo lwowskie oraz Zakarpacie. Przyczyniło się to również do ruralizacji miast, zwłaszcza mniejszych, a także do marginalizacji tamtych obszarów,
nie tylko w sensie geograficznym, ale przede wszystkim ekonomicznym. Z ogra
niczeniem tempa rozwoju była utożsamiana także sfera społeczna. Redystrybu
cja dochodu narodowego prowadzona była jedynie w przypadkach, kiedy celem
nadrzędnym było uśmierzenie niepokojów społecznych. Jednak tego typu dzia
łania, podejmowane doraźnie, nie przyczyniały się do gospodarczego rozwoju,
a cały ówczesny system nie był w stanie zahamować postępującej pauperyzacji
społeczeństwa, bezrobocia i ogólnej frustracji.
Moje badania dotyczącego tamtego okresu miały na celu ukazanie, w jaki
sposób ludzie mieszkający po ukraińskiej stronie granicy potrafili się odnaleźć
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w tamtych trudnych czasach, jakich strategii adaptacyjnych się podejmowali,
w jaki sposób zabezpieczali swój materialny byt. Na podstawie przeprowadzo
nych przeze mnie badań mogę stwierdzić, że ówczesny ustrój polityczny nie był
traktowany jako zło konieczne, ale raczej jako cos' naturalnego, cos', w czym
trzeba funkcjonować na podstawie wypracowanych i sprawdzonych zasad. To,
co głównie podkreślali moi respondenci to fakt, że granica polsko-ukraińska
była granicą zamkniętą. Od destrukcyjnych wpływów „bratniej5' PRL obywateli
USRR miał zabezpieczać płot z drutu kolczastego o wysokos'ci 2,5 m, podłą
czony do prądu wysokiego napięcia. Do tego dochodziło pięć pasów przeoranej
ziemi. Moi rozmówcy dobrze pamiętali przemarsze wojsk oraz służb granicz
nych przez swoją wies'. Powszechny był pogląd, że przez granicę polsko-ukraiń
ską, a nawet przez obszary trudno dostępne — górzyste, zalesione, nawet mysz
się nie prześlizgnie. Stariawianie często mówili mi, że wojsko wzbudzało w nich
strach, a jednoczes'nie każdy odnosił się do niego z szacunkiem. Jeden z moich
rozmówców tak opisał tamtą rzeczywistość:
„w tamtych czasach ani się człowiek obejrzał, jak ktoś' przystawiał mu lufę
do skroni, wojska wszędzie pełno było, bo przy granicy mieli swoje tereny
do ćwiczeń.
(...) za Sojuzu tu jeszcze gorzej było, jak ktoś' tak pobłądził po lesie, to cza
sem nawet nie było tłumaczeń, wojsko pograniczne strzelało z daleka, tu
taj straszna kontrola była, ludzie żyli w ciągłym strachu” (M, 1. 45, U kra
iniec wyznania prawosławnego, dwoje dzieci, robotnik budowlany)1.
Można sobie zatem wyobrazić, że w takich warunkach relacje polsko-ukraiń
skie były praktycznie niemożliwe. Jednak tak negatywne oceny dotyczyły wła
ściwie tylko funkcjonowania granicy jako takiej. Te bardziej przychylne rozpo
czynały się, kiedy pytałam o sposoby dostosowywania się mieszkańców Stariawy
do tamtych warunków. Zdecydowanie najlepiej wiodło się tym, którzy należeli
do prominentnych działaczy Partii. Takie osoby mogły zawsze liczyć na żywno
ściowe gratyfikacje, jak również miały możliwość wyjazdów na różne delegacje
i konferencje do Kijowa, Moskwy czy Pragi. Podkreślam tutaj słowo „promi
nentny”, ponieważ w tamtych realiach:
„każdy oficjalnie należał do Partii, ale w domu to już nikt nie kontrolował,
co tam o tej władzy się myśli, jakie się ma podejście do ustroju. Oficjalnie
nic na Partię nie można było powiedzieć, bo zaraz u ciebie byłaby jutro
milicja” (M, 1. 68, Ukrainiec wyznania prawosławnego).
Ponadto mieszkańcy Stariawy czerpali korzyści z warunków, jakie panowały
wówczas w kołchozie. Mieszkańcy pogodzili się z tym, że ich ziemia była przy
musowo przejmowana przez państwo. Z moich badań wynika również i to, że
1 F r a g m e n t y r o z m ó w t łu m a c z y ła a u t o r k a .
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członkowie kołchozu byli sprowadzani do roli pracowników etatowych, którzy
dostawali miesięczne wynagrodzenie (często w postaci płodów rolnych) i mieli
prawo do uprawiania przydomowego poletka oraz hodowli zwierząt gospodar
skich. Najlepszą metodą na czerpanie zysków z kołchozu było wkupienie się
w łaski kierownika zmiany. Ten, kto zaskarbił sobie przychylność ludzi kierują
cych pracą w kołchozie, mógł liczyć na to, że jego lenistwo, ociąganie się, nie
chlujstwo w pracy zostaną niezauważone. Ponadto mógł on liczyć na zasiłki bez
żadnego oprocentowania (między innymi na meble, wesele, pogrzeb). Oprócz
tego istniała możliwość wypożyczenia z kołchozu narzędzi, maszyn rolniczych
oraz koni pociągowych. Niektórzy dostawali także niewielką część plonów. Jed
ną z największych zalet ówczesnego ustroju politycznego było to, że gwaranto
wał on pracę każdemu obywatelowi kończącemu szkołę zasadniczą. W moich
wywiadach często przewijają się wspomnienia mieszkańców o wielkich fabry
kach, zakładach, które funkcjonowały w pobliskich miejscowościach (Chyrów,
Dobromil, Użhorod, Lwów). „Pracowało w nich ponad 1000 osób, obowiązy
wał system trójzmianowy” (K, l. 62, Ukrainka wyznania prawosławnego, troje
dzieci). Oczywiście również najbardziej intratne posady należały się zasłużonym
członkom Partii, przodownikom pracy. Obowiązywała ponadto zasada wkupnego, która ułatwiała wejście pracownikowi w nowe środowisko pracy oraz nawią
zanie dobrych relacji z ludźmi. Produktami wkupnymi, najbardziej pożądanymi,
były wtedy wódka, kiełbasa i śledzie. Mieszkańcy Stariawy wielokrotnie zazna
czali, że w tamtych czasach powszechnymi zjawiskami były: korupcja, kumo
terstwo i brak respektowania prawa. Chodziło tylko o umiejętność dostosowa
nia się do tamtych warunków i naginania ich do własnych potrzeb. Oczywiście
rzeczą zupełnie bezcelową jest przykładanie miarki obecnych czasów do stan
dardów życia z tamtej epoki. W prawie każdej rozmowie padało stwierdzenie
o wszechobecnej biedzie i o ciężkim życiu w tamtych czasach, o skromnych po
siłkach, o tym, że niczego w sklepach nie można było dostać. Jednak rozmówcy
z sentymentem wspominają, że „za ludzi martwiło się państwo, biedniej się żyło,
ale praca była, człowiek nie był taki zabiegany, żyło się spokojniej. Teraz za pie
niędzmi każdy goni, tylko te hrywny liczy, dolary. Tu jest taka nasza codzienna
walka o każdy grosz, każdy dzień jest niepewny” (K, l. 43, Ukrainka wyznania
greckokatolickiego, handlowała z Polakami na granicy).
Inna kwestia, którą udało mi się poruszyć dotyczyła tzw. samopomocy są
siedzkiej [Zawistowicz-Adamska 1951]. Rozmówcy podkreślali, że wtedy każdy
chętniej sobie nawzajem pomagał, że można było zawsze liczyć na czyjąś pomoc.
Opowiadali mi o tym, jak sobie pożyczali śmietanę, mleko, ser, cebulę, buraki,
czosnek. Często formę zapłaty stanowiło mięso, które w tamtych czasach było
towarem luksusowym. Inną formą samopomocy stały się również wspólne prace
gospodarskie (żniwa, wykopki, orka), organizowanie maszyn rolniczych (często
wypożyczane z kołchozu) oraz koni pociągowych. Taka forma sąsiedzkiej po
mocy oczywiście odbywała się na zasadzie wzajemności. Była niejako darem,
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który jednak należało zwrócić w określonej formie (niczego nie robiono w spo
sób całkowicie bezinteresowny). Ta forma pomocy gwarantowała stariawianom
w pewnym stopniu zaspokojenie potrzeb materialnych, jak również powodowa
ła nieustanny przepływ określonych dóbr. Kierowano się tu dobrze znaną zasa
dą, że „przysługa przyjaciół rodzi”. W czasach, kiedy panowała wszechobecna
reglamentacja praktycznie wszystkich towarów, praca odwzajemniana nabierała
dodatkowego znaczenia. Ludzie korzystali też z funkcjonujących kas oszczęd
nościowych. Wnosili swoje wkłady na oprocentowanie 1,5%. Stariawianie pod
kreślali, że w tamtych realiach każdy miał odłożone w domu jakieś pieniądze.
Niektórym udało się odłożyć nawet po 5 tys. rubli.
K o l e j n y m etapem kształtowania się relacji polsko-ukraińskich oraz do
świadczania przez Ukraińców nowej rzeczywistości był okres wielkich przemian,
czyli rozpad ZSRR oraz odzyskanie niepodległości przez Ukrainę w 1991 roku.
Etap ten można by podzielić na dwie części składowe. Mamy tu bowiem do
czynienia z dwoma okresami kształtowania się charakteru granicy. P i e r w s z y
rozpoczyna się w 1989 roku i trwa umownie do 18 maja 1992 roku. Wówczas
granica polsko-ukraińska wkroczyła w fazę, którą należałoby określić mianem
granicy filtrującej, półprzepuszczalnej [Bałtowski, Miszczuk 1999]. Istniała jesz
cze nie do końca określona sytuacja prawna pogranicza polsko-ukraińskiego
z jednej strony, a z drugiej, pojawiło się w niezwykle nasilonej formie zjawisko
migracji. Brak określonych rozporządzeń prawnych skutkował tym, że to grani
ca stanowiła pewnego rodzaju filtr: „tu jeszcze tak nie bardzo wiedziano, kogo
wpuszczać i dlaczego, więc granica to w sumie takie sito wtedy było. Jak komuś
się udało, to ją przekroczył, jak nie, to nie, ale ten, kto ją przekroczył, tak do
kładnie nie wiedział na podstawie jakiego prawa” (K, 1. 54, Ukrainka wyznania
prawosławnego).
W owym okresie panował stan pewnego zawieszenia. Doświadczano swoiste
go szoku kulturowego. Przez przeszło 60 lat bowiem na granicy polsko-ukraiń
skiej wznosił się mur opleciony drutem kolczastym, „a tu nagle został on zbu
rzony, wolność wtedy nie była jeszcze zrozumiała, nie wiedziano, co to jest, tak
dziwnie było przekroczyć coś, co do tej pory było nieprzekraczalne” (M, 1. 56,
Ukrainiec wyznania prawosławnego).
Migracje stariawian w latach 1990-1992 do krajów zachodnioeuropejskich
były zjawiskiem dość powszechnym. Wielu moich rozmówców określiło to na
wet mianem ucieczek. Mieli tutaj na myśli powszechne przekonanie, że upadek
ZSRR jest jakimś stanem chwilowym, właściwie czymś nierealnym. Bano się
tego, że granice zostały otwarte tylko na okres tymczasowy. Mieszkańcy Staria
wy opowiadali mi, że decyzje o wyjeździe za granicę były przez nich podejmowa
ne z dnia na dzień. Wykorzystywali oni ogólny chaos, jaki wówczas panował na
obszarach pogranicznych (wycofywanie się wojsk, niszczenie, murów, zasieków
z drutu kolczastego, strażnic). Ponadto rozpad ZSRR pozwolił niektórym oso
bom odnieść korzyści materialne:
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„po kołchozie zostało mnóstwo traktorów, narzędzi, kombajn też był, koł
choz podzielili, powstały rady zajmujące się parcelacją ziemi (...). Sojuz
rozpadł się, kto tu ile wziął, to miał. Po prostu [ziemię — E.W.] dzielili
między ludzi, kto gdzie mieszkał, to dostawał prostokątny kawałek pola
przyległy do jego domu (...), kołchoz rozkradli, taka dzika prywatyzacja
wtedy była (...), u nas wtedy ciemnota straszna była, ludzie bez butów
chodzili. Jak otworzyli granicę, to tak Zachód nam się wydawał, jak by
był rajem” (K, l. 48, Ukrainka wyznania prawosławnego, zaangażowana
w pracę w cerkwi).
N a s t ę p n y etap budowania wzajemnych relacji (druga część składowa oma
wianego przeze mnie okresu) pozwala nam rozpatrywać stosunki Polski i Ukra
iny w kategoriach współpracy. Rozpoczął się on podpisaniem traktatu między
Polską a Ukrainą dnia 18 maja 1992 roku o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych
stosunkach i wzajemnej współpracy. W art. 2 traktatu podkreślano m.in., że obie
strony uważają „istniejącą i wytyczoną w terenie granicę” — byłą granicę pol
sko-radziecką — za „nienaruszalną” i jednocześnie potwierdzają, że „nie mają
wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych oraz nie będą wysuwać w przyszło
ści”. W tym dniu została podpisana także umowa między rządem Rzeczypospo
litej Polskiej a rządem Ukrainy w sprawie przejść granicznych, w których wyzna
czono: podstawowe zasady ruchu granicznego oraz kolejowe i drogowe przejścia
graniczne. W ten sposób sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej zmieniła się
diametralnie. Była to granica o charakterze otwartym. Obowiązywał wówczas
ruch bezwizowy. Do przekroczenia granicy potrzebny był jedynie paszport, któ
ry obowiązywał przez 10 lat. „Wtedy to [celnicy — E.W.] wbijali tych pieczątek
ile wlezie” (K, l. 53, Ukrainka wyznania prawosławnego, z wykształcenia pie
lęgniarka środowiskowa). Również kontrola celna nie była restrykcyjnie prze
strzegana. Nieco później strona polska wprowadziła dla zwiedzających Polskę
Ukraińców tzw. voucher, który można było nabyć w każdej zachodnioukraińskiej
firmie turystycznej. Oczywiście dla mieszkańców Stariawy nie miało to wielkiego
znaczenia. W omawianym przeze mnie okresie powstały nowe przejścia granicz
ne, co przyczyniło się do prężnego rozwoju handlu transgranicznego. Według
obliczeń ekonomistów ukraińskich zyski Polski z obustronnej wymiany handlo
wej mogły wynieść od 6 do nawet 9 mld USD rocznie. Oprócz handlu na wysoką
skalę, nie można zapominać także o tzw. „handlarzach walizkowych”, „Mrów
kach” czy „torbaczach”. Każdego roku inwestowali oni w polską gospodarkę od
2 do 3 mld USD. Dzięki prowadzeniu takiej polityki transgranicznej możliwy był
rozwój powiązań kooperatywno-kapitałowych. Zaowocowało to — zwłaszcza
w województwach wschodnich Polski oraz na obszarze zachodniej Ukrainy —
powstaniem setek małych i średnich przedsiębiorstw produkujących żywność,
meble, odzież, materiały budowlane. Stworzyły one miejsca pracy setkom tysię
cy mieszkańców zachodniej Ukrainy, co w zdecydowany sposób przyczyniło się
do złagodzenia napięć społecznych wywołanych procesami transformacji ustro
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jowej (szczególnie dotkliwymi
w swoich skutkach okazały
się: dewaluacja rubla, hiperinflacja, dzika prywatyzacja,
bezrobocie, zniesienie różno
rodnych ulg pracowniczo-socjalnych; Bałowski, Miszczuk
1999). Z tych dobrodziejstw
korzystali oczywiście także
mieszkańcy Stariawy. W wielu
wywiadach padło stwierdze
nie, że w tamtych warunkach
polityczno-ekonom icznych
istniała możliwość wybiórcze
go traktowania przepisów re
gulujących stosunki polskoukraińskie, naginania rzeczy
wistości w celu zmaksyma
lizowania własnych korzyści
materialnych. Nie istniały bo
wiem żadne odgórne rozporzą
dzenia, żadne instytucje, które
by w skuteczny sposób potra
fiły ograniczyć ludzką samo
wolę. Poniższe wypowiedzi są
tego potwierdzeniem:

Bazar we Lwowie. Fot. K. Keler, 2007

„kiedyś puszczali prawie cały pociąg, nasi to pozwalali nam powyrzucać
wszystko na tory, bo tam kontrola pociągu jest wspólna, potem kończyła
się kontrola i była minutka, żeby wszystko zabrać i tak się przewoziło (...).
Ludzie wozili pociągiem po 10 kartonów papierosów, a w pociągu jechało
ze 200 osób, to masz już tylko z pociągu 2000 kartonów, a celnicy wtedy
bardzo mało zabierali (...). No na początku to był cud, miód, wanilia. Ludzie
na paszporty przejeżdżali, przewozili dużo towaru, tu niczego nie było,
taka górska wiocha zabita dechami. Wszystkie chałupy stare, drewniane,
płoty zamiast ogrodzeń, dzieciaki na bosaka w listopadzie latały po drodze.
Jak otworzyli granicę, to naprawdę niektórzy kokosy na tym zbili (...), napakowało się kiedyś do samochodu różnych towarów, mięsa, ryb, kiełbas,
jakiejś herbaty i wtedy to też było w siedzeniach pochowane, 6 kartonów
papierosów się przewiozło, 4 flaszki wódki, robiliśmy takie kiszki z ubrań
i się przewoziło, też na taśmę klejącą się papierosy przyklejało, alkohol
to ja też wlewałem do butelek po napojach gazowanych” (K, l. 48, Polka
wyznania rzymskokatolickiego, bezdzietna, z wykształcenia kucharka).
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Warto w tym miejscu wspomnieć, że mieszkańcy Stariawy jeżdżą samochoda
mi, jakimi w Polsce jeździło się w dobie głębokiego PRL-u. Ma to jednak swoje
uzasadnienie, ponieważ: „ich samochody im całkowicie pasują, bo to wszystko
porozkręcane, poprzerabiane, od fantazji zależy, w jaki sposób każda śrubka
w samochodzie się rusza. W nowszych samochodach już elektronika, już tak
dowolnie nie przerobisz, już części drogie” (M, l. 53, Polak wyznania rzymsko
katolickiego, bezdzietny).
Mamy tutaj do czynienia z prostą kalkulacją: im bardziej samochód moż
na było przerobić, tym więcej towaru dało się w nim zmieścić. Ponadto warto
wspomnieć i o tym, że mieszkańcy Stariawy bardzo często uzyskiwali zgodę na
przekroczenie granicy w czasie głównych świąt religijnych: Wszystkich Świętych,
Bożego Narodzenia, Wielkanocy. Z moich badań wynika, że jedynie w pojedyn
czych przypadkach owe wnioski mogły zostać odrzucone. Sprowadzało się to
do tego, że prawie połowa mieszkańców Stariawy decydowała się na przyjazd
do Polski. Każdy mieszkaniec wsi Stariawa potwierdzał, że ówczesna praca na
granicy stanowiła główne źródło dochodu całej rodziny. Wysoka opłacalność
handlu przygranicznego powodowała, że nikt nie szukał nawet innego źródła
zarobkowania. Pieniądze dzięki niemu uzyskane wystarczały na pokrycie opłat
bieżących, opłacenie dzieciom studiów w mieście, po prostu na godziwe życie.
Dzięki nim mieszkaniec Stariawy był w stanie przeprowadzić generalny remont
domu: wymianę okien, dachu, pomalowanie ścian. Ponadto wyjazdy do Polski
zaowocowały tym, że mieszkańcy Stariawy mogli zaopatrywać się w produkty
spożywcze w Polsce, nabywać sprzęt AGD i RTV (między innym pralki, lodów
ki) oraz zaopatrywać się w materiały budowlane, których brakowało na Ukra
inie. Na granicy mieszkańcy Stariawy otrzymywali zwrot VAT-u nakładanego
na polskie towary (obecnie zwrot wynosi z reguły 18%). Podtrzymywanie kon
taktów z rodzinami polskimi przez mieszkańców Stariawy umożliwiało im także
osiąganie pewnych wymiernych korzyści. Brak restrykcyjnej kontroli na granicy
powodował, że stariawianie odwiedzali swoich bliskich kilka razy w roku. Dzięki
podtrzymywaniu rodzinnych więzi, mieszkańcy Stariawy mogli liczyć na pomoc
rodziny w poszukiwaniu pracy w Polsce, drobne pożyczki finansowe, prezen
ty w postaci ubrań, artykułów żywnościowych, zabawek dla dzieci. Co ciekawe,
łagodna kontrola paszportowa przyczyniła się do tego, że stariawianom zaczę
li pomagać również Polacy przyjeżdżający na Ukrainę w celach handlowych.
Mieszkańcy Stariawy mogli ponadto uzyskać dodatkowe przychody od rodzin
przebywających poza granicami kraju. Warto wspomnieć jeszcze i o tym, że
praktykowano także podrabianie paszportów czy dowodów osobistych. Dzia
ło się tak, ponieważ ówczesne przejście Krościenko-Stariawa nie było jeszcze
w latach 90. XX wieku oficjalnie otwarte. Brakowało wówczas specjalistycznego
sprzętu, który by pozwolił ukrócić ten nielegalny proceder (dla stariawian brak
owego sprzętu był prawdziwym dobrodziejstwem, z którego umiejętnie korzy
stali).
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Oficjalne otwarcie przejścia Krościenko-Stariawa miało miejsce 20 listopada
2002 roku. 29 sierpnia 2003 roku zostało przejściem całodobowym. Wtedy też
stało się pierwszym przejściem na polsko-ukraińskiej granicy, na którym wpro
wadzono wspólną odprawę graniczną służb polskich i ukraińskich. W każdym
kierunku na przejściu znajduje się 5 pasów odpraw granicznych — 2 dla samo
chodów osobowych, 2 dla pojazdów ciężarowych i jeden dla autokarów. Oczywi
ście istniała także grupa osób mających lukratywne posady w pobliskiej okolicy
(praca w sklepie, hurtowni, na kolei, w szkole). Takie osoby sporadycznie prze
kraczały granicę. Z przeprowadzonych badań wynika również i to, że w opisywa
nym przeze mnie czasie praca rozłożona była równomiernie na każdego pełno
letniego członka rodziny. Każdy mógł zaangażować się wówczas w powiększanie
rodzinnego majątku. Ciężar zarobkowania nie leżał zatem jedynie na barkach
rodziców. Rzeczą niezwykłej wagi było przy tym posiadanie odpowiednich zna
jomości. Rozmówcy często mówili mi o tym, że najlepiej mieli ci, którym udało
się nawiązać jak najliczniejsze kontakty z Polakami. Ważne było tworzenie pew
nego rodzaju siatki powiązań i znajomości. Swoim zasięgiem siatki te obejmo
wały często dość dalekie miasta: Przemyśl, Jarosław, Rzeszów. Ci mieszkańcy
Stariawy, którzy posiadali tak szerokie kontakty, zawsze mieli też możliwość
skorzystania z noclegów proponowanych im przez Polaków. Otwarcie granicy
doprowadziło także do pewnych przemian natury kulturowej oraz mentalnej.
Kontakt z Polakami ukazał Ukraińcom zupełnie nowe perspektywy rozwoju.
Stariawianie często nazywali ów kontakt „zasmakowaniem zachodniego życia,
uwolnieniem ich z ukraińskiej klatki zacofania, ciemnoty i biedy” (K, l. 48, Polka
wyznania rzymskokatolickiego, bezdzietna, z wykształcenia kucharka).
Specyficzne układy zostały wytworzone także pomiędzy przekraczającymi
granicę a pracownikami służ granicznych. W latach 90. mieszkańcy Stariawy
czerpali też zyski z własnego gospodarstwa. Dodatkowym źródłem dochodów
był handel płodami rolnymi oraz mięsem na pobliskim targu w Chyrowie. Rów
nież opłacalne było w tamtym czasie oddawanie mleka i mięsa do skupu. Z prze
prowadzonych rozmów mogę wnioskować, że w tamtych czasach nie pracowali
ci, którzy nie chcieli, alkoholicy, kaleki, starcy i ucząca się młodzież.
T r z e c i m z kolei etapem ewolucji polsko-ukraińskiej granicy oraz kształ
towania się zasad jej funkcjonowania był moment przystąpienia Polski do UE
w 2004 roku. Od czasu rozpoczęcia procesu akcesyjnego z UE w 1997 roku, Pol
ska dostosowuje standardy dotyczące jej wschodniej granicy do obowiązujących
na innych granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Trzeba tutaj podkreślić,
że polityka UE wobec Ukrainy po 2004 roku charakteryzuje się dwutorowością
działań. Z jednej strony bowiem pragnie ona rozwijać międzynarodową współ
pracę, handel transgraniczny, propagować pewne zasady funkcjonowania demo
kracji i społeczeństwa obywatelskiego. Jednak z drugiej strony skłania się ona
ku większym obostrzeniom prawnym. Pragnie bowiem zahamować te zjawiska,
które zagrażają jej porządkowi. Należą do nich między innymi: nielegalne mi
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gracje, bezprawny handel, przemyt samochodów i narkotyków, skorumpowanie
funkcjonariuszy służb granicznych [Gromadzki, Wasilewska 2008]. W wyniku
przeprowadzonych przeze mnie badań mogę stwierdzić, że w przypadku pogra
nicza polsko-ukraińskiego okolic Krościenka i Stariawy zdecydowanie przewa
żył drugi model (restrykcyjny) polityki unijnej. Zapoczątkował on tym samym
trzeci etap kształtowania się naszej wschodniej granicy — etap współzależno
ści. Jego cechą charakterystyczną było to, że to wielkie centra polityczno-eko
nomiczne (m.in. Bruksela), specjalnie do tego powołane instytucje, określone
ustawy i dyrektywy zaczęły decydować o losie pogranicza polsko-ukraińskiego.
Dla mieszkańców Stariawy nastanie tego etapu okazało się brzemienne w skut
kach. Oznaczało bowiem: zaostrzenie przepisów prawnych, dotyczących zasad
przewozu towarów przemysłowych i nieprzemysłowych, wzmożenie kontroli cel
nych, wzrost liczby pracowników służb granicznych, wprowadzenie restrykcyjne
go prawa wizowego, a w efekcie znaczny spadek drobnego handlu przygranicz
nego (wg niektórych obliczeń obroty mogły się zmniejszyć nawet do 30%; Hud
2007), podniesienie stopy bezrobocia na terenach zachodniej Ukrainy, znaczne
nasilenie migracji za chlebem.
Polityka uszczelniania wschodniej granicy miała za zadanie przynieść wiele
wymiernych korzyści, ale dla mieszkańców Stariawy okazała się ona niedźwie
dzią przysługą. Chciałabym jednak wyraźnie zaznaczyć, że zmiany natury praw
nej tworzone przez polityczno-ekonomiczne centra zawsze są wprowadzane
w życie z pewnym opóźnieniem. Chodzi mi tutaj o zwrócenie uwagi na to, że
wejście Polski do UE nie oznaczało natychmiastowych zmian na pograniczu pol
sko-ukraińskim. Każda zmiana bowiem, choćby i nawet rewolucyjna, wymaga
czasu. W wyniku przeprowadzonych przeze mnie badań okazało się, że prze
obrażenia transgraniczne rozpoczęły się mniej więcej od początku 2006 roku.
Pierwszą rzeczą, która dała się we znaki mieszkańcom Stariawy, było znaczne
wzmożenie kontroli na przejściu granicznym Krościenko-Stariawa. Tak fakt ten
opisał jeden z moich rozmówców:
„na granicy to pilnują strasznie. To Unia pieniądze na to daje przecież. Na
granicy jest blisko 100 wideokamer. Ta granica jest najbardziej kontrolo
wana — są kamery, helikopter lata, przez satelitę można jeszcze obserwo
wać, bo tu najwięcej osób przechodzi przez zieloną granicę. Polacy taki
sprzęt z Unii dostali. Helikopter ma czujniki ciepła i jak ktoś idzie lasem,
pojawia się czerwona lampka i pokazuje, że ktoś idzie. To wszystko teraz
Polacy kontrolują5' (M, 1. 45, Ukrainiec wyznania prawosławnego, dwoje
dzieci, robotnik budowlany).
Likwidacja głównego źródła zarobkowania, jakim był handel transgraniczny, doprowadziła do nasilenia zjawiska migracji. Krajami docelowymi stały się
wówczas: Hiszpania, Portugalia, Czechy oraz Polska. Nowym zjawiskiem była
także pewna reorientacja mieszkańców Stariawy na Wschód, ponieważ nierządDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Adaptacja ekonomiczna mieszkańców Stariawy do zmian politycznych...

269

kie były przypadki wyjazdów do wschodniej Ukrainy bądź Rosji. Z przeprowa
dzonych przeze mnie badań mogę wysnuć wniosek, że w latach 90. XX wieku
kierunek wschodni był praktycznie nieobecny. Ze zjawiskiem migracji bardzo
ściśle związana jest praca „na czarno”. Dzięki niej mieszkańcy Stariawy mogli
często zwielokrotnić swoje zyski, ale z drugiej strony niosło to rzecz jasna wiele
zagrożeń: niewypłacenie przez pracodawcę pensji w terminie, odebranie doku
mentów, zmuszanie do pracy ponad wyznaczoną normę, niemożność zgłoszenia
naruszeń pracowniczych przez pracodawcę na policję, mieszkanie w uwłaczają
cych ludzkiej godności warunkach (mieszkania robotnicze były często bez świa
tła, prądu, bieżącej wody, za łóżka służyły materace bądź koce). Mieszkańcy
Stariawy najczęściej znajdowali pracę przy budowach domów, dróg, remontach,
w dużych gospodarstwach. Kolejną, niezwykle charakterystyczną zmianą było
przeniesienie ciężaru zarobkowania na rodziców. W prawie wszystkich prze
prowadzonych przeze mnie rozmowach mieszkańcy wsi Stariawa narzekali na
to, że teraz rodzice muszą na wszystko zarobić i że od nich zależy przyszłość
dziecka. Ukształtowanie się nowych warunków doprowadziło do tego, że ro
dzic okazał się kimś bezcennym. Wspomniane przeze mnie zjawisko migracji
dotyczyło zwłaszcza rodziców, którzy chcieli w ten sposób zarobić na opłacenie
dziecku miejsca w szkole, egzaminów wstępnych na studia, egzaminów w czasie
trwania sesji. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że w realiach ukraińskich „pojęcie
za darmo nie istnieje. Za wszystko trzeba płacić: za egzaminy, pierwszą posadę
w pracy, dokumenty, dostanie się do danej szkoły. Zawsze jest cena oficjalna
i jakaś dodatkowa. To rodzice na to zarobić muszą. Jak biedny rodzic to dziecko
przepada5' (M, 1.45, Ukrainiec wyznania prawosławnego, dwoje dzieci, robotnik
budowlany).
Myślę, że ciekawą rzeczą, którą udało mi się zaobserwować podczas prowa
dzonych badań, jest fakt, że pomoc rodziców funkcjonuje zawsze na zasadzie
wzajemności — rodzice, pomagając dziecku, liczą na jego wdzięczność w przy
szłości, wierzą, że dziecko zapewni im opiekę i pomoc finansową na starość.
Oczywiście migracje nie dotyczyły tylko rodziców. Młodzi mieszkańcy, ukoń
czywszy 11 klas szkoły zasadniczej, także bardzo często decydowali się na ten
krok. Jednak na podstawie badań mogę stwierdzić, że na wyjazd ludzi młodych
(m.in. kupno biletu, pieniądze na wizę, dodatkowe pieniądze na utrzymanie)
musieli zarobić rodzice. Konsekwencją owych nasilonych migracji było często
rozluźnienie więzi rodzinnych czy wręcz całkowite ich zerwanie. Stariawianie
niejednokrotnie opowiadali mi o opuszczaniu dzieci przez rodziców, którzy byli
zmuszeni do poszukiwania pracy poza granicami kraju. Dziećmi wówczas zaj
mowali się dziadkowie, a rodzice przysyłali co miesiąc określone sumy pienię
dzy. Wypowiedź pewnej dziewczynki o tym, że Zachód zabrał jej rodziców, bar
dzo mnie poruszyła. Z drugiej strony jednak, tylko w ten sposób rodzice mogli
zabezpieczyć egzystencję sobie i dzieciom. Ponadto, dzięki migracjom, miesz
kańcy Stariawy byli w stanie przeprowadzić tzw. „euroremonty” — tak stariaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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wianie określili pewną modernizację ich wsi, która miała miejsce (mniej więcej)
w latach 2003-2006. Wówczas mamy do czynienia z wymianą okien na plastiko
we, wymianą dachów, ocieplaniem budynku styropianem, kupowaniem nieco
nowszych samochodów, a także, co wydaje się rzeczą najważniejszą, z kompu
teryzacją (choć nie każdy ma jeszcze dostęp do Internetu). Rzeczą nieocenioną
były także pomoc: międzysąsiedzka, rodziny, dziadków. Oczywiście, zjawiska
te były obecne także w poprzednich etapach kształtowania granicy. Jednak po
wejściu Polski do UE przybrały one na sile i na znaczeniu. Każdy potrzebował
bowiem pewnej zwielokrotnionej liczby znajomości, by w ten sposób zrekom
pensować sobie utratę możliwości czerpania korzyści finansowych z handlu na
granicy i by w jak najbardziej efektywny sposób móc znaleźć sobie alternatywne
źródła zarobkowania. Pomoc międzysąsiedzka bardzo przypominała tę z czasów
funkcjonowania USRR w ramach ZSRR. Drugi rodzaj pomocy polegał przede
wszystkim na tworzeniu rodzinnych interesów. Pomoc dziadków także jest na
wagę złota. Pomagają oni wnukom w opłaceniu studiów, dają pieniądze na „wy
jazdy za chlebem5', bardzo często współfinansują wesele młodym. Ponadto wielu
starszych mieszkańców Stariawy posiada podwójne pensje — emeryturę i pensję
pracowniczą — z racji wykonywania w dalszym ciągu określonego zawodu. Jest
to dość dużym problemem dla mieszkańców Stariawy: „(...) dla młodych pracy
nie ma, bo starsi trzymają się posady jak najdłużej mogą, on już ma znajomości,
jego młody nie wygryzie, kończą 60 lat i nadal pracują, Julka [Tymoszenko —
E.W.] miała z tym porządek zrobić” (K, 1. 48, Ukrainka wyznania prawosławne
go, troje dzieci, zaangażowana w pracę w cerkwi).
Pewną strategią działania, pozwalającą na wyjście z biedy, na zasmakowanie
lepszego życia było (i jest) zawieranie przez mieszkańców Stariawy małżeństw
mieszanych. Dotyczyły one głównie Polaków, ale zdarzały się także przypad
ki, kiedy partnerem życiowym stawał się Włoch, Hiszpan bądź Rosjanin. Rów
nież pewnym sposobem zapewnienia sobie godnych warunków życiowych jest
odłożenie w czasie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego. Przeprowadzone
badania pozwalają mi także stwierdzić, że pewną strategią młodych jest jak naj
dłuższe mieszkanie razem z rodzicami: „wszystkie opłaty na pół, teść i teściowa
często jeszcze pracują, ale też dzieci popilnują, teściowa jedzenie zrobi, młody
może pracę znaleźć, nie jest źle z rodzicami mieszkać” (K, 1. 48, Polka wyznania
rzymskokatolickiego, bezdzietna, z wykształcenia kucharka).
Pomimo wprowadzenia przez UE wielu utrudnień, pewna grupa osób ze Sta
riawy potrafiła się przystosować do nowych warunków. Jedynie osoby napraw
dę przedsiębiorcze, obrotne, zaradne zdołały wykorzystać owe zmiany na swoją
korzyść. To te, które miały najwięcej kontaktów z Polakami, dobre relacje ze
służbami celnymi, a także dość duże środki finansowe potrzebne przy wyrabia
niu wizy czy wręczaniu łapówek. Strategiami poprawiającymi nieco codzienną
egzystencję, aczkolwiek występującymi na niewielką skalę, są: kłusownictwo,
sprzedaż ziemi (prowadzenie własnego gospodarstwa stało się mało opłacalne),
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nabywanie artykułów spożywczych w hurtowniach oraz korzystanie z handlu ob
woźnego. Handel obwoźny najczęściej miał miejsce we wtorki i piątki oraz przed
większymi świętami. Można było tu kupić warzywa i owoce po niższej cenie.
Wejście Polski do strefy Schengen w 2007 roku spowodowało kolejne restryk
cje i obostrzenia prawne. Otwarcie granic dla Polaków oznaczało jednoczesne
zamknięcie ich dla Ukraińców. Można by stwierdzić, że obecnie granica polskoukraińska ma dla mieszkańców Stariawy znowu charakter zamknięty i wrogi.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest z pewnością unijna, bezkompromisowa poli
tyka wizowa. Aby zdobyć wizę należy: udać się do konsulatu, często oddalonego
od miejsca zamieszkania, przygotować odpowiednie dokumenty, odczekać na
decyzję oraz ponieść wszystkie koszty związane z jej wydaniem. Teraz za wizę
płaci się oficjalnie 35 EUR i czeka się co najmniej 3 miesiące. A jeszcze trzeba
do tego doliczyć koszty dodatkowe. Jeśli chce się przyspieszyć wydanie wizy,
trzeba nawet dopłacić 200 USD. Ponadto dość często stariawianie stwierdzali,
że tak naprawdę tylko od dobrej woli urzędnika zależy, czy i na jak długi okres
wydadzą wizę. Spotkałam się też z opiniami, jakoby samo wyrobienie wizy o ni
czym jeszcze nie przesądzało: „celnik wziął znajomemu wizę, przekreślił, powie
dział, że go nie puści, a chłop dał 35 EUR za wizę i coś koło 200 USD’’ (K, lat 48,
Polka wyznania rzymskokatolickiego, bezdzietna, z wykształcenia kucharka).
Trzeba być świadomym także tego, że mamy różne rodzaje wiz. Mamy zatem
wizy: dyplomatyczną, pracowniczą, handlową, biznesową, turystyczną, schengeńską. Wiza pracownicza polega na tym, że „za taką wizę się nie płaci, bo to
tak jest, że jak jakaś firma, która współpracuje z Polską, to ona organizuje wy
mianę pracowników. Potem pracownikowi z tego, co zarobi część pieniędzy się
potrąca” (M, 1. 53, Polak wyznania rzymskokatolickiego).
Sądzę, że inne rodzaje wiz nie wymagają specjalnego objaśnienia. Wskutek
zaostrzonej polityki wizowej handel z Polakami przestał się po prostu miesz
kańcom Stariawy opłacać. Bardzo duże nadzieje wiązali oni z wprowadzeniem
w życie umowy o małym handlu granicznym. Niestety, wszystko skończyło się na
obietnicach rządowych. Stariawianie ubolewają też nad tym, że „u nas przemytu
nie było, my tylko lokalnie handlowaliśmy, na własne potrzeby, to na większych
przejściach może i przemyt to jest, wszystko to polityka, a biedni ludzie tylko
cierpią na tym” (M, 1. 45, Ukrainiec wyznania prawosławnego, wykształcenie
podstawowe).
Rzeczą szczególnie charakterystyczną dla c z w a r t e g o etapu ewolucji gra
nicy są z pewnością wzmożone wyjazdy stariawian do wschodniej Ukrainy bądź
Rosji. Po Schengen tylko nieliczni decydowali się na wyjazd do krajów UE.
W moich wywiadach często padało stwierdzenie, że stariawianie lepiej adaptują
się do „wschodnich warunków”. Może być to spowodowane znajomością uwa
runkowań polityczno-ekonomicznych, łatwiejszym odnalezieniem się na polu
zawodowym, czy po prostu poczuciem swojskości. Z drugiej jednak strony więk
szość mieszkańców Stariawy otwarcie wyznawała swoją niechęć do tamtych obDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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szarów. Jedna z wypowiedzi brzmi następująco: „my teraz tam musimy jechać,
bo nas na wizy nie stać, już handel z Polakami się skończył. Jedzie się tam, gdzie
można pieniądze zarobić, ja tam nie lubię jeździć, ale jedzie się tam, gdzie pra
ca jest’’ (M, 1. 45, Ukrainiec wyznania prawosławnego, dwoje dzieci, robotnik
budowlany).
Niestety, pewnym stałym elementem rzeczywistości rosyjskiej jest korup
cja. Mieszkańcy Stariawy tak próbują zminimalizować jej negatywne dla siebie
skutki:
„jak się kończy pracę w Rosji, to potem jest problem z przejazdem przez
granicę, bo tam mogą ci wszystkie zarobione pieniądze zabrać. Ludzie
wynajmują specjalne busy i każdy daje tak po 50 USD i wtedy na granicy
nikt cię nie ruszy (...). Tam też nie jest tak kolorowo. Tam trzeba mieć
wizę, tam milicja kontroluje, tam na granicy potrafi milicja cały zarobek
zabrać, chyba że im się zapłaci i wcześniej z nimi dogada. Tak jak mąż
pojechał, jak go milicja zatrzymała, jak mu zaczęli sprawdzać dokumenty,
torby, tak ze 4 godziny zmarnował, myślał, że cofną go na Ukrainę. Ale go
jakoś puścili. On już prawie płakał, no tak nie dosłownie, ale tak prawie,
bo zaczęli go o jakiś przemyt oskarżać, bo karton papierosów przy nim
znaleźli. On tłumaczył, że to jego, bo dużo pali, ale oni nic nie chcieli
zrozumieć” (K, 1. 53, Ukrainka wyznania prawosławnego, z wykształcenia
pielęgniarka środowiskowa).
Oprócz takiej metody, stariawianie zawsze starają się jechać do pracy gru
pą, nigdy samotnie. Jeśli chodzi o granicę polsko-ukraińską, po wejściu Polski
do strefy Schengen niezwykle zmalała liczba jeżdżących przez nią osób. Miesz
kańcy Stariawy podkreślali, że obecnie jedynie celnicy, lokalni biznesmeni oraz
właściciele busów transportowych i hurtowni przygranicznych czerpią jeszcze
z handlu z Polakami jakieś zyski. Celnicy ukraińscy mają trzy główne źródła
dochodów. Są to: pobieranie łapówek od przejeżdżających Polaków, posiadanie
własnych hurtowni w Chyrowie i Starym Samborze (towary, które zarekwirują
na granicy, przewożą do owych hurtowni) oraz kierowanie wybranych samocho
dów na tzw. kanał:
„celnik tam bierze te osoby, jak wie, że ma on towary bardziej luksuso
we — wino, kawę albo, że ma on więcej towaru niż norma przewiduje.
Bierze cię na kanał, cały samochód tam rozkręcają. Chodzi o to, żebyś dał
mu jakieś wino, lepszy alkohol, większą łapówkę. Pustych samochodów
na kanał nie biorą” (M, 1. 38, Ukrainiec wyznania prawosławnego, dwoje
dzieci).
Po 2007 roku pewną alternatywną formą zarobkowania stało się wożenie
materiałów budowlanych, mebli, mięsa specjalnymi busami transportowymi.
Dawniej mieszkańcy Stariawy sami przywozili sobie wymienione wyżej towary,
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natomiast po Schengen stało się to praktycznie niemożliwe. Tak o tej sytuacji
wypowiedziało się polskie małżeństwo mieszkające w Stariawie:
„w taki bus to można nabrać ze 150 litrów za jednym razem, bo oni ka
nistry mają i przerobione baki, nabierze paliwa za 6 hrywni, zapłaci 900
hrywni, a w Polsce wychodzi to jakieś' 450 zł, a u nas za 150 litrów, za E95
to za litr teraz cos' koło 4 zł, trzeba zapłacić 600 zł, nie wiem, czy dokładnie
4 zł, ale tak s'rednio Polakowi zostają dwie stówy w kieszeni jak tu kupuje
paliwo, Ukrainiec sprzeda za, powiedzmy, 6,50 hrywny, zarobi wtedy tak
975 hrywni. Z jednego kursu ma 75 hrywny za samo paliwo, a jeszcze wożą
i jakiś' towar, to jeszcze więcej, a mogą dużo takich kursów w miesiącu
zrobić. Okna wożą z Polski, materiały budowlane, na zamówienia, często
prywatni ludzie zamawiają na Ukrainie. Taki bus raz przejedzie i wszystko
weźmie, raz się łapówkę zapłaci5' (K, 1. 48, Polka wyznania rzymskokato
lickiego, bezdzietna, z wykształcenia kucharka).
W Stariawie jedna osoba posiadała takiego busa i zarabiała w ten sposób pie
niądze. Ponadto mieszkańcy Stariawy korzystają też z odpowiednika polskiego
„becikowego”. Ustawę o dodatkowych funduszach za urodzenie dziecka wpro
wadziła Julia Tymoszenko. Za pierwsze dziecko można otrzymać 1000 hrywni,
za drugie 1300, za następne 1500 hrywni. Pieniądze nie są jednak wypłacane
jednorazowo. Rodzice otrzymują je częściowo, do momentu ukończenia przez
dziecko 3 lat. Dodatkowo premier Ukrainy przyznała specjalne renty dla wete
ranów wojennych. Mieszkańcy Stariawy twierdzili, że są we wsi takie osoby, któ
re dostają ową rentę. Ja do nich jednak nie dotarłam. Niezwykłą gratką okazały
się specjalne odszkodowania w wysokości 1000 hrywni. Miały być one rekom
pensatą za utracone ruble w czasie transformacji ustrojowej. Pomysłodawczynią
tego projektu ustawy była także Tymoszenko.
Po 2007 roku dość popularne wśród mieszkańców Stariawy stały się także
zaproszenia pracownicze. Żeby z nich skorzystać należy wyrobić wcześniej wizę,
posiadać pewne kwalifikacje i wysłać zgłoszenie o chęci podjęcia pracy. Praca ta
jest niezwykle pewna, a ponadto gwarantuje zarobienie takich pieniędzy, które
w zupełności pokryją wydatki związane z wyrobieniem wizy. Trzej rozmówcy,
z którymi przeprowadziłam po jednym wywiadzie, wyznali, że w przyszłym roku
skorzystają z takich zaproszeń. Dwie osoby miały jechać do Szczecina, a jed
na do Wrocławia. Jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że sytuacja materialna
mieszkańców Stariawy znacznie pogorszyła się wraz z wejściem Polski do strefy
Schengen. Często wydatków jest znacznie więcej niż pieniędzy w portfelu. Pew
ną strategią, która pozwala im zaspokajać najpilniejsze potrzeby, jest zaciąga
nie kredytów. Dotyczy to głównie osób młodych, mających pracę. Starsi ludzie
bowiem nie mają zaufania do instytucji banku. Ciągle aktualną strategią ada
ptacyjną jest posiadanie jak największej liczby znajomych oraz dobrych relacji
rodzinnych.
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Pragnę zwrócić również uwagę na ogromny dynamizm procesów, z jakimi
mieliśmy i mamy do czynienia na pograniczu polsko-ukraińskim okolic Kro
ścienka i Stariawy. Warto poddać głębszej refleksji następującą myśl: pogranicza
nie są rubieżami zepchniętymi na margines polityki państwowej. Pogranicza za
wsze żyły swoim życiem, zawsze doświadczało się tutaj intensyfikacji określonych
działań. Na pograniczach bowiem krzyżują się często interesy wielu narodów,
kultur, etnosów. Pogranicza są dla nas zagadką, niewiadomą. Krzyżujących się
tu wątków jest zbyt dużo, by móc przewidzieć, które wysuną się na prowadzenie,
a które swoje znaczenie stracą. Na podstawie analizowanych przeze mnie eta
pów można dostrzec, w jak ogromnym stopniu obszar pograniczny jest zdolny
do przeobrażeń. Z obszaru podległego bowiem pogranicze polsko-ukraińskie
stało się niezależne, by następnie dostać się pod wpływy centrów politycznych
i uzależnić się ponownie. Z przeprowadzonych przeze mnie badań wynika, że
tak naprawdę pogranicze jest obszarem niezwykle dynamicznym, który w spo
sób namacalny doświadcza pewnych „procesów dziejowych”. Można by rzec, że
0 wiele mniejsze zmiany natury prawnej, o wiele większe poczucie stabilizacji
1 pewnej niezmienności odczuwa się w miejscowościach położonych np. 50 km
od Warszawy. Pogranicze polsko-ukraińskie ma za sobą długą i burzliwą histo
rię. W dobie globalizacji głównym celem UE, w tym także i Polski, powinno być
konsekwentne znoszenie barier i niedopuszczenie, aby pogranicze polsko-ukra
ińskie przybrało ponownie zamknięty charakter.
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Co mieszkańcy Boryni wynieśli
z lokalnej piekarni?

Gdy otrzymałam propozycję napisania tego krótkiego tekstu dotyczącego Ukra
iny nie zastanawiałam się zbyt długo nad wyborem tematu. Krystalizował się
już od dłuższego czasu, nie dając mi spokoju. A więc stało się — losy piekarni
w miejscowości Borynia (zachodnia Ukraina) postanowiłam uczynić tematem
mojego eseju. Mówiąc o „losach piekarni” mam jednak na myśli historie tych
ludzi, którzy ją tworzyli, dzięki którym w ogóle mogła ona funkcjonować. Za cel
stawiam sobie przedstawienie tego, czym owo miejsce było, kto w nim pracował
oraz jak fakt jego istnienia wpłynął na życie mieszkańców.
Zacznę więc od tego, jak boryńska piekarnia powstała. Moi rozmówcy (po
chodzący z samej Boryni oraz okolic) nie potrafili do końca określić daty jej
otwarcia. Co ciekawe, dla niektórych stało się to tuż po II wojnie światowej,
podczas gdy dla innych w latach 50. XX w. W trakcie badań udało mi się dotrzeć
do kobiety, która pracowała w tym miejscu przez ponad czterdzieści lat — jak
sama twierdziła, od otwarcia piekarni do jej zamknięcia (K, l. 60, U )1. Za moją
rozmówczynią przyjmuję więc drugi wariant, mówiący o początkach tego miej
sca w latach 50. XX w.
Jeśli chodzi o likwidację piekarni, rzecz przedstawia się nieco prościej. Wszy
scy moi rozmówcy twierdzili, iż było to wynikiem nastania Wolnej Ukrainy, po
jawienia się konkurencji, ale też pogorszenia jakości chleba oraz wzrostu cen
prądu. Ogólnie przyjętą datą ostatecznego zamknięcia owego zakładu pracy jest
rok 1998. Rok ten stał się tym samym cezurą w życiu boryńskiej społeczności —
fabryka zatrudniała bowiem ponad sto osób, a zatem jej likwidacja oznaczała
koniec stałych dochodów dla większości mieszkańców.

1 W nawiasach podano płeć, wiek i narodowość rozmówcy.
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B u d y n e k d a w n e j p ie k a r n i w B o r y n i (Б о р и н я ).
Fo t. B . D z iw a n i

Na badanym przeze mnie terenie rzadko spotkać można termin „piekarnia”.
Odnosi się on raczej do miejsc, które obecnie zaopatrują mieszkańców w pie
czywo. Mówiąc o tej z czasów radzieckich, używa się sformułowania chlibozawod, oznaczającego tyle, co „fabryka chleba”. Ustaliliśmy już, że działała ona od
około 1950 roku do 1998, a zatem w okresie, gdy na tych ziemiach niepodzielnie
sprawowała władzę Partia. Wszystko wówczas musiało być duże, dając wyraz
potęgi komunizmu. Podobnie jest i z ową piekarnią — długi, szary budynek,
o niskich ścianach z szeregiem identycznych okien. Na dachu małe kominy,
przy wejściu na teren budka dla stróża i jego psa. Tak wyglądało to kiedyś,
tak też wygląda i dziś. Czas obszedł się z tym miejscem bardzo łagodnie, nie
licząc wybitych szyb i odpadających tynków. Warto także dodać, iż miejsce to
miało przeznaczenie militarne — przynajmniej według niektórych spośród
rozmówców była to piekarnia wojskowa. Obecnie mieści się w tym miejscu
tartak, stąd część drzwi i okien została zamurowana. W czasach swej świetności
budynek ten stanowił miejsce pracy ponad stu osób z Boryni i okolic. Dzien
nic wypiekano tu nawet do ośmiu ton chleba i dostarczano go do wszystkich
okolicznych wsi. Tym samym Borynia stała się centrum rejonu i wielu marzyło
o tym. by znaleźć tu pracę.
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W fabryce
Piekarnia składała się z dwóch zasadniczych częs'ci — wyrabiającej chleb oraz
bułki i inne słodycze. W każdym z działów pracowały przeszkolone grupy ludzi,
a pieczywo i słodycze wypiekano w nieco innych piecach. To, co je łączyło to
zasilanie prądem, co też później przyczyniło się do likwidacji zakładu.
W tym czasie chleb był niebywale tani. Obecnie można go kupić za około
2-3 hrywny. Wówczas bochenek kosztował około 16 kopijek (1 HR — 100 kopijek). Fakt ten mieszkańcy wspominają do dziś', ale nie tylko ze względu na to, że
„wówczas było znacznie lepiej”, ale przede wszystkich dlatego, że w tym czasie
ludzie w ogóle nie szanowali pieczywa. Chlebem karmiono świnie, wyrzucano
go na s'mietniki, a nawet grano w piłkę nożną. Należy pamiętać, że w narodzie
ukraińskim istnieje głęboko zakorzeniony szacunek wobec pieczywa, jako owo
cu ciężkiej pracy rolnika, a że dawniej na Ukrainie była ona głównym zajęciem,
postawa ta jest bardzo rozpowszechniona i wysoko waloryzowana. Zachowanie
przeczące takiemu pojmowaniu chleba spotyka się więc zawsze z negatywnymi
emocjami i brakiem akceptacji.
Fabryka, pomimo iż zapewniała stały dochód, nie radziła sobie z zapewnie
niem bezpiecznych warunków pracy, dlatego też wypadki nie były niczym nad
zwyczajnym — zdarzały się naprawdę często. Praca w dusznym pomieszczeniu,
gdzie panuje wysoka temperatura, nie należała do najłatwiejszych. Dodajmy do
tego strój roboczy chroniący przed poparzeniami od pieca, szczelnie zakrywający
ciało, zmęczenie, a niekiedy też pracę bez światła — i tragedia gotowa. W owym
czasie w wielkomiejskich piekarniach obowiązkowo instalowano cos' na kształt
współczesnej klimatyzacji, która sprawiała, że temperatura stawała się znos'na.
Ponadto każdy pracownik mógł udać się na przerwę do „pokoju odpoczynku”.
Borynia była jednak małą miejscowos'cią — takie rozwiązania nie wchodziły
w grę. Stąd też dziś' można usłyszeć historie o tym, jak maszyna ucięła komuś'
palce, ktoś' poparzył nogę w piecu, a jeszcze inny stracił przytomnos'c. Szczęśli
wie, ze względu na to, iż fabryka była państwowa, pracownikom przysługiwały
płatne urlopy zdrowotne. Nie pozwalano jednak, by trwały one zbyt długo.

Jak rodzina
W fabryce, jak już wspominałam kilkakrotnie, pracowało bardzo wielu ludzi. Na
wsi, gdzie zwykle poza rolnictwem jest niewiele miejsc pracy, była to niezwykła
okazja, aby zdobyć państwową posadę. Oznaczała ona pewny zarobek, płatne
zwolnienia chorobowe, a także cos' więcej, ale o tym później.
W rzeczywistos'ci wiejskiej zwykle bywa tak, że spolecznos'c dobrze się zna,
a częs'ć jej członków jest ze sobą spokrewniona. Doskonale widać to także na
przykładzie owej piekarni. Brygady często tworzyli ludzie, którzy faktycznie byli
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rodziną. Jeśli natomiast nie mieli na tyle dużo szczęścia, by pracować ze swo
imi bliskim w ten sposób, to z całą pewnością i tak ich bracia, siostry, wujowie
i ciotki mieli tam również swoje posady. Jedna z moich rozmówczyń opowiadała
0 tym w następujący sposób:
„To była państwowa posada. Pracowali tam tak: ja pracowałam, mój
Roman pracował [mąż — B.D.], moja siostra pracowała i mój szwagier
pracował, pracował też jego brat i jego bratowa pracowała, jego siostra
pracowała, jego ciocia od strony matki pracowała, jego ciocia od strony
ojca pracowała i pracowała jego siostra cioteczna. Pełno tam było rodzin,
dlatego, że to jest wieś. Jedni z drugimi są powiązani” (K, 1. 56, U )2.
Co więcej, także zarząd piekarni oraz inni pracownicy techniczni pochodzili
z Boryni lub okolic, a więc byli „tutejsi”. Wszystko to sprawiło, że załoga pie
karni nie była grupą obcych sobie ludzi, ale swego rodzaju wspólnotą. Niektórzy
z rozmówców twierdzili, że czuli, iż ich brygada jest „jak rodzina”. Nie ma się
temu co dziwić — w skład brygady wchodziło bowiem zwykle nie więcej niż pięt
naście osób, które wspólnie pracowały w czasie zmiany. Spędzali więc ze sobą
dużo czasu. Ponadto pochodzili zwykle z jednej wsi, a w dodatku realnie mogli
być spokrewnieni. Co więcej, wiedli podobne życie i czekał ich podobny los.
Członkowie brygady podzielali tym samym wspólną niedolę — mieli świado
mość, że skoro komuś jest ciężko, to innym także. Dzięki temu zaczęła rodzić się
między nimi jeszcze silniejsza solidarność. Pracownicy dawali jej wyraz zwykle
gdy działo się coś odbiegającego od normy, np. partia chleba uległa spaleniu.
Wówczas praktykowano dwa rozwiązania: całą brygadą zjadano nienadające się
do sprzedaży pieczywo lub też składano się na karę, którą za ten wypadek wi
nien był zapłacić brygadzista (K, 1. 60, U). Oba sposoby zakładały więc wspólne
działanie, nawet jeśli przed Zarządem miał odpowiadać tylko brygadzista.
Ta wspólnotowość wyraża się jeszcze dobitniej w procederze, który uprawia
no przez cały okres istnienia fabryki. Każda zmiana miała za zadanie wypiec
określoną liczbę bochenków (biorąc pod uwagę dział piekący chleb) ze wska
zanej ilości mąki, margaryny, wody, jaj i drożdży. Normy i wskazania dotyczące
produkcji znajdowały się w specjalnych księgach, którymi zarządzał brygadzista.
1 tak z jednego kilograma mąki powinny wyjść dwa chleby. Na każdą partię przy
dzielano pięćdziesiąt kilogramów, które powinny wystarczyć na sto bochenków.
Jednak brygadzista potrafił tak manipulować ilością składników, że nie dość, iż
wypiekano nawet do stu dziesięciu sztuk, to jeszcze zostawały różne półprodukty.
Dzięki tym zabiegom można było wziąć do domu to, co przekraczało normę lub
pozostało. Nie wyglądało to jednak tak, iż każdy „brał sobie”, w tajemnicy przed
innymi członkami brygady. Zdecydowanie nie. Wszystkim znów zarządzał bry
gadzista. Wspólnie ustalano kto, kiedy i co bierze, a majster ustalał produkty.
2 F r a g m e n t y r o z m ó w t łu m a c z y ła a u t o r k a .
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Dlaczego wynoszono? Ponieważ jednogłośnie uważano, że wypłacana pensja
ma się nijak do ciężkich warunków pracy. Wystarczała ona oczywiście na życie,
mówi się też, że pracownicy fabryki mieli wszystkiego w bród. Wynoszono więc
także dlatego, że chciano „odebrać swoje5' — zapłatę za trud, poświęcenie, któ
re inaczej nie zostałyby docenione. Kolejna przyczyna kradzieży leży w tym, iż
w owym czasie ciężko było cokolwiek kupić w sklepach, choćby posiadało się
pod dostatkiem gotówki (znamy to dobrze z czasów PRL-u). Jedynym miej
scem, w którym można było zaopatrzyć się np. w drożdże potrzebne do wyro
bu samogonu, była właśnie piekarnia. Państwo walczyło z tego typu domowym
wyrobnictwem alkoholu, dlatego też nigdzie nie można było ich dostać. Z dru
giej strony jednak, na tych terenach wszystkim ważnym wydarzeniom zawsze
towarzyszy wódka — nawet pracom przy cerkwi (M, 1. 35, U). Ktoś', kto nie
posiadał jej w dostatecznej ilos'ci, nie mógł wyprawić wesela, wybudować domu
czy ochrzcić dziecka. Wiadomo, że w tej sytuacji, podobnie jak miało to miejsce
w innych krajach komunistycznych, musi powstać drugi, nieoficjalny obieg. Jego
centrum stała się włas'nie piekarnia w Boryni.
Teoretycznie fabryka została pomyślana tak, by każdy pilnował każdego —
majstra dokonującego inspekcji pilnował technolog, technologa laborant, labo
ranta i wszystkich pozostałych stróż rezydujący w budce przy wejs'ciu. Niestety,
system kontroli zawierał błąd już w samym założeniu, bo wszak jak już wspomnielis'my, wszyscy ci ludzie byli ze sobą bliżej lub dalej spokrewnieni, mieszkali
w swoim sąsiedztwie, a ich dzieci razem bawiły się i chodziły do szkoły. Tak na
prawdę jedynym postrachem mógł być wlas'nie ów stróż — ostatnia przeszkoda
w drodze do domu. Jak się jednak okazało „stróż też człowiek”, a na dodatek
„swój” (К, 1. 60, U). Także i jemu było na rękę, że ktoś coś wynosi, ponieważ
niepisany zwyczaj zobowiązywał każdą taką osobę do uprzedniego obdzielenia
pieczywem wszystkich, którzy ewentualnie mogliby jej potem zaszkodzić. W rze
czywistości jednak nikt zapewne by nie doniósł — w historii piekarni w Boryni
taka rzecz się nie wydarzyła. Czemu? Bo wszyscy dobrze wiedzieli, dlaczego
inni to robią, a większość zwyczajnie czekała na swoją kolej do zabrania paru
produktów.
Dziwić może, że skoro wszyscy wiedzieli, to czemu dyrekcja nie reagowała?
Fabryką zarządzała kobieta także pochodząca z Boryni, a zatem osoba również
rozumiejąca zaistniałą sytuację. Ciężkie byłoby jej życie we wspólnocie, gdyby
doniosła na kogokolwiek. Prawdopodobnie inni jej członkowie nie dopuściliby
jej już do swego grona. Jednak nie było też tak, że nikogo nigdy nie przyłapano
na wynoszeniu czy innych przewinieniach. Oczywiście były i takie przypadki —
zwykle kończyły się one płaceniem grzywny, sądem, a bardzo rzadko zwolnie
niem z pracy.
Jedyną formą kontroli spoza Boryni, a zatem i wyrwaną z lokalnego kon
tekstu, była milicja przyjeżdżająca z Turki (obecne centrum rejonu), gdzie
znajdowały się władze decydujące o piekarni. Z racji, że kradzieże były im nie
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w smak, co jakiś czas wysyłali patrole mające kontrolować sytuację. To głównie
wtedy dochodziło do fenomenalnych ucieczek (z przeskakiwaniem przez płot)
oraz aresztowań. W opinii rozmówców, pomimo że ów organ kontroli nastrę
czał pewnych trudności, to gdyby nie milicja, zapewne wkrótce nie byłoby już co
kraść. Według samych uczestników tych zdarzeń działanie takie było potrzebne,
gdyby bowiem nikt nie interesował się tym, co się dzieje w piekarni, kradzież
szybko stałaby się nieopłacalna i niewiele dająca. Przewrotnie — milicja uwiary
godniała i nadawała znaczenie kradzieżom.
Co do poczucia winy, sytuacja wygląda równie ciekawie. Moi rozmówcy, którzy
znali osoby wynoszące produkty z piekarni, lub sami to robili, otwarcie nazywa
ją owo działanie kradzieżą. Niewielu jednak mówi o tym z oburzeniem. Więk
szość dziś się z tego śmieje, tłumacząc, że „taki był wtedy świat’'. W tej sytuacji
faktycznie nie pozostawało nic innego, jak jakoś sobie z „tym światem” radzić.
Niektórych, co prawda, dopadały wyrzuty sumienia — rozumieli, że w ten spo
sób tak naprawdę okradają mieszkańców wsi, bo i chleb traci na jakości, jest
mniejszy, itd. Zwracali to jednak społeczeństwu w inny sposób — dzieląc się
z sąsiadami tymi, co udało się wynieść.
Fabryka kryła więc w swoim wnętrzu wiele sekretów i tajemnic, które, jak to
ma miejsce w rodzinie, miały pozostawać tylko w jej obrębie. Jednak tym, co
się działo za jej murami żyła cała okolica. Tak naprawdę nic nie pozostawało
tajne, mimo że nie mówiono na ten temat publicznie. Nie mówiono, bo była to
jedna z zasad owej „gry” — gry, w której zarówno pracownicy, jak i mieszkańcy
mieli swoje role — jedni wynosili, drudzy przyjmowali, ale wszyscy respektowali
zasadę milczenia.

Spadek
Czemu o tym piszę? Głównie dlatego, że pragnę przybliżyć czytelnikowi realia
i życie, których nie mógł być świadkiem, i których ja także nie byłam. Uważam
jednak, że opowiedziane mi historie układają się w pewną całość, która mówi
o tym, jak żyć, jakich zasad przestrzegać oraz jak postępować wobec innych. Ale
jest to także historia tego, w jaki sposób dawne wydarzenia wpływają na to, kim
jesteśmy dziś.
Pracownicy piekarni otrzymali „w spadku” po niej różne umiejętności,
zwłaszcza te odnoszące się do wyrobu i wypieku chleba. Dzięki szkoleniom, ale
też wieloletniemu doświadczeniu mogą być pewni, że są jednymi z najlepszych
ekspertów w tej dziedzinie. Niektórzy po dziś dzień wykorzystują ów fakt — jak
np. kobiety specjalizujące się w pieczeniu weselnych chlebów, zwanych koro
wajami3. Inni natomiast znaleźli zatrudnienie w piekarniach działających w po3 C h l e b w e s e ln y , p r z y p o m i n a j ą c y p o l s k i k o ł a c z , d z i ś p o w o l i w y p i e r a n y p r z e z t o r t y w e s e ln e .
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Budka z pieczywem w miejscowości Borynia (Бориня).
Fot. B. Dziwani, 2007

zostałych miejscowościach. Natomiast wciąż pamięta się o tym, które kobiety
pracowały w fabryce i zwykle mówi się o nich, jako o naprawdę dobrych gospo
dyniach.
Oprócz zdolności piekarskich czy cukierniczych byli pracownicy mogą być
pewni, że nauczyli się cierpliwości oraz wytrzymałości. Warunki, w jakich przy
szło im pracować, wymagały od nich wręcz nadludzkiej sprawności. Część oczy
wiście nie podołała, ale ci, którym się udało, mogli dalej cieszyć się pewnym
zarobkiem. Motywacja finansowa była tym czynnikiem, który zachęcał ludzi, by
się nie poddać i dopiąć swego. Dzięki temu mieszkańcy stali się jeszcze bardziej
zdeterminowani.
Kolejną rzeczą, która dziś funkcjonuje, a która wzięła swój początek w cza
sach fabryki, jest ogromna solidarność społeczna. Oczywiste jest, że we wsi
wszyscy wiedzą wszystko na temat innych, co też często doprowadza do kon
fliktów. Gdy jednak następuje sytuacja niewygodna dla ogółu potrafią się oni
porozumieć i cała społeczność działa wspólnie. Ma na to także wpływ omawiana
przed chwilą determinacja. Wielokrotnie byłam świadkiem obmawiania innych,
plotkarstwa, itp. Tyle samo razy słyszałam, że ne ma seła bez bołota (nie ma
wsi bez błota). Mimo to ludzie pomagają sobie jak mogą, wspólnie uczestniczą
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w uroczystościach szkolnych, w nabożeństwach, zapraszają się na biesiady. Mają
świadomość, iż społeczeństwa, tak jak rodziny, nie można sobie wybrać, więc
0 wzajemne relacje należy dbać.
Ostatnim „spadkiem5', o czym warto wspomnieć, jest sam proces przyzwycza
jenia się do kradzieży w miejscu pracy. Mieszkańcy mówią o tym dość otwarcie,
gdyż wiedzą, że jest to wina systemu, w którym żyli, a nie ich samych. Proceder
ten tak silnie zakorzenił się w ich świadomości, że dziś ciężko z nim walczyć.
W terenie można usłyszeć wiele historii o tym, jak kogoś z bliskich spotkało za
to coś przykrego — poczynając od zwolnienia z pracy, poprzez chorobę, a na
śmierci kończąc. Jedna z takich sytuacji wydarzyła się w Polsce: pewien miesz
kaniec przyjechał tu do pracy — dostarczał klientom zakupione kury. Praca nie
była ani trudna, ani ciężka. Należało jeździć samochodem pod wskazany adres
1 zbierać pokwitowania odbioru. Stało się jednak tak, iż ów człowiek któregoś
dnia uznał, iż jeśli zabierze jedną kurę, to i tak nikt nie zauważy. Jakiś czas póź
niej ukradł następną, potem kolejną i jeszcze jedną. W którymś momencie zo
stał wezwany do swojego szefa — Polaka. Z bardzo krótkiej rozmowy wynikało,
iż ów Ukrainiec wziął już to, co mu się należało, a teraz może wracać do domu,
bo nie dostanie już ani grosza (K, 1. 60, U).
Widać zatem, jak silny jest ów pociąg do kradzieży, często wręcz nieuświado
miony. Kobieta, która opowiedziała mi to zdarzenie śmiała się z głupoty owego
Ukraińca, a potem zaczęła narzekać, że „tak niektórym zostało" i niewiele co
można z tym zrobić. Generalnie historia ta wydała mi się jednak smutna, bo
traktuje o ludziach, którzy nauczeni przez system innych wartości nie potrafią
przystosować się do tego, co przyniosła nowa rzeczywistość. Czy opowieści te są
prawdziwe, tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić. Wystarczy jednak, że są opo
wiadane, a to już dowód na to, że świadomość owego problemu istnieje wśród
społeczeństwa.

Nie tylko chleb
Ten krótki artykuł miał pokazać, w jaki sposób tak niepozorne miejsce, jak pie
karnia w niewielkiej wsi, mogło wpłynąć na dalsze życie ludzi. Widzieliśmy, że
już w czasach swego istnienia fabryka odgrywała ogromną rolę w społeczeń
stwie, stając się areną jego życia. Los większości mieszkańców Boryni zależał
od tego, co wydarzyło się w piekarni. Mieliśmy także okazję przekonać się, że
spuścizna po tym okresie nie musi mieć tylko i wyłącznie negatywnego charakte
ru — wszak część z ludzi, posiadając już doświadczenie, dalej mogła rozwijać się
zawodowo, inni zostali uznani za autorytety, a jeszcze kolejni stali się bardziej
zdeterminowani w dążeniu do celu. Dla większości jednak rozpad fabryki był
realną tragedią — stracili pracę, dochody, możliwość płatnego urlopu oraz ko
rzystania z tego, co znajdowało się na terenie zakładu. Wydarzenie to jest swo
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istą cezurą w historii Boryni — wraz z powołaniem Wolnej Ukrainy pojawił się
nowy typ gospodarki, na który nie wszyscy byli gotowi. Młodzi zaczęli wyjeżdżać
i coraz rzadziej wracają w rodzinne strony. Zmiany stawały się coraz bardziej
dynamiczne i pozbawiały poczucia bezpieczeństwa.
Byliśmy także świadkami tego, w jaki sposób proceder kradzieży z fabryki
wpływa na współczesne losy Ukraińców, jak nie pozwala im się dostosować.
Sytuacja ta oczywiście nie dotyczy wszystkich, ale tego rodzaju praktyki wciąż
są dość powszechne. Nie będę wchodzić w kwestie wszechobecnych łapówek
i wciąż istniejącego „drugiego obiegu”, gdyż jest to temat na zupełnie oddzielny
esej. Jednak ich silna pozycja w rzeczywistości wskazuje na to, że proces zmiany
mentalności tej grupy wciąż nie dobiegł końca.
Bez wątpienia piekarnia w Boryni była ważnym miejscem, a okres jej istnie
nia czasem, w którym nastąpiło wiele ważnych wydarzeń oraz rozpoczęły się
trwające do dziś procesy i zjawiska. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule
warto więc podkreślić, iż mieszkańcy wynieśli z owej piekarni nie tylko chleb,
lecz również przyzwyczajenia i postawy, które z jednej strony pomagają im się
odnaleźć po jej zamknięciu, ale z drugiej — stanowią przeszkodę w przystoso
waniu się do nowej sytuacji gospodarczo-ekonomicznej.
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Postawy wobec żebractwa
jako wyraz zmiany społecznej:
od „społeczeństwa losu” do „społeczeństwa
wyboru” (zachodnia Ukraina)

Współczucie, niekontrolowany odruch serca, bardzo rzadko ma możliwość wyj
ścia na świat w formie niezmienionej. Współodczuwanie, a więc nasza zdolność
uczestniczenia w doznawanych przez innych ludzi uczuciach szczęścia i nieszczę
ścia, jest ważnym motywem ludzkich działań, choć może mu braknąć czasem siły
na to, aby decydująco wpłynąć na nasze poczynania [por. Honderlich 1998:217].
„Do pewnych rejonów współczesnego świata [...] nie mają dostępu «sta
rość, choroba i śmierć», a także [...] w tajemniczej konsekwencji, współ
czucie. W świetle rozpowszechnionych poglądów nieszczęśliwy to tylko
człowiek, który nie dość mocno c h c i a ł być szczęśliwy, krótko mówiąc,
ktoś, kto sobie na nieszczęście zasłużył. Świat newage’owego cudu non
stop zbudowany jest na filarze z piasku, który stanowi ludzka wola’’ [Tokarska-Bakir 1999: 39-40].
— taki wizerunek człowieka ubogiego, „nieszczęśliwego”, wydaje się być dziś
szczególnie utrwalony. To ludzka wola i jej niedoskonałość mają sprawiać, jak
dowodzi Bauman, że człowiek potrzebuje pomocy, że prosi o nią innych ludzi.
Jednak, jak dodaje Tokarska-Bakir, „ze snu afirmacji wyjść nietrudno. Wystar
czy zachorować, stracić bliskich, zestarzeć się, albo zbiednieć”. Z rozmaitych
przyczyn wolimy nie myśleć, że osoba stojąca przed nami może być rzeczywiście
dotknięta nieszczęściem. Czasem okazuje się, że tak właśnie jest, że o jedzenie
czy pieniądze nie proszą wyłącznie brudni, sami sobie winni, bogaci oszuści czy
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narkomani. Gdy odkryjemy w proszącym kogoś z „nas” — „normalną”, czystą,
spokojną osobę, jesteśmy głęboko poruszeni.
Tematem moich badań było s p o t k a n i e z ż e b r a k i e m , człowiekiem,
który chce od innych czegoś „za nic”. W każdym wypadku jego obecność jest
wyzywająca — nieruchomy na ruchliwych ulicach, w autobusie czy pociągu ob
cesowo podchodzi i mówi: „daj, potrzebuję czegoś od ciebie”. Być może nikt,
kto widzi żebraka, nie przechodzi obok niego całkowicie obojętnie. Nie oznacza
to wcale obowiązkowej gotowości do udzielenia „pomocy”, otwartej kieszeni,
litości czy żalu, ani nawet żadnego gestu skierowanego wobec niego. Wychodzę
z założenia, że praktyka pomocy lub jej odmowy jest wynikiem decyzji, u pod
staw której leżą pewne przekonania. Wyciągnięta ręka obcego człowieka to ob
raz szczególnie wyrazisty i budzi wiele pytań. Stawiałam je przede wszystkim
sobie, a później moim rozmówcom.
Opinie i praktyki osób postawionych przed wyborem rzucenia lub odmowy
nieznajomemu datku w małych miasteczkach na pograniczu ukraińsko-polskim
stanowią istotę tego artykułu. Spotkałam osoby, które z różnych powodów nie
omijają „biednego” i inne, które przechodzą obok żebraków obojętnie. Podej
muję próbę odpowiedzi na pytanie, jakie przekonania leżą u podstaw tego wy
boru; komu i dlaczego wkłada się do ręki pare kopiejek, a czyja prośba pozosta
je odrzucona?
Materiał terenowy został zebrany podczas pięciu wyjazdów na Ukrainę
— między listopadem 2006 a czerwcem 2008, w miejscowościach położonych
w obwodzie lwowskim w pobliżu granicy z Polską, w rejonach starosamborskim,
żółkiewskim i sokalskim. Rozmawiałam z mieszkańcami Żółkwi i wioski Nowa
Skwarjawa w rejonie żółkiewskim, a także Bełza w rejonie sokalskim. W tym
ostatnim, malutkim (nieco ponad 2 tys. mieszkańców) miasteczku zatrzymywa
łam się trzy razy — w lipcu i październiku 2007 r. oraz w czerwcu 2008 r. Po
łożony 15 km od Bełza, znacznie od niego większy Czerwonograd stał się dla
mnie równie ważnym terenem badań i miejscem, gdzie mogłam budować relacje
z osobami stanowiącymi inspirację dla mojej pracy.

Miejsce
Uliczne żebranie przybiera w Czerwonogradzie i innych ukraińskich miastach
odcień nieco inny niż to, które znałam z doświadczeń w Polsce. Kierowcy po
zwalają żebrzącym wchodzić do autobusów podczas postoju. Żebracy często
odmawiają modlitwy, a pasażerowie wydają się rzucać im datek machinalnie,
bez wahania. Często zadają im pytania, komentują ich obecność. Zakładam,
że widok osoby żebrzącej, a szczególnie moment, gdy ta osoba zwróci się bez
pośrednio do przechodnia, często patrząc prosto w jego oczy, zawsze wywołuje
w potencjalnym darczyńcy reakcję zwrotną: „A w Czerwonohradi, u Lwowi, tam
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je take. Cyhany, prosto jakiś’ kaliki bidni, po riznomu je. Je chto sidyt’ hraje
na harmoszci, je chtos’ chto jakoś’ spiwaje, je prosto sidyt’ żebrakuje” (K, 1. 28,
3 V II2007, Bełz).
Czerwonograd to lokalne centrum handlowe i komunikacyjne. Z dworca
autobusowego odjeżdżają autobusy do Tomaszowa Lubelskiego, do Rzeszo
wa, a także na Białoruś' i Litwę. Naprzeciwko awtostancji znajduje się stacja
kolejowa. Oba dworce są miejscem pracy „madziarskich” (albo, jak nazywano
je w Bełzie, cyhańskich) dzieci i kobiet. Starsze, wróżące kobiety czekają na
klientów przy wyjs'ciu na przylegający do awtostancji rynek. Żebracy na dwor
cu w Czerwonogradzie są w swojej pros'bie bardzo aktywni i mobilni. Pod ryn
kiem można spotkać nieruchome i milczące postacie na wózkach inwalidzkich
albo o kulach, czekające na datek. Jednak kobiety i dzieci z dworca zaczepiają
przechodniów. Dzieci wchodzą do stojących autobusów, podchodzą do każde
go pasażera, przechadzają się po elektriczkach s'piewając nabożne pies'ni. Patrzą
prosto w oczy. Jest to szczególnie wymowne i trudno antropologowi, spotykając
taki wzrok, nie pomyśleć o uwagach Levinasa na temat „wołania” twarzy. Pisał
on: „Wobec twarzy nie ograniczam się po prostu do kontemplacji, lecz jej odpo
wiadam. [...] Trudno jest milczeć w czyjejś' obecnos'ci” [Levinas 1991: 50].
Mieszkańcy Bełza jeżdżą do Czerwonogradu dos'ć regularnie. Niemal każ
dy mój rozmówca widział tam to samo, co ja: cygańskich żebraków na dworcu.
Każdy z nich był też we Lwowie. Przemierzalis'my więc, choćby w przybliżeniu,
tę samą drogę. Osoby, z którymi rozmawiałam, utrzymują się ze swojej pracy lub
są już na emeryturze. Nie korzystają z pomocy państwa, ani osób prywatnych.
Rozmawiałam zarówno z osobami o wykształceniu podstawowym, jak i z taki
mi, które ukończyły studia wyższe albo pracowały w wysoko wykwalifikowanym
zawodzie. Praca dwóch rozmówczyń wiąże się z działalnością charytatywną.
Rozmawiałam też z „zawodowymi żebrakami” z czerwonogradzkiego dworca
(trzy kobiety ok. 35 letnie oraz łącznie siedmioro dzieci — cztery dziewczynki
i trzech chłopców w wieku od 4 do 13 lat).

Nakaz odpowiedzi na prośbę drugiego człowieka
„Ne można obchodyty. To tak je dalsze, prodowżujut, każut. Szo prochidnoji ludyny ne obchodyty (...) Wo wony prochodiat. To czy ja jidu zi Lwo
wa, bo czasom ja jidu, prjamyj Bełz-Lwiw, a w Czerwonogradi, to tut ne
ma. Chiba u Lwowi. Szos’ ja i u Lwowi ne baczu tych... [żebraków — J.K.].
Tilky w Czerwonogradi ich je duże bahato. I wot zachody tam, wy może
baczyły, takyj win zawżdy, win takyj postijnyj, win prosy, win takyj skułenyj... I szo, ja jemu ne dam? Ja ne możu obijty. Czy po cerkwach je, pid
cerkwamy, znajete. Wony sidjat z dietoczkami. Abo naprykład tut nawit
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w Sokali, ja idu. Sydyt. Posadyt ditynu. Ta dityna sydyt na cementi. I wona
tam... Tariłoczka. I tam kopijki. No, ja obijdu? Ne możu. Ne możu! Chiba
ne ma dribnych, czy jak, chiba... Abo ne baczyła. Zawżdy. Ja zawżdy tam
купи, dumaju, te ditja, wono zbyraje ti kopijki, to je toje wo... Take. Abo
wizme ditynki i tak sydyt, stoit dityna na tomu cementi. I pid cerkwami.
Pid cerkwamy bahato. Abo dopomożit’, abo ide na operaciju, abo to...
I wony wes' czas obmanujut, bo to je brechnia. Rozumijete, to je neprawda. O. Ale dumaju, to twoje. Jak ty neprawdu howorysz” (K, 1. 67, 4 VII
2007, Bełz)
— pani Hania, pracowniczka Czerwonego Krzyża w Bełzie, podobnie jak kilka
innych rozmówczyń, wyraziła przekonanie, że człowieka, który prosi o pomoc,
nie można ominąć. Nie można pozostawić jego prośby bez odpowiedzi. Ten na
kaz jest bardziej przekonujący niż zewnętrzny ogląd rzeczywistości. Nie tylko
ta rozmówczyni zdaje sobie sprawę, że może być oszukiwana, a jej datek trafi
prawdopodobnie do kogoś', kto, prosząc o pomoc, nie mówi prawdy. Wszyst
kie osoby, z którymi rozmawiałam, były tego świadome. Niektórzy rozmówcy
pozostawiają jednak sumieniu osoby proszącej to, czy ktoś oszukuje lub wyko
rzystuje, czy w rzeczywistości jest bogaty, czy biedny, czy zbiera pieniądze na
operację, tak jak twierdzi, a może po prostu chce się wzbogacić. Zgadzają się,
by te motywy zostały przed nimi ukryte. Nie zastanawiają się też, czy ich gest jest
rzeczywiście niesieniem pomocy (na przykład, czy nie przyczynia się do trwania
w chorobie kogoś uzależnionego od alkoholu). Odpowiedź w postaci rzucenia
drobnych pieniążków uważają za swój obowiązek.
Mieszkająca w Bełzie 77-letnia pani Maria opowiedziała historię usłysza
ną od mamy. Sąsiadka mamy odmówiła jałmużny dziadowi, który chodził po
domach przed Bożym Narodzeniem. Był to jeden ze szczególnych, ściśle okre
ślonych momentów roku (były to okresy postu wielkanocnego i bożonarodze
niowego), gdy dziad obchodził domy i mógł oczekiwać hojnej jałmużny [Michajłowa 2002: 108]. Sąsiadka powiedziała mu, że nie ma pszenicy na kutię ani
jajek, o które prosił. Zrobiła tak raczej z przekory, być może skąpstwa („taka
buła” — uznała pani Maria) niż z ubóstwa. Dziad nie prosił więcej. Podziękował
słowami „spasibo” (Spasi Boh) i poszedł dalej. Kobieta wystraszyła się, że w ten
sposób ją przeklął i sprowadzi na nią nieszczęście. Pobiegła najpierw do mamy
pani Marii, a potem do dziada (z miską pszenicy i jajkami).
„R: Mama neraz kazała. Jak chtos' pryjde i prosy, nykoły ne widpuskaj
z porożnymi rukami. Daj jemu. Win ne krade. Prawda, win ne krade. Win
pryjde i prosy. Dasysz mu, to dasysz, a ne dasysz, to win podiakuje. Tam
odna żinka.. Take. Jiden pryjszow żebrak pered koliadoju, pered rizdwianymi światami. No, ta j prosy pszenyci na kutiu i jajiczka może majete?
A wona: Ne maju! (takim złym głosem) Taka buła, tak mała wsioho dosyt'!
Prybigła do mamy mojeji. Kasko! Mama każe. Czujete... A win skazał:
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spasibo. A wona ne rozumiła, szczo to je. Każe, prosył meni did pszenyci,
to ja kazała, szo ja ne maju. A w mene w zasikach pszenyci połno. A w jidnoji minuti może Bog daty, że może ne buty! Zestraszyłasi. A szo to win
skazał. A mama każe, a wo, kazał, szo jak wy ne majete, to szo b wam Bog
dał, szo b wy mały. Wona wchopyła mysku pszenyci, i jajec, i za di dom, win
do Bełza tuda jszoł... za didom, i bigła za nym, i zanesła... i pobigła, i dała.
Bo każe, bo mama skazała, szo win kazał, szo jak wy ne majete, to szo b
wam Bog dał. To win tak meni skazał, a ja skazała, szo ja ne maju, a połnyj
zasik pszenyci, a w odnij minuti może czy zgority, czy szos’, i ja możu ne
maty... I wona sie zestraszyła.
J.K: To ze strachu pobigła za didom.
R: Так. I ponesła jajce, i ponesła pszenycju didowi. Wo, każe, wo, widysz...
A wona ne rozumiła szo to win skazał. Dumała, szo win nakliał. A win
nie. Ne majesz, no to ne majesz, to szo zrobyty. To i ja tak każu. Bo to tak
prosy. I sze wono take bidne jakes’. Ja znaju, jak wono... Jak prosy, to daj.
Jak krade, o, to wyhaniaj. Jak win prosy, to choczesz, daj, choczesz, ne
daj5' (K, 1. 77, 8 V II2007, Bełz).
Można dostrzec w tej wypowiedzi motywy charakterystyczne dla słowiań
skich bajek ludowych, opartych na wyobrażeniu o mediacyjności i sakralności
postaci żebraka. Sąsiadka mamy pani Marii była osobą zamożną, a zamknęła
drzwi przed biedakiem. Za odmowę jałmużny i wypędzenie żebraka groziła
w „tradycji ludowej Słowian” surowa kara — chleb w piecu bogacza zamieniał
się w kamień, wędlina na patelni w smoka, płonęły domy bogaczy, a gospodarz
zmieniał się w dzięcioła, konia lub inne zwierzę [Michajłowa 2002: 102]. Są
siadka przestraszyła się klątwy. Przypisywała więc słowom żebraka, człowieka
Bożego, moc sprawczą [Michajłowa 2002: 103].
Ta sama rozmówczyni uwypukliła też inny, bardzo dla siebie przekonujący
i charakterystyczny wątek nieoceniania motywów prośby. Pani Maria nie spraw
dza, czy proszący jest uczciwy, czy rzeczywiście potrzebuje wsparcia, czy może
nie chce mu się pracować i wybrał „lekki chleb”. Nie interesuje ją też, czy oka
że się naiwna. Woli wierzyć w ludzi, niż im nie ufać, choć wspominała o wielu
doświadczeniach, które mogłyby zachwiać jej wiarę. Dla niej „wszyscy ludzie są
dobrzy”: „Oj tak! Bo meni to tak si zdaje, szo wsi ludy dobri! Ja ne maju zła na
wsich ludej, meni si zdaje, szo wsi ludi dobri. Aha. (...) Ałe meni tak ludy pomo
gły!...” (K, 1. 77, 8 V II2007, Bełz)
Ważny wydał mi się także wątek w o l n o ś c i , którym moja rozmówczyni roz
poczęła i zakończyła swoją opowieść. Prośba nie jest postrzegana w tej historii
jako atak [por. Lehr 2007: 218], lecz zaproszenie, na które można odpowiedzieć
w wolności: „Win ne krade. Win pryjde i prosy. Dasysz mu, to dasysz, a ne dasysz, to win podiakuje”.
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Katia Michajłowa zwraca uwagę, że w tradycji ludowej Słowian mocno zako
rzenione było wierzenie, utrwalane przez chrześcijaństwo, że żebrakiem może
być sam Pan Bóg lub Jezus Chrystus, który chodzi ze świętymi po ziemi i nagra
dza lub karze ludzi w zależności od ich stosunku do żebraka [Michajłowa 2002:
101]. Opowiadano mi, że na osobę, która będzie próbowała oszukać żebraka,
może spaść nieszczęście, na przykład może ona w jednej chwili stracić majątek.
Ukarana będzie nie odmowa, ale nieszczerość, ukrycie prawdy przed człowie
kiem, który zwraca się o pomoc. W wypowiedziach powtarza się też odwołanie
do „odwieczności” tego nakazu. Rodzice starszych rozmówczyń przestrzegali
go bardzo ściśle. Jedna z rozmówczyń w Starjawie z dumą opowiadała o swoim
tacie, który był swego czasu jednym z czterech najbogatszych i szanowanych go
spodarzy we wsi i bardzo dbał, by pukający do jego drzwi nigdy nie odchodzili
z pustymi rękami:
„P: A ranisze jak wony chodyły, to wy dawały im hroszi?
K: No pewno szo dawały! Bo jak to, nas posyłały szo b... Mij naprykład
tatu, tatu mij. Win w grobi. W 1972 roku win pomer. To win buło żebraka
z chaty ne propustyw. Win jogo nakormył. Win go... szo kym oderżano,
a nepotribno buło, win jimu dał. I każe, dityno, to b nikodys’ ne robyła!
Prytjahaje ruku, to znaczy szo... wono jakijs miłosti prosyt! Ono daremno
ne prosyt! Szos jimu brakuje. To wse mij tatu kazał. Boże borony buło
żebraka z chaty... I to mij tatu hospodar buł! Hospodar buł! Bo u nas tak
4 czy 5 buło hospodariw. To did hospodar buł, mij tatu, tam, de ksiondz
żyje... toże hospodarka, Bandura buł... Wo takich buło paru czołowikiw
szo buły hospodary. Mały paru koni, mały swoje połę, znajete, kurkulami
nas robyły... mały nas wyhruzyty...” (K, ok. 701., 14 X I 2006, Starjawa).
Moi rozmówcy oczywiście są świadomi, że osoba prosząca nie zawsze po
trzebuje pomocy, że jest często zdolna do pracy, a jej zachowanie balansuje na
krawędzi. Domyślają się, że wysłuchują zmyślonych historii o rzekomych opera
cjach i kataklizmach, które zmusiły kogoś do żebrania. Wiedzą, że potrzebujący
może zwrócić się o pomoc nie do przechodniów, lecz do instytucji państwo
wej albo charytatywnej. Zdają sobie sprawę, że bardzo często wspierają swoim
datkiem ludzi uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Można oczywiście się
zastanawiać, czy jest to uchylanie się od odpowiedzialności za los drugiego czło
wieka w rozumieniu proponowanym przez Emanuela Levinasa. Łatwiej prze
cież jest rzucić natrętnemu cygańskiemu dziecku 20 kopiejek albo nawet kupić
jedzenie, a potem odejść, niż zastanowić się, czy i w jaki sposób można zara
dzić jego biedzie. Można również doszukiwać się w tym śladów weberowskiego
„akosmizmu miłości”, za którego przykład uznałabym choćby bardzo dobitną
wypowiedź rozmówczyni z położonej tuż przy zastawie1 maleńkiej wioski Tycha
1 W ten sposób określa się pas granicy państwa, strzeżony przez wojska ochrony pogranicza.
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w rejonie starosamborskim. Uderzyła mnie jej gotowość pomocy każdemu, od
powiedzialność za los drugiego człowieka („nasze diło pomoczy bidnym”), przy
wyraźnie wyrażonym szacunku dla wolności drugiej osoby, charakterystycznym
raczej dla chrześcijaństwa wschodniego [por. Kowal 1994].
„Chto jake maje serce! Chto jaku szczyrist maje! Tak każut, daj bidnomu
homiatko wodyczky, i to budę u Boha zapysano! A tam chot ja joho ne
znaju, jak wony tak Cyhany czy Mołdowany czy z Zakarpatia tam chodyły
tam buła bida, tam że nawodnenia buło. No my ne znały chto wony taki
ałe daty treba. Każut, Hospod Boh każe, uże tam jak wony... Czy propjut
ti hroszi, czy szo tam zrobiat, czy jisty sobi kupiat. Ałe nasze diło pomoczy
bidnym. Ja takoji dumki i tak wsich swojich ditej uczyła. Ja to każu, kaliczka czy win tam czołowik, czy win budę pyty, czy win budę jisty za ti hroszi.
Ałe kińte jak maje te” (K, 1. 61, 16 XI 2006, Tycha).
Właściwie w żadnej z nagranych przez mnie rozmów nie pojawił się wątek
bardzo podkreślany w polskim dyskursie o jałmużnie: że wspomaganie żebra
ków na ulicy nie jest pomocą, ale wspieraniem biedy i „patologii”2, którą należy
wykorzeniać w „inny” sposób.

Wokół prośby uzasadnione j
Pomocna w wykluczaniu ubogich okazuje się etyka pracy. Ponieważ zakłada się,
że każdy człowiek ma prawo do wyboru swojej drogi życiowej, uznaje się też,
że ludzie ubodzy sami są odpowiedzialni za swój los. Wybrali go być może nie
kompetentnie, mają jednak wiele możliwości, aby go zmienić. Jeśli z nich nie
korzystają, są sami sobie winni i nie zasługują na współczucie. W ten sposób
„etyka pracy staje się narzędziem oczyszczania sumień i umywania rąk, potępie
nia ubogich i moralnego oczyszczenia reszty” [Bauman 2006: 143]. Taki sposób
opowiadania o biedzie spotykałam także w czasie moich ukraińskich rozmów.
Rozmówcy uznawali, że prośby niektórych są nieuzasadnione, a innych — uza
sadnione i budzą zrozumienie. Jedna z rozmówczyń opowiadała bardzo poru
szona o zdarzeniu, które przeżyła w czasie wizyty we Lwowie.
„Sze drugyj raz, to buł uże deń. To my z czołowikom buły. Buła odna babcja na awtobusnij... Na tramwajnij zupynci stojała odna babcia. I... Taka
czysteńka, akuratna. Bo to dekoły je pyjaczki jaky dekoły chodiat, prosiąt,
szoby kupliaty horiłku i pyty. A to taka czysteńka akuratna żinoczka stoja
ła, uże starszoho wiku, no, des’ rokiw semdesiat napewno. I dywyłasia, dywyłasia na nas. Potim pidijszła i każe: wy napewno... z seła. A my każem,
2 Za: Niebo to inni. Z Janiną Ochojską rozmawia Wojciech Bonowicz, Kraków 2000, wersja inter
netowa: < http://www.objawienia.pl/ochojska/ochojskal2.html> .
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tak, my z seła, my ne je lwiwski, ne z wełykoho mista. A wona każe: wy
znajete. Ja uże, każe, ciłyj tyżdeń nyczoho ne jiła. Idu w cerkwy, holowa
mnie krutytsia, każe. Ja ne maju za szo kupyty kusok chliba. Jakszo możete, dajte meni paru hryweń, szo by ja sobi kupyła jisty. Chlib kupyła, każe,
i mołoka [opowiada bardzo poruszona — J.K.]. To my buły z czołowikom
zszokowani prosto. Prosto zszokowani. Szo normalna ludyna... [podkre
ślenie moje — J.K.] Ja jiji pytałasia, każu, babciu, no a czoho wy tak bidujete? Każu, pensiju majete. A wona każe, wsią pensija ide na komunalni
posłuhi, każe, sze tam, szos każe, treba kupyty take, sze, tam czy popraty,
czy szos’, każe. A na jiżu załyszajetsia, każe, sowsim mało, meni ne wystarczaje, każe, na jiżu. Pensija w nej nyzeńka, maleńka pensija. A rodyny
nikoho ne ma. Ona sama łyszyłasia. I wona biduje. Duże bahato teper
takich wypadkiw je” (K, 1. 47,10 VII 2007, Bełz)
Tylko najstarsi rozmówcy pamiętali żebraków sprzed wojny i ciężkie czasy
wojenne, gdy chodzenie po prośbie i udzielanie sobie pomocy było powszech
ne. Ci, którzy wychowali się w Związku Radzieckim, spotkali się z biedą i że
bractwem, bezdomnością zazwyczaj już po upadku systemu komunistycznego.
Jest to więc dla nich widok stosunkowo nowy. Dorasta już pokolenie, które nie
pamięta czasów sprzed transformacji ustrojowej. Moje rozmówczynie widziały
w rozwoju patologii społecznych jeden ze skutków rozpadu sowieckiego pań
stwa. Przemiany, którym podlega Ukraina po 1991 roku są niełatwym doświad
czeniem i osoby, z którymi rozmawiałam, potrafią wczuć się w sytuację tych,
którzy nie sprostali wymaganiom nowej rzeczywistości. Być może powstrzymuje
to ich przed bardzo surowymi ocenami takich postaci, jak chorego na gruźlicę
bomża3. Opowiedziała mi o nim pani Hania z Czerwonego Krzyża. Zabrała go
z ulicy do szpitala. Dała mu pieniądze, które natychmiast przepił. Dodała, że
żona tego człowieka wyjechała do pracy do Włoch, rozeszli się i odtąd pozostał
sam, bezpryzornyj. W takich osobach widzi ona raczej ofiary niż sprawców swo
jego losu.
„Bomży? My i bomżamy... Bo to że, ne projdesz, jak każut', ne ostawysz
taku ludynu. O nawit nedawno my z hołownym likarom my widprawliały
taku ludynu. To na mojeji wułyci. Nawit na mojij wułyci to ja dwa... Toj rik
win by buł zamerz. To win probuł w Uhnowi”.
Zdarza się, że moi rozmówcy, obawiając się oszustwa, nie udzielają pomocy
bezwarunkowo, ale próbują przekształcić sytuację prośby w wymianę. Tłuma
czenia odwołujące się do życiowych trudności, przeżytych träum, nie są dla nich
wiarygodne ani przekonujące. Mieszkająca w Starjawie Polka oczekuje nie słów,
ale konkretnych działań. Iwanowi, który przychodził pomóc przy rąbaniu drze
wa, nie daje pieniędzy, ale puste butelki po piwie, które on potem se sprzeda.
3 Borni — zapożyczone z rosyjskiego określenie osoby bezdomnej. Jest to skrót od sformułowa
nia bież opńedielionnogo miesta żytielstwa (ros. — bez określonego miejsca zamieszkania).
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„Bo nieraz tak o pójdę, a tu taki Iwan jedzie. O teraz już nie przychodzi,
ale tak zawsze... Daj hrywnę, daj hrywnę! I zawsze mnie brał i mówi: bo
mnie mama umarła. A ja mówię: mnie też umarła i nikt mi nie daje. No,
ale potem tu przychodził, pomagał Markowi drzewo rąbać, to... To te
raz tego, jak butelki mam po piwie, to mu tam zawołam, to mu dam on
se sprzeda. No kiedyś przyszedł i spodnie... No mówię: jakie ja ci dam
spodnie, ja mu mówię, jak mój chłop wysoki, ja mówię, jakie ja ci dam
spodnie? A byle jakie spodnie i koszulę, ale potem ktoś mu chyba gdzieś
dał, bo już nie przychodził. No” (K, 1. 51,14 X I 2006, Starjawa).
Proponowanie pracy można zinterpretować jako rodzaj testu na prawdo
mówność osoby proszącej, ochronę przed odwróceniem asymetrii spotkania,
przed narażeniem się na śmieszność. Rozmówczynie zaznaczały, że jeśli osoba
jest rzeczywiście potrzebująca i uboga, przyjmie każdą zaoferowaną sobie pra
cę. Odmowa świadczy zaś, że proszący miał nadzieję na łatwy zarobek. Nie po
trzebował więc rzeczywiście wsparcia, ale chciał nieuczciwie wykorzystać efekty
trudu innych.
W wypowiedziach powtarzała się opinia, że na świecie żyją ludzie, którzy
chcą pracować i tacy, którzy nie chcą. Tym, co sprawia, że te osoby nie pracują,
jest nie brak możliwości, ale brak chęci oraz indywidualne poczucie godności
i wstydu. Ten, kto chce pracować, pracuje, i to ciężko: „i na dwóch robotach,
i na dwóch stawkach. Odna robota, pislia roboty sze odnu robotu”. Natomiast
niektórzy po prostu rodzą się nieputiowi4, nie dostosowują się do reguł, które
panują w społeczeństwie i nie ma na to rady: „Neputiowo to wono wrodytsia,
i wono take je nehidno” (К, 3 V II2007, Bełz).
Młoda urzędniczka z Rady Miejskiej, która użyła właśnie tego słowa, dodała,
że tacy ludzie są przyzwyczajeni do bierności i postawy wyczekującej pomocy
(„wony prywykły na durnyczku, choczut szczo b im chtos’ podawał”). Na podob
ny problem zwracały uwagę przede wszystkim młodsze rozmówczynie. Ocze
kiwanie na durnyczku (pomoc od kogoś wrażliwego i naiwnego, kto zlituje się
nad nehidną osobą i uwierzy w jej nieszczęśliwy los) można odczytać jako wyraz
tendencji, którą Hanna Horyń w artykule na temat koncepcji pracy i ziemi na
Ukrainie nazywa dążeniem do darmowej kopijki [Horyń 2004: 687].
W niektórych wypowiedziach wyraźnie zarysowuje się podział na ludzi „nor
malnych” (do których moi rozmówcy włączają siebie), „nas”, przyzwyczajonych
do ciężkiej pracy i zaradności, i leniwych „ich”, którzy upadli tak nisko, że nie
wstydzą się prosić obcych o jałmużnę. Podobnie o żebrzących i miejscowych
bomżach mówiły panie pracujące w Radzie Miejskiej w Bełzie, powołując się
4 Słowo nieputiowyj pochodzi z języka rosyjskiego, ma odcień pogardliwy i oznacza kogoś lek
komyślnego, pustego, prowadzącego „hulaszczy i rozwiązły, nieporządny tryb życia” (cyt. za:
Wielki Słownik Rosyjsko-Polski 1986, a także Słownik Języka Rosyjskiego W. Dahla, który poda
je synonimy: НЕ1ТУТНЫЙ, непутевой, непутжций, беспутный, распутный, негодный к делу,
неспособный, ленивый, шатущий, неработящий, гуляка, рог. < http://vidahl.agava.ru/>).
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na niedawną akcję koszenia trawy na cmentarzu. Rada Miejska ogłosiła, że po
trzebna jest osoba, która wykona tę pracę za 600 hryweń (równowartość ok. 120
dolarów). Przez dwa miesiące nie znalazł się nikt chętny:
„(...) ne najszła sia ludyna, jaka by za ti hroszy zrobyła... ne choczut robyty! 600 hryweń, to 120 dolariw. Dla nas to je bahato, to taki zarpłaty naszi
misjaczni. Ciłyj misjac robysz na 120 dołariw. Nawit mensze majut ludy.
N: A tu treba tyżdeń pokosyty!
D: Tyżdeń!” (K, 3 lipca 2007, Bełz).

Żebrakowanie „obcych” — Cyhany
Człowiek, który nie chce pracować (choć fizycznie jest zdolny do pracy) i utrzy
muje się z prośby, żebrakuje. Taka osoba nie ma, z jakichś powodów, wstydu. Nie
wstydzi się czegoś, co jest upokarzające i uwłacza jej osobistej godności:

Cyganka w dworcowym barze. Czerwonograd (Червоноград).
Fot. A. Kulikowska, 2007
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„P: Nie wstydzą się żebrać?
H: Nie. Ot, wony ne majut wstydu wydno. Dla nych to je normalne. Wony
uże prywykły, ludyna uże wtratyła styd. A może wo dla neji to i ne je ni
jakim stydom... To dla nas wono je stydno. Bo my prywykły praciuwaty,
my prywykły sami sobi dawaty radu. A wony, ja dumaju szo... to dla nych
ne ma ni stydu, niczo, szczo wony sobi prosto naprosto takyj sposib żytia
wedut'. To moje mirkuwania [uśmiecha się — J.K.]” (K, 1. 47,10 V II2007,
Bełz).
Powyższy fragment wypowiedzi pochodzi z rozmowy o często spotykanych
osobach, które prosząc o pomoc podają się za ofiary klęsk żywiołowych na
Zakarpaciu. Obwód zakarpacki, jeden z najuboższych na Ukrainie i graniczą
cy z obwodem lwowskim, jest na domiar złego nękany przez częste powodzie
(m.in. w roku 1998, 2001, a ostatnio w 2006)5. To z Zakarpacia przyjeżdżają
do Czerwonogradu Cykany — „obcy” żebracy. Znane są opowieści o bogatych
żebrakach, o ich dochodach, a także o mafijnym charakterze tego „zawodu”.
W rozmowach pojawił się też wątek dzieci wykradanych przez Cyganów i przy
uczanych do żebrania. Jedna z młodych rozmówczyń opowiedziała o programie,
który oglądała na ukraińskim kanale Inter. Stamtąd dowiedziała się o „żebra
czym święcie". który nazwała „całkiem oddzielnym” {zowsim okremyj).
„To je zowsim okremyj świt! To je zowsim okremyj świt! Ja togo sama ne
znała, buła wid togo duże daleka. Wo taka buła u nas ham a peredacza.
Szkoda, szo ne majete możływosti jiji pobaczyty. Wy by sprawdi dla sebe
bahato wziały z toji peredaczi. Ja tak toho wsioho ne pamiataju. No to
je ciłyj ichnij świt. De je hołownyj w nych, de wony sdaczujut to wsio...”
(K, 1. 29, 3 V II2007, Bełz).
Wizerunek „obcych” jest znacznie bardziej wyrazisty, ponieważ sposób życia
to tylko jeden z wyróżników ich obcości. Składają się na nią choćby inny język
oraz używany przez nich podczas żebrania język rosyjski, który budził szczegól
ną niechęć, wygląd zewnętrzny, inna religia (przynależność do wieriijuszczych).
Żebractwo „obcych” oceniane było znacznie surowiej niż „swoich”. Zdaniem
rozmówców nie wynika ono z rzeczywistej potrzeby, lecz jest alternatywnym,
niechętnie przyjmowanym sposobem życia albo konsekwencją cygańskiej doli.
Wedle legendy, opowiedzianej przez jedną z rozmówczyń, Cyganie nie mogą
pracować, bo pokutują za straszny grzech. Jeden z nich sprzedał żołnierzom
gwoździe, którymi przybito Chrystusa do krzyża. Nie są też, jak wynika z jej opo
wieści, ludźmi szczęśliwymi. Życie koczownicze, które prowadzą, to życie pełne
trudów. Nie uśmiechają się, ich muzykę przepełnia melancholia.
Choć „obcy” rzadko zasługują na współczucie, budzą często niepokój i obawy,
to ich prośba często zostaje spełniona. Przechodnie dają im pieniądze w obawie
5 Попович 2006.
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przed agresją — żeby się odczepili, żeby nie łapali ich za nogi. Ostrzegano mnie,
że Cyganie potrafią być niebezpieczni. W marszrutkach gest jałmużny jest spo
sobem na utrzymanie status quo: dając pieniążek pozostaję niezauważona. Jes'li
zwlekam, dziecko przygląda mi się bardzo uważnie, zagląda w oczy, przystaje,
stawia mnie w kłopotliwej sytuacji. Oburzenie i zgorszenie wzbudzał fakt, że
datek, który jest z założenia „dobrym uczynkiem5' uczynionym z odruchu serca
i „dobroci", zostaje wykorzystany niezgodnie z intencją dającego. Od kilku roz
mówczyń usłyszałam, jak bardzo je złości, że — między innymi — Cyhany nie
przeznaczają pieniędzy na chleb. Dzieci za zebrane pieniądze kupują lody, słod
kie napoje, papierosy. Wydają je więc na przyjemności. To kłóci się z wyobraże
niem osoby potrzebującej, która wyszła na ulicę z konieczności, z głodu, bo nie
mogła zaspokoić swoich nawet najbardziej podstawowych potrzeb. Nasuwa się
podejrzenie, że dający został nabrany, stał się ofiarą oszustwa.
Osoby żebrzące są wciąż oceniane pod kątem swojej przydatności i chęci do
pracy. Choćby deklarowane powody prośby brzmiały dla rozmówców bardzo
przekonująco, to stosunek do pracy jest kryterium ich prawomocności. Surowej
ocenie podlega także żebrak według kryterium wyobrażeń o „ubogim”. Niemile
widziane jest, gdy taka osoba odwołuje się w swoich działaniach do estetyki kon
sumpcji i manifestuje pragnienia właściwe „normalnym ludziom". Jeśli je reali
zuje, budzi to gorycz, żal i poczucie niesprawiedliwości. Bauman pisze, że Ame
rykanów niepokoi w zjawisku underclass fakt, że marzenia i model życia, jakiego
pragną ci ludzie, są tak niesamowicie podobne do ich własnych [Bauman 2006:
44]. Nie podobało się to też moim rozmówcom. Według nich człowiek, który
żebrze, powinien przede wszystkim okazywać wdzięczność za okazaną sobie po
moc i wykorzystywać ją zgodnie z utrwalonym wizerunkiem osoby ubogiej. „Nie
powinien” pić koka-koli, nosić „normalnych” (czystych i kupionych w sklepie,
nowych) ubrań, posługiwać się telefonem komórkowym ani korzystać z radości
życia dostępnych innym, „ciężko pracującym" ludziom. Te oceny uwidoczniły
się szczególnie jaskrawo wobec madziarskich żebraków z dworca w Czerwonogradzie.
Jednym z motywów rzucenia datku bywa strach i chęć ominięcia żebraka
z czystym sumieniem. Z moich obserwacji na dworcu w Czerwonogradzie wyni
ka, że odwrócenie wzroku i pozorna obojętność to postawa wybierana bardzo
często.
„J.K.: A ludzie im dają pieniądze. Sama widziałam.
H: Dajut5, szczo b widczepyłysia. Tam paru kopijok to dasz, szo b widczepyłsia” (K, 1. 47, 8 lipca 2007, Bełz).
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Podsumowanie
Terenem moich badań było pogranicze, obszar dużej, chociaż specyficznej mo
bilności. Wpłynęło to na różnorodność postaw wobec żebractwa — z jednej
strony mocno osadzonych w tradycji, z drugiej powoli zmieniających się pod
wpływem racjonalizacji, wymuszonej przez migracje na tle ekonomicznym
i związaną z nimi zmianę stosunku do pracy. Tradycję sygnalizuje sam język, ja
kim mówi się o jałmużnie, na przykład sformułowania: myłostynia, prosyty myłosti, spasibo (od Spasi Boh — „zbaw Boże”), prochidnaja ludyna, did i opowiada
nia, które uprawomocniają tradycyjne zachowanie wobec żebraka. Odpowiedź
na Tischnerowskie pytanie, czy drugi człowiek rzeczywiście objawia się w swojej
twarzy, czy udaje, jest narzucana dziś przez media i nowoczesną etykę pracy,
która nierzadko nakazuje widzieć w żebrakach oszustów ponoszących wyłączną
odpowiedzialność za swój los i wykorzystujących naiwność pracujących — czę
sto bardzo ciężko — osób. W tej perspektywie niepracowanie uznaje się za stan
nienormalny, a dzielenie się swoimi zyskami z innymi, którzy sami ponoszą od
powiedzialność za swój los, jest uznawane za niesprawiedliwość.
Rozmaitość przedstawionych przeze mnie opinii może być interpretowana
jako wyraz zachodzących na ukraińsko-polskim pograniczu kulturowych prze
mian, które Peter Berger nazwał przechodzeniem od „społeczeństwa losu’’ do
„społeczeństwa wyboru5'. Typ „społeczeństwa losu" jest zdominowany przez los,
którego człowiek nie jest ostatecznym panem. W wielu zebranych przeze mnie
wypowiedziach powtarza się przekonanie, że w ostatecznym rozrachunku o lo
sie człowieka decyduje Bóg. Ludzkie oceny mogą być jedynie powierzchowne.
Nie oddają „prawdy” o świecie, a przede wszystkim prawdy ludzkiego serca.
Nawet, gdy żebrak wydaje się w oczywisty sposób oszustem, nie powinno to po
wstrzymać przed udzieleniem mu pomocy. W oczach Boga ten, kto daje jał
mużnę, i ten, kto ją otrzymuje, są równi i każdy z nich będzie sądzony ze swoich
czynów. Żebrak — z żebrania, jałmużnik — z tego, czy odpowiedział na prośbę,
czy ominął człowieka, który zwrócił się do niego o pomoc.
Na drugim biegunie tego modelu znajduje się społeczeństwo wyboru. Prze
konanie o własnej sprawczości, możliwości kształtowania własnego życia, urze
czywistniania własnych celów, wybierania własnej drogi i podejmowania odpo
wiedzialności za swój wybór to jedne z podstawowych wartości. W tym typie
społeczeństwa człowiek żyje w świecie oferującym możliwość wyboru, począw
szy od konkretnych dóbr konsumpcyjnych, a skończywszy na alternatywach ży
cia. Za swoje wybory ponosi odpowiedzialność przede wszystkim on sam lub
osoby mu bliskie. Jak pisze Mariański, „przejście od społeczeństwa losu do spo
łeczeństwa wyboru jest w zasadzie procesem nieodwracalnym".

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

III.
Pamięć i trauma
w strefie konfliktu

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Оксана Кузьменко

Голос пам’ят! або украТнський фольклор
стресових ситуацш як щентифжацшний
маркер

У сучаснш украшсьюй сощально гумаштарш й наущ спостерйаеться посилення уваги до з’ясування проблем сгаввщношення та взаемодп юторично! парадигми XX ст. й колективноавторсьш! свщомосп, яка, на думку деяких дослщниив, е ушкальною системою штсрпрстацп icropii. Саме фольклор, у тканиш
якого виразно проявляеться колективна (або юторична) память, е псю вагомою складовою нацюнально! культури, що впливае на конструювання щентичHOCTi, „творячи сенс поняття наци, з якою и члени можуть себе ототожнювати”
[Гнатюк 2005: 43]. У цьому зв’язку викликають штерес фольклорш твори, яю
вилонилися на груша знаково-стресових подш минулого столптя, що вибухнуло двома св1товими в1йнами, потужними нащонально-визвольними рухами,
масштабними репресивними та етноцидними акщями. В украшськш наущ
вони стали предметом об’ективного вивчення щойно в остан ш два десятилптя.
Фольклористичш пошуки та досшджения уснословесних поетичних та прозових текст) н про Першу cbitobv в1Йну, про антиб1льшовицький рсличйний рух у
п1драдянськ1й Украш в 20 х роках, про перюд голодомору 1932-1933 рр., та
етапи нащонально-визвольних змагань (1918-1919 рр., 1940-1960-х рр.) вже
мають певш здобутки. Побачили свгг академ1чш видання, що репрезентують
сучасну юторичну фольклорну прозу, зокрема про голодомор, великий корпус
меморапв про повстанську боротьбу 1940-1950-х рр. та ш. Однак на фош сис
темно! i багатопланово! збирацько-анал1тично! робота все ще юнують лакуни.
Заповнити ix вимагае потреба змалювання цшсно! картини украшсько! усно!
словесност! XX ст, включивши yci сфери фольклорно! д)йсност1 , яю залишалися упродовж радянського перюду закритими i недоступними для досшдникт.
Сьогодш порушусться питания про необхщшсть фахового перегляду текст!в у
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зб1рниках того часу, що !меноваш були штучно нав’язаною щеологемою „радянський фольклор"’ [Кирчш 2004: 640] та формування нового, вивфсного кор
пусу автентичного с мифичного мате piany, який не е однобоким та не уражений
щеолопчною тенденщйшетю.
Отож, предметом нашо! студп ми спещально обрали маловивчений фольклорний пласт, присвячений тем1 виселення i депортацш, яю були викликаш
Другою световою ei иною та процесом визначення нових кордошв у Центральшй та Схщнш Сврош з 1939 р. i до початку 1950-х рр. Структура та особлиBocTi цього матер1алу продиктували концепщю головно! мети дослщження —
визначити характер i cnoci6 вияву етшчно! колективно! пам’ятц нац1онально!
1дентичност1 в образно-поетичнш систем! украшських фольклорних новотвоpiß переселенщв. В укра!нс1.кш етнологп шд поняттям нащоналъна (етшчна)
idenmuHHicmb (тотожшеть) розум!ють сукупшсть ознак, набутих етнншою
спшьнотою в npoucci свою буття, яка уевщомлено визнае ix як таку що вщмшш вщ ознак, притаманних !ншим етшчним утворенням [Мала епциклопедгя...
2007: 233]. Водночас це здебшыпого суб'ективна ознака, пов’язана „з самовизначенням особи (у тому числ1 внаслщок вибору): хто вона е, до яко! групи
(етшчжп, натионально!) себе вртносить, а також за кого й сприймають та куди
в!дносять imiii групи чи особи, що перебувають з нею в контакт!"’ [Колодш
2004: 616]. У сучасних етнолопчних працях стверджусться також, що фоль
клор е виразним !дентиф1катором i консолщатором сшльноти, в яюй функцюнуе. До цього додамо, що властивють щентиф!кувати себе з фольклором, який
е витвором рщного середовища, його шторичною пам’яттю, е „спсцифншою
рисою ментальност! укра1нц!в, як1 звикли бути не завойовниками, а охоронцями CBoix святинь” [Грица 1992: 21]. Посилюе цю особливють факт того, що
щентифпсащйна риса фольклору мае виняткове значения саме на етшчних пограниччях [Bukowska-Floreńska 1998: 66].
3i6pam необх!дний польовий емгаричний матер1ал (ауд!озапис !нтерв’ю,
ф!ксац1я фольклорних текспв, фотографування пам’яток культури) та сформувати проблематику статт! стало можливим завдяки особист!й участ! автора
упродовж 2006-2007 рр. у науковому проект! дослщження специф!ки етнокультурних процес!в польсько-укра!нського пограниччя, яке здшенювали науковц! 1нституту народознавства НАН Украши й 1нституту стнолоп! та культур
но!' антропологи Варшавського угаверситету1. Одним з першочергових завдань
ui ei, без сумшву, важливо! сшльно! пращ полягало у дослщженн1 особливостей
формування нащонально'! i релпчйно! щентичносп населения пограниччя, вивчення процесу формування та функц!онування етшчних стереотишв. У ход!
роботи постало питания про необхщшеть комплексного п!дходу i3 залученням
фольклорних та етнограф!чних матертлт, як! б дали змогу простежити „ди
1 Висловлюю щиру подяку куратору проекту др. габ. Магдалеш Зовчак, за И фахове i дуже доброзичливе ставлення до колег в продет оргатзацп польових дослщжень та пытотовки аналь
тичних MaTepianiB.
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нам1чш процеси духовно! та психолопчно! cyMicmcTi чи антагошстичносп”
[Павлюк 1996: 11] у взаемостосунках двох сусщшх народ1в.
* * *

Фольклорш твори про виселення та переселения виникли спонтанно, як
бол1сний вщгук народу на гостродраматичний етап в i c T o p i i укра!нцт та поляюв, що зазнали масового насильницького переселения чи депортащй, якi
розпочалися щодо укра!нтв Надсяння, Лемклвщини, Холмщини i Гйдляшшя
вже з к1нця 1939 року. Ц1 акцп продовжувалися декшькома етапами протягом
1940-х аж до початку 1950-х роюв, що, фактично, призвело до руйнування
етнокультурно! основи украшщв. У сучасному юторюграф!чному дискура вщ
середини 1990-х рокш з’явилися грунтовн1 анал1тичн1 та джерелознавч1 пращ,
яш порушують ц1лий корпус проблемних питань, пов’язаних з темою генези
польсько-украшських конфл1кт1в та депортащй у XX ст. У них достатньо неупереджено з’ясовуються причини преселенських акцш, зокрема обставини,
х1д i наслщки реал1зацй в1Йськово-пол1тично! операцй „Вюла” (28 квтгя —
8 серпня 1947 р.). Провщш вчеш з боку польсько! i укра'шсько! науково! громадськост1 (П. Скринецький, G. Мюило, А. Хойновський, Я. Дашкевич, I. Biлас, Ю. Сливка, М. Литвин, А. Павлишин та багато ш.) здобулися на висновки,
що намагаються розтопити кригу упередженосп, нерозумшня та юторично!
м1фологй. Серед р1зних тверджень важливою вважаемо думку доктора icropii
Юр1я Сливки, що „за тих конкретно-юторичних обставин, в яких опинилася
Укра!на з погляду и внутрппнього розвитку та м1сця в систем1 тогочасних М1жнародних вщносин, уникнути цього драматичного ходу под1й у не! практично
не було тан ов" [Сливка 1996: 5]. Конструктивною е також теза, що „першопричиною депортац1йно-переселенських акщй було тдгрунтя щеолопчного
югалцаризму, iMnepii't, як1 формувалися на територп свра яйського континен
ту”, метою i кшцевим зм1стом яких був „не тшьки укра!нський чи польський
народи, а оволодшня уем c b i t o m ” [Binae 1998: 33].
Готуючи дану розвщку, ми опиралися не тшьки на власний матер1ал, але
й на згадаш вище 1Сторичш студй, в яких були опублжован! сопл документ!в.
а також спогади учасниюв переселения, 1нтерв’ю з очевидцами Щепортсщи...
2002; Украгнцг Закерзоння... 2007; Виноградська 2008]. I(i матер1али дають народну оцшку тогочасним явищам, оголюють нерв правди про трапчне стано
вище людей, загнаних у депортащйно-переселенськл процеси. У палий стата
ми опиратимемося на публ1коваш постичн! твори, що спорадично трапляються
у спогадах, а також на приватш рукописи! колекцй2. Основним матер!алом по
служили Hami особисп штерв'ю та автентичш записи фольклорних текспв.
2 Вдячн1 Галин! Виноградськш, молодшому науковому cniBpoöiTHHKOBi 1нсштуту народознавства НАН Украши, Голов! секретар!ату Об’еднання товариства депортованих укра!нц!в „Закер
зоння”, яка люб’язно дозволила скористашся запасами свою apxiey, як! у текст! статп позначатимемо умовно: Виноградська, д/а.
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зроблеш на norpamrani шд час двох польових експедицш на Захщну Бойювщину (10 штерв’ю були записан! у листопад! 2006 року в м.Устрики Дол iшhi
{Ustrzyki Dolne), та селах Гонпвчик (Hoszowczyk), Хмшь (Chmiel) Бещадського пов!ту, Завадка {Zawadka), Гонпв {Hoszów), Жолобок {Żłobek) Устрицького
пов., i м. Сянок {Sanok) Пiд кар патеького воеводства (Республжи Польща) та
10 штерв’ю у липш 2007 року в селах Бориня, Верхне, Сянки, Матюв, Нижня
Яблунька Турювського р-ну Льв!всько! обл. (Украша)).
Обраш для досл1дження твори защкавили нас у двох напрямках: фшолопчному та культуролопчному. Перший аспект стосуеться висв1тлсння питань поетики, зокрема жанрово! характеристики творш, дом!нування тих чи шших тем,
мотив1в, образ1в, художшх особливостей та характер зв’язку ix з фольклорною
традиц1ею. Другий аспект передбачае з’ясувати: чи фольклорш твори можуть
допомогти визначити приналежшеть нос1я даного тексту до певно! нацюнально1 чи етнокультурно!’ cniльгота. Щоб розглянути щ питания, необхщно було
застосувати !нтердисциплшарний тдхщ у методищ дослщження. Загальною
особлив!стю цьош текстового масиву е те, що вш генетично i функц!онально
належить до явища фольклору пограниччя. Для ньош властив! ознаки м!жетшчно! фольклорно! !нтерференци, а також, як справедливо зауважив Ян Адамовський, своерщне розум1ння поняття культурно! щентичноеп, де одн!ею
з найважлив!ших функцш е закортетстъ, що е найменш ощненою та вивченою [Adamowski 2006: 76]. Водночас таю твори надшеш виразною !сторичною
дом!нантою, що представляв специф1ку загальнонародного вщображення дшCHOCTi, в яки! проявляються сформован! нацюнальш символи i сощоюльтурш
стереотипи.
Обран] для ана пзу текста представляють pi sm жанров! види. Серед них орипнатпли самод!ялыи Bipmi з ознаками хрон!ки, а також шеш хрошки, витвореHi у рамках народно! традицн. Найб!льш поширеними i продуктивним е прозовий фольклор, зокрема меморати, що з плином часу сформувалися у етшю
наративи з виразними ознаками художньо опрацьованого тексту, який легко
вичленити з розмовно! стих!!. Властиво щ твори, що закроен! на вдивщуальному доевщ, стали не ст!льки „повщомленням про пережите” (Ф. Ранке), чи
спогадом (меморатом), як виробленим оповщанням у форм! фабулату, де onoBiдач, будучи учасником описуваних подш, прагне узагальнити, в!дшл!фувати чи
не найбшьш пам’ятний еп!зод 3i свого життя. У цьому явищ! вбачаемо важливу
рису фольклоротворчого процесу щодо поширення усних опов!дань „про виселення”, там паче, що про можливють переходу меморат!в у традищю неодно
разово писали укра!нськ1 та заруб1жн1 фольклориста, зазначаючи, що „кожей
меморат — це потенц!йний фабулат i тому повинен входити в коло зацшавлень
фольклориста” [Омонщес 2007: 122].
Уже з першого погляду на змют творш впадав у вг-п дом!нування деюлькох узагальненотипових художн1х образ!в: земля, село, хата, церкеа, дорога.
Незмшно висока частотшсть актуал!зацй !х в ycix жанрах та сюжетотворчий
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характер свщчать про формування своерщного словника субстантивних обраяв-симво.мв. значимють яких закрашена в мои iай сшдомосп i комушкативнш
поведший
Одним з головних е образ земли, яку в реально историчному npocTOpi
змушеш були покидали депортоваш чи висе лен i ai cboix етшчних територш
украшцт У вi ршi . записаному нами з уст жшки. яка двап зазнала переселения
з села Сянки, центральним е мотив „русю виганяють з рщно! земл1”. У цьому
TBopi, що мае виразш жанрово-стильов1 ознаки шсш-хрошки, вщображено
трапчш под ii' квггня-травня 1940 року, коли внаслщок таемного протоколу до
hi чсцько-радянського договору про дружбу та кордони вщ 28 вересня 1939 р.
було спровоковано виселення 22 212 родин загалним числов 102 800 oci6 i3 229
населених пункпв 800-метрово! прикордонно! зони [Сливка 1996: 8]. Основний ф1гурант конфлшту у TBopi е образ „вщбрана земля”, що сшввщносний
i i понятиям ..батька вщина. Еп1чний стиль твору досягаеться не тальки завдяки
зм1сту, в якому порушуеться патр1отична тематика, але й формальними засобами: за допомогою характерного зачину i3 образом дзвона-вютуна (одного
з найпопулярн1ших у поетищ сшванок-хрон1ки), тавтолопчними повторами
предикативних образ1в (дзвонять, гонят, виганяют, шддают) та оказ1ональних
ештет1в „рщний”, „наш”:
„У нед1лю рано в yci дзвони дзвонять
Рускй i3 району Bcix на збори гонят.
Вни нас виганяют i к Дшпру i млакам
Нашу pi дну землю вщдают полякам.
Кажуть покидали pi дну батьювщину,
А нас виганяют в далеку чужину.
В нас тут були хати з дерева як злота,
Нам там таю дали з соломи й з болота” (М.М., 1926 р.н., Матюв).
У структур! цього тексту бачимо нанизування семантично спорщнених
конпептш земля — батътвщина — хата. Образ традицшно! бойклвсько! хати,
незважаючи на акцент реалютичност! („з дерева”), несе виразне символ1чне
значения — дороге мюце, святиня. Сакрал1 :ап1я звичайно! селянсько! хати до
сягаеться завдяки використанню традишйно-фольклорно! пор1вняльно! конструкцй величального характеру („як злота”). Загалом в украшському шсенному фольклор! семантичне поле цього дуже поширеного образу пов'язано п
виявом велико! поваги до mi спя (об'екту), у якому народилася i виросла сшьська людина. Зауважимо, що в етнокультурнш традицй' укра!нщв концепт хата
виступае передушм уособленням родинного вогнища, благополучия, досягнутого завдяки працьовитост1. Kpiм цього, вш е символ!чним вираженням гостииHOCTi. вол i i, що важливо, незалежносп [Жайворонок 2006: 616]. Образ хата
семантично близький або екв1валснтний з концептом (Нм. який i в польсьюй,
i в украшсьюй стнол1нгв1стиц| розглядаеться кр13ь призму символизму його
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просторовош значения, що пов’язане i3 конотащями „святий”, „сакральний”
чи як „npocTip пам’я п ” [Benedyktowicz, Benedyktowicz 1992: 11 ; Bartmiński
2007: 176; Костяк 2007: 462]. У меморатах про виселення часто спостериаемо
перенесения цих значень i на бшыпий просторовий образ — село, який перебувае у под1бних семантичних зв’язках. У текст! така амб1валентшсть вообра
жена через СИНОШМ1ЧШ атрибутивш зв’язки, зокрема використовуються ештети: порозеалят (зруйноваш), nycmi (порожш), зайнятi, але найбшьше спеленг:
„Ой тепер уж Бонарпжа
Перестала юнувати,
Бо уж ш там наших людей.
Лем зостали пусп хати” |Депортацп... 2002: 341].
„Тамка, як виселили людий з Сянок, руша висе лили украшщв. Цше село
виселили були людей... Ну та що, та виселили людей. Та й поселили
в Тернополю, розу Miere. Де були nycmi села таю, виселили тих людий
там. А тамю [в Сянках — О.К.] не лишили шчо. Хати попалили рускГ’.
(С.Й., 1919 р.н., емт Бориня)
„Тут дорп не било, свила не било. Наше село [Завш Л iсь кого пов. —
О.К.] було спалене до хати. Всьо спалене” (С.В., 1936 р.н., с.Жолобок).
Стереотипш властивосп щодо м1сця, з яким пов’язаш теши спогади дитинства i юность набувають, це слушно помнила Натал1я Костяк, нових властивостей в час примусового виселення [Костяк 2007: 458]. Зруйнування хати
у народно-традиш йн iii свщомосп сприймаеться як порушення свобод, як варварське втручання у сшт особисто! недоторканосп, в м1крокосмос. У пам’яп
наших оповщач1в, яю пережили виселення, цей образ мае переважно у вн
зуальний характер:
„...Та чо не пам'ятаю, не така мала вже була. [...] А нас вщеелили в Сможу. Бо там були Н1мц! (то не h im hi . але писалися). Вони по!хали в Поль
щу, хати були nycmi та й нас туди зразу насадили. А пот1м, коли вйгна
прийшла знов, hi vim прогнали русктх. H imiii були всюди. Та й ми ся вер
нули додому, бо хати не попалили. Хати стояли. Ну та й ми вернулися
додому. Не так легко було вернутися. Вони ж ш т м попалили, поляки, як
типеркы, июля виши..." (Ц.М., 1928 р.н., Матюв).
Важливо, що для украшщв, яю мешкають у розшяному маргинальному масив1 на польсько украп1С1.кому пограничч!, образ pi дно! хати з плином часу
трансформувався у метафоричну пустку. Так на питания .Ни можна у чомусь
заздрити полякам?” старша жшка, уродженка с.Бережки Шського пов., яка дшni зазнала переселения у 1946 та 1947 рощ шд час акци „Вюла”, вщпов1ла:
„Нема що. Xi6a ix [поляюв — О.К.] тут багато, а ми сами Одна хата — ми сами
Прийдуть свята — ми самГ’ (К.А., 1937 р.н., Устрики Долшш). Перед цим вона
ностальпйно згадувала про родинне гшздо („To,u каждий був на cboim з дщаDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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прадща. Так мш дщо хату ноеу побудували co6i...”), образ якого е рефлекшею
1деал1зованого дому та несвщомою спробою творения Miфу про загублений

рай. Мзфолопзащя втраченош простору характерна для мовно! картини не
тшьки очевидщв та учасниюв переселения, але й для ixmx нащадюв. 3 нашого
штерв’ю, в якому брали участь батько (1936 р.н.) i син (1974 р.н.), у вщповщ
молодшого члена родини помпна естетизац1я того незнаного i вже чужого про
стору, в якому респондент школи не був, а через вщсутшсть паспорта та в1зи
не мае можливосп бути:
„К.В.: Тут просто були Taxi села рядом, де Союшки, в ту сторону там
була погранзастава. Там жила наша родина. Там було пару ein. То е кра
ев ид райський там. I звщтам ix погрузили. Дали окремий час, щоб вони
з1бралися...” (К.В., 1974 р.н., Нижня Яблунька).
Протиставлення просторових образ1в „рщно! землГ’ та „далеко! чужини”
— характерний семантико-композищйний прийом у меморатах та поетичних
фольклорних творах про депортащю. Незалежно вщ вектору переселения (на
схщ чи захщ) xyдoжнiй образ mmol земл1 змальовуегься на контраст!. Це переважно корот кi влучш вказшки на шдмшносг! регюнально! типу забудови
(„з соломи й з болота”) та ландшафту („млаки”, „теки”, „р1внини”). Несприйняття горянами чужого (р!внинного) простору, змальовано i у спогадах:
„...То як нас в сороковому рощ виселяли, то свята були передвеликоднг
То сшг такий великий був! Та нас в Яблшку на вагони там грузили. При!хали ми якраз перед Великодньом у середу, там с-ми прихали. Боже! То
так! р1внини! Води скр!зь! Боже! Як ми ся намучили! Боже! Прийшов
Великдень. Що?! Ми пршхали в середу. Нас там привезли та й шо. А хто
паску пне?! [плаче]...” (М.М., 1926 р.н., Матив).
„...То було пусто, де дома е. Ту була пустиня — така земля погана, що
шчого не родило, тшьки мох родився” (Ч.1., 1930 р.н., Сянки);
i у тенях:
„Через щлу дорогу так нам оповщали,
Же там на Заход! краще будем мал и.
Як ми пршхали, люди ся оплакали,
Бо то теки сам!, хати пошабруваш” (Виноградська, д/а).
У прикшцевш частит наведеного вище уривка з nicHi „У недшю рано сонце
ще не шяло”, яку було записано у 1995 р. вщ переселения с.Улюч Берез!вського
пов1ту, актуал!зусться формула тавтолог!чного звертання до села:
„...Як ми вщ’хжджали дзвони нам вдаряли,
А наши люди Улюч упущали.
Улюч ти наш, Улюч, ми тя не забудем,
Допоки жити будем, споминати будем” (Виноградська, д/а).
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Зад1яна метошм1чна форма образу шдкреслюе типовють та одностайHicTb думок ycix мешканщв, а трши повторюваний ойкошм вказуе на сильну
прив’язашсть виселент ив до батька вщини передует м як до локально! в!тчизни.
Тут зауважимо, що значенневе поле поняття „мала батька вщина” у фольклор!
переселенщв е ц!лком оригшальне. Для них типовими е мотивы повернення
перед смертю до piдно го села, до м!сця дитинства. Образи родинного села та
хати несуть особливе аксюлогачне навантаження, оскальки е центром всесв!ту,
нею пуповиною, з якою нерозривна людська екзистенци!, и початок i кансць
земного життя. Дорота Слмошдес справедливо зауважила, що „варнсть i зна
чения «мало! батыавщини» !! не завжди усв!домлений зв'язок розумдать i осягають головно Ti, хто и втратив, хто з не! емшрував” [Simonides 1999: 67]. До
цього вона додае, що регюнальний характер зв'язку для спшьнот пограниччя
вццграе особливу роль, роль .ядеолопчно! батькавщини" [Simonides 1999: 69],
що е зв’язком сп1льноти (а також кожно! конкретно! особи), яка признаеться до
певних сгпльних культурных цшностей. Тако! незаперечною цшшстю для ви
се лент и[i були село i хата, яка ралтово втратили ф1зичний вим1р. Через це в ав
торских птснях можна зустрпи ф| гури риторичного звертання до в1ртуально!
батькавщини, яка icHye ильки у споминг уявк сш:
„Де мш клаптик неба?
I кусок земли'
Котра батька вщина9
На яв1, чи в сш?
В серки клаптик неба,
I кусок земли.
Моя бат ька вщина
Що вкрали меш” (Виноградська, д/а).
Ця тен я властиво iлюструе думку Роха Сулими, який зазначив, що фтгуру
локально! „мало! в1тчизни” можна трактувати як ключ до уевщомлення себе
(„самошзнання”) у п лат суспшьно! макро- i м1крострукгури, а в перспектив!
шзнання того, що сьогодш локальне i глобальне” [Sulima 2001: 31].
Образ родинного села, що неодноразово виринае у пам ятт виселетщтв, переважно постае у конструкцй 1мпсративу „I 1е забудь!”, що слугуе найважливь
шою умовою !х майбутнього тсттування та збереження етн1чних коретпв. У поетичних текстах ця думка зосереджена в мотивах пригадування i повернення:
„Ми вас не забудем, поки жити будем” (Б.О., 1944 р.н., с. Хмтль). Зауважимо,
що у фшософп’ категорш пам’ятт розглядасться як один i3 головных чинниюв
самощентифнсаш! особи та Г! самозбереження. Це тдтверджуютт. i b i .u h o b i . u
наших респонденте, коли на питания про те, чи потрюно знати про кривди
минулого ixHiM ;итям, ыдпошдали майже одностайно:
„То ся noßiHHO знати. ...Жеби колись не повторило в життю бшыпе” (К.А.,
1937 р.н., м. Устрики Дол1шш).
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Drewniana cerkiew greckokatolicka р. w. Św. Mikołaja (1906) w Chmielu, pow. bieszczadzki.
Obecnie kościół rzymskokatolicki. Fot. M. Zowczak, 2009

„Та я розповщаю, але вони [дни] кажуть: «То вже забито. То вже старе
i нема...» Я ошдадаю. [...] Требарозказувати. Вони повинш то знати. Я !м
то розказую, я iMто тлумачу” (Б.В., 1930 р.н., Хмшь).
Разом з тим пам’ять, як пише Барбара Скарга, а отже утримання в пам’ятц
забування та пригадування „перебувають у сташ безперервно! гри. Вони е базовими елементами нашо! екзистенцй” [Скарга 1997: 62]. У фольклористищ
поняття „пам’ял ’, трактуеться в 1ншому аспект!, ширше, оскшьки включае
в себе колективну пам’ять, яка е „несучою конструкц1ею нацюнально-образно!
cbi домоете [Фролова 1991: 8], що неминуче впливае на штерпретащю реаль
ного досвщу та спогаду, заснованого на особистих враженнях. Одним з таких
постшних традицшних образ1в. у парадигм! просторових об'екпв укра!нського
фольклору е церква. У творах про виселення ця шститущя виступае символ1чним вираженням топосу батьювщини (Укра!на), i так само уособлюеться
з образом матер!:
„Опущали село — землю ц!лювали.
Ой iшли до церкви i ся помолили,
Уходячи через nopir, ще раз ся подивили.
«Церкво, наша мати, просим щиро,
Поверни нас до тебе вмирати»” (Ф.К., 1923 р.н., Сянки).
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Drewniana cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z 1926 roku.
Od 1971 użytkowana jako filialny kościół rzymskokatolicki. Hoszowczyk, pow. bieszczadzki.
Fot. O. Kuźmenko, 2006

Художш ознаки образу церкви традищйш й достатньо промовиеп за семантичним наповненням. Головна мотифема поетичних твор1в про виселення,
об’ектом яко! е церква, зосереджена у функцп „зруйнування”. Вар iанти аломотивних вшил в (через ознаки завалена, розгбрана чи пограбована), передавать
елементи реалютичних картин тогочасно! духовно! атмосфери тотального насильства, а шдтак шлсспрямовано! ате!зацй сшльноти:
„А в суботу так раненько пташки засшвали,
Препш аш полячиська церкву розбирали.
Солтис ходить, ломить, зносить, а сусщ несе драбину —
Не розберемо цшо!, то хоч половину...
Ишли матер1 з долями з церквою прощались,
А пол1Ц1я з нагайками стала розганяти...” [ДепортацИ... 2002: 242].
У цш nicHi яскраво воображено подi! 1939-1947 роюв, коли домшувало
агресивне, негуманне ставлення з боку представншав польсько! влади до укра!нщв. У знищенн1 укра!нських об’екпв релшйного культу, а також у систем
ному тдриванш традищйно-християнських звича!в та обряд] в проявилася
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злочинна суть офщшнох прокомушстично! державно! полггики, що мала репресивний характер:
„Церкву нам валили,
До костела нас гонили,
Цвинтар1 нам замикали,
Людей ховати не давали” ЩепортацП... 2002: 239].
Як бачимо з шюстрацн, в лакошчнш антошми образ1в церква — костел
виражено М1жетн1чний конфлпсг, суть якого полягае у тому, що „традицшна
свщомють пыльно пов’язана не лише з етно-юторичною i мовно-культурною,
але й конфесшно-культурною щентифшащею” [Мащевський 2007: 27]. Доповнимо цю тезу думкою, що украшська церква греко-католицького обряду на
пограничч1 була центром духовного свпу украшця, своерщним сигшф1кативним магерхальним маркером свою простору, через який i сьогодш прявлясться
1дентичн1сть маргшальних (автохтонних) етшчних груп.
Образ знищено! церкви е одним з головним i у прозових творах, де актуал1зуеться традицшний мотив „осквернител1 святого мюця зазнають Господньо!
кари”. Це переважно перекази, яю виринають i3 фольклорно! памТт респондентт у контекст! загально! оповщ про виселення. Поява ix е свщченням продуктивносп та неперервност! традицн теми чудес у фольклор!, яка належить
до найдавшших в укра!нськ!й усн!й народнш словесност! [Дяк!в 2007: 15-25].
Наведемо приклад тексту, в якому яскраво проявилася акс!олог!чна позищя
нашо! сшврозмовнищ (Ф.К., 1923 р.н., Сянки), щодо двох культурных екв1валент1в хата i церква (костел). У сво!й розпошдх ж!нка, обдарована неабияким
поетичним талантом, поеднала в одне цше коротю icTopii з життя рпних людей
(прапорщик, майстри, доярки, солдат, начальник застави), як! св!домо чи несв!домо вторгаються у „чужий” npocTip i через те зазнають покари. Гр!ховшсть
кожного з персонаж!в, яю символ!зують нову „совстську” владу, проявилася у
прям!й чи опосередковашй негативн!й дй щодо названих символ!чних об'екпв:
„...Пропала хата! Комушсщ взяли мою хату, ще свекров жила! Побудували ми там, де польський косщл був. Як i там буди чудеса вхд Господа
Бога! Розкажу.
Уже нас вигнали. А писть роклв ми в казьонних домах були, бо полосу
треба було BiciMCOT метр!в, ст!ну, а ми в австр!яцьких домах були — ху
доба в шдвалц а ми нагорт Ого, стр!лянина. Ого розбирают мою хату.
Косщл po3iбрали, спалили, бо деревянний був. Типерка мою хату роз
бирают. А на той фундамент кладут хату. А то був такий майор Гольцман
фамшя, майор чорнопагончшйв. А ми дуже плакали, що нам хату за
брали. А вш написав в Москву. А звщтам пришило, що п'ятдесят тисяч та хата в фшансов!м вiдд iл i була зареестрована. I вони не знают?!
Ворон воронов! око не видзюбае! Пропало. Боже... Побудували... файно.
А майстри з Яблшки пришили. То розбирали, будували. I еден майстер
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ли на верстат, що там гиблювали дошки, а друп ni шли в столову. А той
ся л рвав, три рази догори ним перевернуло: «1ди звщтам, бо To6i погано
буде!» A TOTi прийшли, а вш ледве дихат. I лишили ту роботу. Метало
ним догори. Якось друп люди докшчили.
Типерка на саме Рождество Божо! M a T e p i я з коровами там була. Дают
там прапорщика. I жшка в нього була i дв1 д1вки (з моев Маршков до
школи ходили. Красш дтчата були!). А вш вночи пршхав з границ!, розум1ете? I ai г спати. А вже в тш хат i жие на костельшм мiсц i. Боже! Иому
приснилося: прийшов старий дщ. «Як не вступиш (а його жшка тим ча
сом родила, м1ж часом трету дитину, була в роддом1), як не вступиш той
пляц, твоя жшка помре i тво! д1вчата. А з тобов, побачиш, що буде!» То
в мюяцю маю було. 11ш маленька. Поки ся розвидншо, вш з того пляцу
упустив i забрався десь там вже на заставу.
А тепер, що роб’ят, тут зганяли корови у полосу з другого села, з ферми.
Голова Ясшський був. Вже тепер там на нм пляцу доярки жиют. Прика
зав. Тепер так. Одна доярка одного сина мала. 1хав мотоциклом, якось ся
первернув (маленька вода була) i взяло його на трете село. 3 села його на
шили. А мати з того жалю налилася кислоти — зтрулася. Типерка друга
доярка. Там ся затзнала, на им пляцу. Тоже з другого села. Зашзналися,
поженилися. Осшь. По1хав по дрива — трактор на нього ся перевернув.
Так ся трагедшов закшчило! Би-с знали!
А салдат щей шив. Пагони пришивав. C ib си на камшь, на той костел, де
був цементований пристш. Пришивав пашни — !гла му влпла в палець.
Вхопило iro. Не знаю: ци го вратували. I шшла 1гла, розумшге. Таю чуда
Бог давав i люди видши!
Тепер наша церковця там стояла, на Божо! Marepi все Служба Божа
йшла, вщправа. Уночи село пусте — вже Bei переселен!. А там нич нема,
де село було. Нич! По!зда не 1хали, бо то кожда шпала була зломлена.
То нич не свггилося вночи. О-о! Патрул1 пограничники там ходять коло
Сяну — а коло церкви ся свггит. Боже! Та прийшов начальник застави до
мого вуйка (вш там жив, помер вже) i до нього (а вш колись за Полыщ
був паламарьом):
— Що то може бути?
— Там все вщправа була, а що ж.
Ого, задумали — десь за два тижш всьо, вже церкву розбирают. По1хав
до Яворова, купив дерева... Красне було дерево. Купив, побудував будинок. Померла 1дна дитина. I друга. I жшка померла. Увидш, що бща
— i продав будинок. А сам десь у Льв1в пипов” (Ф.К., 1923 р.н., Сянки).
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Очевидно, що фольклорнють цьош твору забезпечуегься виразним ешчним
стилем ОПОВ1Д1 й характерним нарощенням ешзод1в, кожей з яких закшчуеться
варшнтами мотиву „неспод1вана (трапчна) смерть гршника (або члент його
родини)". Зауважимо, що особлива емоцшнють i драматизм ui ei та шших типолопчно шуцбних перека л в досягаеться уведенням у тканину тексту штонацшно видшених фрагмент!в. звертань до слухача, невласне прямо! мови, д 1алопв
та клшованих фраз дидактичного 3MicTy (напр., „Тш, шо всьо в церкв! робили
зле, Bei дютали. Пан Bir д1тков1 дав шнурки i ходив за ними, шоби замггували”;
В.С., 1928 р.н., Гош1в).
Вузловою зм1стовою частиною сюжету ycix твор1в про виселення е мотифема ..перегуд":
„Краю милий, село р1дне, ми вас покидаем,
Та ми 1дем на чужину, доленьку шукаем.
Мудем нести Хрест Господшй, будемо тершти,
Мати Божа нам поможе, бо ми ii д1ти” Щепортсщи... 2002: 254].
У прозових текстах ця тема виражаеться у низщ структурно взаемозв'язаних
аломотивш ((виселенщ) 1дуть на пщводах, |дуп. шшки. Удуть потягом), що дозволяють всесторонньо змалювати узагальнений образ важко! дороги, яку посилюе мотив „люди терплять муки”, в якому сфокусовано вщчуття завдашн
травми:
„На станщях висеяеш тижнями чекали пщ вщкритим небом, зазнавали грабунюв, тершли голод i холод. У вантажш вагони заганяли людей
разом i3 скотиною. Попалась довга i виснажлива дорога” {Цепортацй...
2002: 254].
„Ой, розповщала. Не раз розповщала i не раз повщаю, як то треба було
мучитися тяжко. ...О-о-о! Мившхали вщтам (мив Костопол1 були, може,
чули?), ми вшхали на саме Михайля. Нас зладило в1с1мнадцять фур 1хати
разом. Дал1 мш тато каже: «3 того нич. Треба нам ся подшити». А шо ви
на то наберете. Яюсь лахи, харч i. А коням фураж. Боже! То ви знаете, дь
вчатка, шо ми за щлий мюяць раз у xari переночували?! Такий мороз, же
в1кна як бляхи. А ми на фур). 3 нами 1'хала цьоцина невютка. Дитина [ii]
мала micTb мюящв — i не бштеся, не вмерло! Де вона його купала?! Вже
там, як впросят декого, то приймут до хати, то, знаете, не купала дитину,
а коби притулила. Бо ми 1хали” [...] (М.М., 1926 р.н., Маткт).
Характерно, що у поетиц1 творш про виселення тривал1сть подшного часу
(як правило минулого) забезпечуегься повторениям р1зних форм ключового даеслова „ixarn”, а також ойкшпмш, перел)чсння яких надае стил1стищ бажано!’
достов1рност1 тахрошкальност1:
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„Задумал ися совши, що з Сянками зробити,
Задумали та й зробили — селян з Сянок вивезли.
До Яблуньки НижноТ нам шдводи давали,
А з ni д водiв на вагони, довгий час ми Ухали.
Ой 1хали та i'xarn, на Пщзамче здержали,
Для людини i тварини Kanni води не мали.
3 Пщзамча по!зд рушив, у Костополю зупинив,
Покупался! приходять, rpiM би ясний ix убив!” (Ф.К., 1923 р.н., Сянки).
Типовим е також те, що змютовий каркас, динамшу под1й у сюжетах формують предикативш образи. Розглянемо opnriнальну шсню-хрошку, яку ми за
писали 17 листопада 2006 р. у с.Хмшь Устрицького пов. Шдкарпатського воев.
В1д уродженки с.Яв1рщ Шського пов1ту. У композицй цього новотвору зреал1зована найб1льш поширена традицшна формула зачину, у якш ч1тко i лаком 1чно
поблдомлясться про трапчну под1ю та вже вщ початку закцентовано щентифн
кац1йний маркер суб'екпв сюжету, виражений через ознаку „наш/”:
„У горах Карпатах сумш дни настали,
Коли наш1 люди сепла упущали”.
Змют i композищя подальшо! частини тексту цшком вщповщае жанровим
вимогам, де у художнш форм1 передаегься шформащя про конкретш моменти
тогочасних сустльно-1сторичних под1й: оголошення постанови про виселення та об iця нки майбутшх „благ” на шитому мющ поселения, орган1защя транспортування людей та порядок пере1зду:
„Ниш упущали, але не" з радости:
Прийшов такий розказ вщ пана старости.
В понедшок рано ще й сонце не" стало,
До нашого села вшсько пршхало.
Вшсько при1хало, такий розказ дало Щоб за дв1 шдини село ся 31брало.
Як люди то вчули, почали гукати.
Пан поручник крикнув: «Пора вщйжджати!»
До першой стацп везли нас возами,
А до остатньо! везли потягами.
Як ми ту ixarn, нички с ми не спали,
Ще нам по дороз1 репету давали.
Репету давали i так нам казали,
Що ми на заход1 будем л пипе мали.
Як ми пршхали, прко-с ми плакали:
«Ах Боже наш, Боже, що будем дшали?»
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Поле не оране, зб1жа не шяне.
Тилько тш мури, що порозваляне.
Села Hami, села, ми вас не забудем,
Ми вас не забудем, поки жити будем.
Села Hami, села, ми вас не11впущаем,
А як прийде розказ, з ухптю вертаем” (Б.О., 1944 р.н., Хмшь).
Кулю пнаш иною частиною cniванки е вщтворсння мотиву „ге
рой оплакуе свою прку долю”,
який увиразнюе традицшнофольклорна формула звертання
до Бога за порадою. У nicm немае
вiдпoвiдi на шляхи можливого
розв’язку кoнфлiктy м1ж насильницькою владою („пан староста”,
„вШсько”, „поручник”) та на
селениям (люди, село, ми), час
тиною якош усвщомлюе себе й
аношмний автор. Однак дуже виразною сформована опозицшна
пара ми — вони, яка входить у по
нят! йну сферу народного стерео
типу, який „е завжди частиною
нашого почуття нащ онально! 1дентичностГ [Berling, Villain Gandosi
1995: 23].
Загалом антагошстичш образи фольклорних твор1в не тему
виселення мають pi3Hi штсрпретащйш BapiaHTH. 0дн1 з них несуть
Płyta nagrobna z herbem Sas i inskrypcją
нейгральну коногати ю („червоноw
języku
starocerkiewnosłowiańskim, 1641. Chmiel,
арм1йщ”, „в1йсько”, „поляки”,
pow. bieszczadzki. Fot. M. Zowczak, 2009
..москалт”). Бшышсть же обралтт
демонструють р1зко негативне
народне ставлення до зачинател1в та рсалпаторж bi йськово—терорисипних та
депортащйних акшй щодо укра!нц1в. Це виражено i через емотийно-знижувальну лексику („москальня”, „полячиська”, „вони”) i у форм! стереотипно!
антирадянсько! метафорики („кат червоний”, „сов1ти”). У поетичних творах
деяю з конкретних персонал1й змальоваш в сатиричному смтлт:
„Чи то в квггш, чи то в маю, добре я не знаю,
Як крокуси ся збирали в Турковецыйм гаю.
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ЗШралися раз до села, мали в1кна бити,
Але хлопи ще не спали, стали ix гонити.
А той Гуля, хлоп сильшйший, мав силу втшати,
А Щибрисько — криволяка мушв ci зостати...” Щепортацй... 2002: 242].
Натомють у меморатах вони представлеш шдкреслено реалютично. Семантична наповнешсть цих образ1в часто розкривасгься у ход1 сюжетних колгзш,
або за ж допомошю коротких, але дуже влучних пор1внянь, що передають сте
реотип украшця („бидло”, „худоба”) у в1зн шовппстично налаштованих поляив:
„То вони так людий гнали, як худобу на бойню. Поляки. Наших украшщв.
За дв1 години хто шо-си взяв. Всьо лишали. Всьо лишали, рогату худобу
забрали. А решта, шо др1бне: кури, свиш, телята — то всьо полишали.
I так то ix весною виселяли, а потам оспоо всьо спалили: хати, церкву
спалили” (Ц.М., 1928 р.н., Матюв).
У шдсумку зазначимо, що художш образи, яю ми коротко розглянули, виступають типовими вс рбал iзованим и константами, довкола яких сформувалися сюжети, актуал1зувалися давш фольклорш мотиви. Через них проявилася
специфика часопросторових уявлень головно як опозищя сет / чужий. Разом
з тим cnoci6 змалювання та функцюнування ix у каша фольклорних твор1в про
депортащю дають щнну шформащю про мюце екзистенцшно!' травми („кривди”) в шдишдуалыпй свщомосп та колектившй пам’ят1 украйиив. Адже у цих
творах, кр1м субстантивованих символ!в, ф1гурують i виразн1 чуттев1 образи
(як промовисто сказала нам одна з оповщачок: „Я чую бшь!”, М.М., 1949 р.н.,
Завадка). У фольклористищ доведено, що вже нар1вш першого повщомлення
про подда дом1нантною стае не 1нформацш, а „ретроспективна передача почутт1в, переживань очевидца, свщка, учасника подй, зображення емоцшного
стану опов1дача” [Мишанич 1986: 42], де ощнка, властиво, формуе художню
структуру. Прикладом цього можуть слугувати численш оповщання переселенщв, в яких людсью в1дчуття страх i горе метафоризуються, вщграючи
функщю повноцшних художн1х образ1в у структур! натуралютичних картин:
„Селом п1шов жах\ По ceni чути було стрши, крики i плач. [...] А ми втжли
з хати i ховались пoмiж дим i стрши.... Бродилам в icpoßi по кютках, бо кров
змипалася з водою. Наша хата залишалася сплюндрованою, а юти не було що.
Були змушеш вшздити ф!рами до «раю» [...]” [Виноградська2008: 247].
Б1ЛЫП узагальнено представлена „кривда” у в1ршованих творах через ти
пов! народнопоетичш художньо-зображальш засоби (ештети, фразеолог!зми):
„У недшю рано сонце ще не шяло
Як на наше горе в!йсько Haixano. ..
Настав сороковий piK — селянам сльозами стпс...
Як ми пршхали, прко-с ми плакали...”
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Подолання цього страху i душевного болю лежить в площиш культуролопчних проблем розбудови власно! щентичностц адже як зауважила
Б.Скарга, „страх перед загрозою, страх, який не дозволяе автентично юнувати
у напряли смерти, е джерелом забуття i самозабуття, тобто порушенням автенTH4HOCTi свщомого себе буття" [Скарга 1991: 61]. Справд1, у в1дпов1д1 одного
з наших шформатор1в, який проживав в Полыщ, на питания про виб1р громадянства помггао було ледь приховане ыдчуття пркоти, а нав1ть безвих1дност1
через те, що найближч1 з його civi'i' — дпи, а особливо онуки, вже не мають
виразного розумшня суб’ективно! щентичностц яке мали колись члени його
родини i громада села до переселения („То ся покрутило, та як бик колячий, шо
до городини ест. То я кажу до них «переюньчики»”). Вш ni л ком справедливо
наголошуе на тому, що Корины його ЫмТ ослабло, а навПь спотворене пщ д1ею
асимтящйних процеав, головною причиною яких стали насильш депортаций
1з штерв’ю:
„К.О.: Як ви вважаете, можливо треба твердше почувати себе украшцем?
Слухайте, я себе ту не можу зробити поляком, бо вони знают Bei, хто
я ест.
К.О.: А якби не знали?
Ну, то я мушу з nanipiii бути, як ест. Як замельдований, так е. Але на
польске не йшов би!
К.О.: А вани дАи вже би йшли?
Та то та...
К О.: Яка причина7
Така причина, же то розвергли людей по щлш Полыщ.
К.О.: Те, що украшщв немае у куш, ви вважаете?
Так, так. Вивезли за Одесу, аж поза Одесу. Розвергли. I еден про другого
не знав. Таке само украшщ на заход]. Спещяльне по еднш родит по дв1
в селах” (В.С., 1928 р.н., с.Гонпв).
У словах лтпю ! людини закцентовано глибинний змют, а водночас присуд виселенсько-депортащйним акцым як глобал1защ иному чиннику, через
який вщбувалося прискорене руйнування мови, традищйного укладу життя
етшчних сшльнот, дссгруггивш змши колективно! пам’ят1 та послабления
прив’язаноеп 1ндив1да до локально! (мало!) батыпвщини. Знаков1сть та умотивован1сть сл1в простого украшського селянина 13 села Гошева ГЕдкарпатського
пов., уродженця села Ракова (Сяноцького пов.) лежить властиво у площиш антрополопчно! концепци Мартина Гайдеггера, який застер1гав, що шд загрозою
перебувае укоршешсть сьогодшшньо! людини, що „втрата корешв викликана
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не тшьки ЗОВН1ШН1МИобставинами i долею [...], авиходить вщ самого духу в1ку,
в якому ми народжеш” [Хайдеггер 1991: 106].
У шдсумку зазначимо, що шдив1дуальне бачення (Я i мое знания) та колективне в1дображення минулого у площиш фольклорних текст1в та спогад1в
про виселення демонструють характерш риси та динам1ку сучасних соцюкультзфних та глобал1защйних змш. Водночас щ твори e iдентиф!катнйним марке
ром, функц1ею якого е допомогти встановити комун1кативш зв’язки у межах
сшльноти, яка шеиуе себе „переселенець”, адже для 61льшост1 з цих людей, як
засвщчили Hauii штерв’ю, спогади про той фрагмент з бюграфп були i залишаються найголовшшим серед подш усього минулого життя.
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Symboliczne obrazy lat wojny.
Narracje z pogranicza

Kiedy w czerwcu 2006 r. po raz pierwszy z grupą studentów rozpoczęliśmy bada
nia terenowe na Bojkowszczyźnie, jednym z pierwszych spostrzeżeń było to, że
ludzie chętnie i niezwykle otwarcie potrafią opowiadać o zdarzeniach ze swego
życia. W przypadku osób starszych najczęściej przekazywane historie odnosiły
się do czasów II wojny światowej oraz lat powojennych. Wydaje się to zrozumia
łe, albowiem wojna w przypadku polsko-ukraińskiego pogranicza szczególnie
dotkliwie unicestwiła znane dotąd formy życia. Zastąpiły je doświadczenia stra
chu i przemocy, śmierci bliskich. Potem przyszła zmiana granic państwowych,
wyjazdy wielu rodzin do Polski, wprowadzana na siłę kolektywizacja oraz przy
musowe przesiedlenia na Wschód. Tak radykalne zmiany powodowały traumę,
rodziły bierny oraz zbrojny opór, co jeszcze wzmagało dotkliwą biedę i represje.
Słuchając opowieści ludzi żyjących po ukraińskiej stronie granicy, a zwłaszcza
ich autobiografii, można zauważyć, że fabuły i kompozycja owych narracji by
wają czasem — przynajmniej dla etnologa, przybysza z Polski — na swój sposób
niezwykłe. Przeżyte historie bowiem są nie tylko świadectwem dramatycznych
zdarzeń i przeżyć konkretnych ludzi, ale także czymś więcej. Opowiadający swą
historię życia narratorzy — czy to wedle konwencji dramatycznej, patetycznej
lub nawet tragikomicznej — operują swoistym kodem. Odsyła on do znaczeń,
symboli i praktyk kulturowych, często dawnych i dziś niemal zapomnianych,
które w okresie konstruowania zrębów narracji musiały być, jak się wydaje, ży
wotne lub przynajmniej czytelne.
W niniejszym tekście zaprezentuję fragmenty ustnej autobiografii tylko jed
nej osoby: pani Sofii Smutok, która liczy ponad 80 lat i mieszka w Libuchorze
— dużej wsi położonej w bieszczadzkiej części Bojkowszczyzny, ok. 10 km od
granicy z Polską.
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Przytaczane fragmenty autobiografii ujmuję i rozpatruję jako ustny tekst nar
racyjny, zawierający na poły zwizualizowane obrazy przeszłości, które są nie tyl
ko elementem konstrukcyjnym opowieści, ale także wyrazem złożonych sensów,
kontekstów oraz ludzkich emocji. Częste odwoływanie się do zmysłu wzroku
w narracji ustnej może wskazywać, że przekazuje ona drastyczne i traumatyczne
doświadczenia z życia autora [Cappelletto 2003].
W antropologii, podobnie jak w innych dyscyplinach humanistycznych
(w psychologii, literaturoznawstwie czy historii) narracja stała się ważną katego
rią poznawczą, stosowaną przede wszystkim do opisu człowieka, który poprzez
opowiadanie porządkuje własne życie i nadaje mu sens, tworzy własną tożsa
mość, ale także nawiązuje relacje z innymi oraz konstruuje wspólnie podzie
lane wizje przeszłości [Bruner 1990, Ricoeur 1993]. Jednakże narracja przede
wszystkim jest ważna dla autora. Narracja jest:
„pewnym sposobem rozumienia rzeczywistości przez ludzi. Ten sposób
rozumienia objawia się tym, że w strumieniu otaczających ich zdarzeń lu
dzie widzą «historie», że pamiętają przeszłość jako ciąg określonych hi
storii i że wyobrażają sobie przyszłość, na przykład planując coś, w formie
scenariuszy możliwych opowiadań. Nie jest tak, że historie «zdarzają się»
ludziom w życiu, to raczej specyficzna struktura ich wiedzy o świecie de
terminuje narracyjny sposób widzenia rzeczywistości’’ [Trzebiński 2002: 43].
W praktyce etnologicznej autobiografie i inne „teksty z pamięci” (pamięt
niki, dzienniki) bywają użytkowane na dwa sposoby. W pierwszym, jak zauwa
ża Marcin Brocki, wspomniane formy pamięci są traktowane jako powielenie
rzeczywistości, jako bardziej albo mniej udana jej kopia, umożliwiająca choć
cząstkowe odtworzenie „prawdziwych” danych. Natomiast zwolennicy drugie
go podejścia — podążający śladami Michaiła Bachtina i Jurija Łotmana — nie
traktują pamięci jako prostego odzwierciedlenia realności, ale jako swoisty me
chanizm semiotyczny, który poprzez operacje umysłowe, korzystając z kulturo
wych kodów i symboli, wprowadza obrazy przeszłości do zbiorowej pamięci.
Opowieść o przeszłości jest więc zazwyczaj narracją metaforyczną i zasługuje
na uwagę nie jako narzędzie czy źródło, ale jako przedmiot badań [Brocki 2003:
92-94]. Stanowisko to wiąże się m.in. z poglądami Kirsten Hastrup, według któ
rej przekazywanie wiedzy o zdarzeniach historycznych za pośrednictwem narra
cji opiera się na trybie metaforycznym, który kładzie nacisk na analogię pomię
dzy pewnymi wydarzeniami w przeszłości i w teraźniejszości [Hastrup 1997: 25].
Jeżeli przyjmuje się, że celem autobiografii jest ujawnienie lub nadanie cze
muś sensu, to nasuwa się pytanie, jak należy rozumieć ów sens i jak jest on two
rzony? Niezmiernie interesujące rozważania na ten temat znajdujemy w pra
cach Bachtina. Sensem nazywa on odpowiedzi na zadane pytanie, zaś to, co na
nic nie odpowiada, jest bezsensowne [Bachtin 1986: 414^115]. Uważa też, że
„sens w sobie” nie istnieje i odsłania swe znaczenie dopiero w kontekście, w zdeDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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rżeniu z innymi tekstami. Konkretny sens jest więc tylko ogniwem w łańcuchu
innych sensów [Bachtin 1986: 495].
Podzielając powyższe, skrótowo zarysowane poglądy chciałbym rozpoznać
— choć będzie to dalece niepełne i oparte tylko na jednej autobiografii — przy
pomocy jakich środków wyrazu i zabiegów narracyjnych można konstruować
historię własnego życia, splatając ją z burzliwą historią pogranicza.
* * *

Dla pani Sofii Smutok z Libuchory najczęściej opowiadanym przeżyciem
z historii własnego życia jest niewątpliwie śmierć „Rena”, czyli Wasyla Iwana
Mizernego, majora UPA, który w sierpniu 1949 r. poległ na jej polu. Wyda
rzenie to stało się kluczowym momentem jej autobiografii i zapewne w dużej
mierze wpłynęło na ukształtowanie się jej tożsamości. O zdarzeniu tym pani
Sofia opowiadała wielokrotnie — nie tylko sąsiadom, ale także zapraszano ją na
lekcje historii w szkole i na zebrania kombatantów, odwiedzali ją dziennikarze
i historycy badający działalność ukraińskiej partyzantki. Można powiedzieć, że
jest ona autentycznym „świadkiem historii5'.
Wojenna działalność „Rena” została dość wyczerpująco naświetlona w pra
cach polskiego historyka Grzegorza Motyki [1999, 2006]. Wasyl Mizerny był
dowódcą Odcinka Taktycznego UPA „Łemko” i sotnie tworzące jego kureń (ba
talion), liczący okresowo nawet 2 tys. partyzantów, do połowy 1947 r. walczyły
na terenach Pogórza Przemyskiego, Beskidu Niskiego oraz Bieszczadów przede
wszystkim z oddziałami Wojska Polskiego. Z zachowanych materiałów wynika,
że kureń „Rena” przeprowadził dziesiątki akcji zbrojnych, by powstrzymać wy
siedlenia miejscowej ludności, najpierw do ZSRR, a potem w ramach akcji „Wi
sła”. W końcu czerwca 1947 r. zdziesiątkowany oddział „Rena”, liczący ponoć
90 osób, przedostał się na terytorium USSR [Motyka 1999a: 431], gdzie „Ren”
pełnił funkcję oficera sztabu UPA-Zachód.
Nie wnikając w ocenę militarnych dokonań „Rena” i ich konsekwencji —
które pozostawiam kompetentnym historykom — należy wszakże odnotować,
że w świetle zachowanych źródeł, którymi dysponują badacze polscy, dowódca
ten przeciwstawiał się stosowaniu przemocy wobec ludności cywilnej, zalecał
humanitarne traktowanie rannych oraz jeńców, surowe zaś karanie winnych ra
bunków, mordów i terroru [Motyka 1999a: 293-295, 309; 2006: 582]. Jak pisze
Motyka informacje takie, z pozoru niewiarygodne, on sam uznaje za prawdzi
we [1999a: 309]. Tak etyczna postawa w warunkach prawie wojennych budzi
ła sprzeciw podkomendnych „Rena” i była źródłem konfliktów, posądzano go
o kunktatorstwo i tchórzostwo.
W dostępnych mi opracowaniach historycznych szczegóły śmierci majora
Mizernego przedstawiane są w zasadzie podobnie, choć występują też rozbież
ności dotyczące dnia ostatniej potyczki (4 lub 24 sierpnia), liczby ochraniających
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go partyzantów, a przede wszystkim brzmienia jego imienia. W książce o historii
rejonu turczańskiego major występuje jako Wasyl Martyn [Hajda, Szuptar 2002:
329], zaś opis ostatnich godzin jego życia ma charakter wyraźnie emocjonalny.
Wedle tej wersji, najpewniej w dużej mierze opartej na relacjach mieszkańców
Libuchory, w tym Sofii Smutok, „Ren” ubezpieczany przez kilku partyzantów
miał dostarczyć na Zachód tajne dokumenty ze sztabu UPA. Dlatego też noco
wał na obrzeżu wsi, w pobliżu granicy z Polską. Przekroczyć granicy jednakże
nie udało się, gdyż w nocy grupa została zaatakowana przez oddział NKWD.
Kiedy „Ren” został ciężko raniony w nogę, własnym ciałem nakrył go party
zant „Dub”. Podczas wymiany ognia ochrona poległa, przez pierścień okrążenia
przedarły się tylko dwie osoby: „Ren” oraz Zenobij Biłaś, legendarny przywódca
oddziału partyzanckiego UPA z Libuchory. Ranny „Ren” uciekał polami w stro
nę centrum wsi. wyjmując po drodze kości z pogruchotanej nogi. Jak piszą dalej
historycy, major „na swoim ostatnim życiowym szlaku spotyka Marię Smutok,
która pomaga mu przewiązać rany, nakrywa go gałązkami (chmyzom), za co on
na koniec całuje kobiece dłonie” [Hajda, Szuptar 2002: 329 330].
Istotne dane do uszczegółowienia tej historii wnosi opowieść pani Sofii. Zbu
dziła się nad ranem, kiedy już rozwidniało się, ponieważ usłyszała strzelaninę.
Spojrzała przez okno i zobaczyła, że za jej domem na polu ziemniaków ktoś się
ukrywa. Kiedy tam poszła, rozpoznała „Rena”. Zamiast dumnego oficera na ko
niu, którego wcześniej widywała — co podkreśla — zobaczyła rannego człowie
ka z teczką, oczekującego pomocy. Dotarł na jej pole idąc opłotkami, a ostatnią
część drogi przebył korytem potoku Libuchorka. Przyniosła więc z domu chleb
i mleko, by się posilił, zdezynfekowała poranioną nogę naftą, następnie okręciła
ją płachtą i przewiązała lnianym przędziwem, które ma zdolność wchłaniania
krwi i nie powoduje ucisku rany. Potem „Ren” podarł na drobno część doku
mentów i rozrzucił po polu, pozostałe zaś przekazał Sofii, aby je ukryła. Kiedy
Sofia skradając się wróciła do domu, nadjechały samochody i żołnierze z psa
mi okrążyli rannego. Wtedy „Ren” uklęknął, rozerwał granatem psa, zastrzelił
dwóch enkawudzistów i trzeciego śmiertelnie ranił, po czym przyłożył pistolet
do głowy i ostatnim nabojem zastrzelił się.
Przekazane dokumenty Sofia ukryła pod najniższą belką swej chaty i dla za
tarcia śladów belkę pomazała błotem oraz oblała naftą, gdyż zapach nafty osła
bia psi węch. Mimo drobiazgowych rewizji dokumentów nie odnaleziono. Sofię
zaś aresztowano i mimo wielu tygodni przesłuchań, połączonych z fizycznym
dręczeniem, niczego nie zdradziła. Opowieść tę kobieta zazwyczaj kończy mo
rałem: „mołczy jazyczku, budesz jisty kaszku!”. Wkrótce po powrocie do domu
zastała uprowadzona w góry przez oddział Biłasa i tam poddano ją kolejnym
przesłuchaniom, po czym jako oczyszczoną z podejrzeń puszczono do domu.
Mieszkańcy Libuchory nadal jednak posądzali ją o wydanie „Rena” — gdy wró
ciła, na ścianie chaty od strony drogi widniał napisany farbą wyrok — „Smerf
Sofii Smutok”. Napisu nie udało się usunąć, musiała więc zamazać go błotem.
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Powyższa, obfitująca w szczegóły relacja potwierdza poglądy badaczy, że zda
rzenia doniosłe z punktu widzenia lokalnej społeczności bywają przekazywane
w formie narracji spójnych i logicznych. Dotyczy to zwłaszcza narracji o postaci
uznanej za lokalnego bohatera. Wtedy jego śmierć staje się centralnym symbo
lem, który generuje symbole towarzyszące i szuka dla nich adekwatnego kontek
stu [Portelli 1991: 26].
Rozpatrując przytaczane narracje — książkową oraz autobiograficzną — nie
znajdujemy powodów, aby podważać ich wiarygodność. Spoza dramatyczne
go przekazu o szlaku ucieczki „Rena” i okolicznościach jego śmierci przebija
jednakże plan drugi, metaforyczny. Tworzy go kilka sekwencji, z których trzy
układają się w schemat miejscowego obrządku pogrzebowego, który jednakże
nie został dopełniony. Sekwencje owe to obrazy oparte na motywie „drogi”,
„potoku” i „gałązki”.
Metafora zakłada zestawienie ze sobą dwóch stanów (przedmiotów, postaci,
zdarzeń), by poprzez porównanie ich odnaleźć nowy sens, by powiedzieć „wię
cej niż się miało na myśli” [Hastrup 2008: 50]. Towarzyszy temu często narracyj
ne „podwojenie” — ukazanie pewnego motywu (obrazu), by wkrótce pokazać
go powtórnie, ale już w zmienionym kontekście. Dzięki temu narrator potęguje
ciekawość odbiorcy, zachęca do interpretacji, a zarazem rozszerza pole znaczeń.
Metoda ta wydaje się podstawową formą tworzenia sensu w prezentowanej au
tobiografii (por. dwukrotne polanie naftą, pomazanie domu błotem i in.). Zgod
nie z tym rozpatrzmy wydzielone obrazy.
W książkowej oraz autobiograficznej wersji zdarzeń, poza dosłownym ich od
czytaniem znajdujemy symboliczne figury paralelnych dróg1. Pierwsza to „droga
ku śmierci”, która zyskuje charakter męczeński i znaczona jest kośćmi bohatera.
Drugim odcinkiem drogi staje się Libuchorka. Ten górski potok ma zauważal
ne znaczenie w życiu mieszkańców (czerpanie wody, pojenie bydła, moczenie
rozeschniętych wozów, pranie itp.), a także znaczenia symboliczno obrzędo
we. Do potoku wrzuca się substancje naznaczone nieczystością (siano i słomę
spod wigilijnego stołu, podejrzane przedmioty znalezione na drodze, wylewa się
wodę, która służyła do obmycia zwłok). Może to wskazywać, że potok w prze
szłości był pojmowany jako droga na „tamten świat”, a wodzie przypisywano
właściwości oczyszczające. To ostatnie przekonanie niektórzy żywią do dzisiaj
— jeżeli „martwa woda” przepłynie przez „biały kamień”, staje się zdatna do
picia, odszukany w Libuchorce kamień uznany za biały służy za zakładzinę pod

1 W przypadku Libuchory ten paralelizm może być traktowany ze sporą dozą dosłowności. Wieś
rozciągnięta jest na 12 km wzdłuż potoku Libuchorka, przy mocno wyboistej drodze, która nosi
ślady utwardzania jej w przeszłości. Droga i potok w zasadzie biegną obok siebie, ale co jakiś
czas przecinają się. Droga nieustannie, choć trudno zauważalnie pnie się w górę i kończy w części
zwanej Kuszty. Wyżej są już tylko połoniny i granica. W związku z tym kierunki mające praktyczne
znaczenie są najczęściej dwa — w werh oraz w dotynu. Droga i potok to lokalny topos symboliczny,
co przekłada się na wiele historii ludzkich, trasy pogrzebów i szlaki kolędnicze, życie publiczne itp.
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nowy dom lub kapliczkę. Kuśtykający potokiem „Ren” to zatem obraz człowie
ka, który ucieka korytem strumienia, by zmylić pogoń, a zarazem zmierza ku
krainie śmierci i oczyszcza się, ponieważ nie będzie rytualnie obmyty. I wreszcie
ostatnia sekwencja: otwiera ją „Dub”, który podczas walki nakrywa własnym
ciałem rannego „Rena”, zamyka zaś Sofia, przykrywając go gałązkami, aby za
maskować miejsce jego kryjówki. Ewokują więc one dwoisty sens i mogą być ro
zumiane nie tylko w kategoriach czynów ratujących życie, ale jako czyny symbo
liczne. Zarysowują narracyjny szlak, łączący się z realnymi, pośmiertnymi losami
Mizernego, którego zwłoki ukryto w bezimiennej mogile. Ludzie, którzy ginęli
„w drodze”, a nie znano ich rodziny — jak żebracy, żołnierze czy partyzanci —
byli grzebani nieopodal drogi, a miejsce pochówku wyróżniał stos chrustu, po
nieważ mijający stos ludzie dorzucali swą gałązkę. Nie wnikając w dość złożoną
istotę tej praktyki [por. Fischer 1921: 361-364] wypada wspomnieć, że była ona
dobrze znana także na Bojkowszczyźnie i pamiętana jest do dzisiaj. Podobny los
spotkał „Rena”, a pierwszą ofiarą była gałązka Sofii.
W 1991 r. szczątki „Rena”, które zakopano w lesie koło Boryni, zostały
ekshumowane i przeniesione na cmentarz do pobliskiej wsi Jabłuniw. W dniu
5 lipca Wasyl Mizerny, już jako generał, został uroczyście pogrzebany [Hajda,
Szuptar 2002: 510]. Miejsce pochówku, moim zdaniem, nie było wybrane przy
padkowo. Jabłuniw to wieś symbol, ponieważ wszyscy jej mieszkańcy po uzyska
niu niepodległości wrócili do wyznania greckokatolickiego, a w latach władzy ra
dzieckiej — kiedy chciano tamtejszą cerkiew przekształcić w magazyn nawozów
sztucznych — usypali w nocy przed cerkwią fikcyjne mogiły i postawili na nich
krzyże wykopane ze starego cmentarza — w ten sposób skutecznie zagrodzili
dojazd do cerkwi. „Ren” symbolicznie włącza się także i w tę historię.
Kończąc tę część rozważań trzeba przypomnieć, że mamy oto do czynienia
z relacją o zachowaniach ludzi w sytuacjach skrajnie niebezpiecznych, kiedy roz
strzygają się wyroki losu o życiu albo śmierci. Działania opisywanych osób są
więc na wskroś logiczne, racjonalne i sprawdzone w praktyce. Zarazem jednak,
co staram się ukazać, przenika je symboliczny sens, który zawsze towarzyszy
„dobrej” narracji.
* * *

W 1992 r. w Libuchorze, w pobliżu domu Sofii, wzniesiono i poświęcono dru
gi, symboliczny grób majora Mizernego. Na uroczystości zebrała się duża część
mieszkańców wsi, przyjechali kombatanci ze Lwowa i wystawiono poczet sztan
darowy. Na poziomej płycie nagrobnej umieszczono w formie ceramicznego
odlewu dwa symbole — gałązkę dębową przykrytą czapką wojskową z godłem
Ukrainy. Nad grobem wznosi się metalowy krzyż, a na nim mosiężna tabliczka
z napisem rozmieszczonym w czterech rzędach: Martyn Mizernyj — „REN” //
25.02.1910 — 24.08.1949 // Herojs’ky polih // Za Boha i Ukrajinu.
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Kiedy się patrzy na grób, nasuwają się dwa pytania. Po p i e r w s z e , dlaczego
symbolicznej mogiły nie umieszczono na podwórzu Sofii Smutok, ale tuż za jej
płotem, na posesji sąsiada? Jak wyjaśnia pani Sofia, usytuowanie jest jak najbar
dziej właściwe, albowiem grób umiejscowiono dokładnie w tym miejscu, do któ
rego dowleczono po ziemi zwłoki „Rena” („do smereka”), z czego wynikałoby,
że symboliczny grób wyznaczył zarazem kres jego „ostatniej drogi”. Dodaje ona
ponadto całkiem aktualne uzasadnienie: „Tomu ja ne dała u sebe, bo dumaju,
szczo szcze może buty. To treba sebe chot’ troszkę widstronyty, rozumijete?”.
D r u g i e p y t a n i e wydaje się bardziej istotne: dlaczego na symbolicznym gro
bie „Rena” rzeczywiste imię (Wasyl) zastąpiono nowym imieniem — Martyn?
Imię Martyn na terenie Bojkowszczyzny jest słabo znane, sporadycznie wy
stępowało w okresie międzywojennym. Ze źródeł historycznych natomiast wy
nika, że Dzień św. Marcina w końcu XVII w. wyznaczano według kalendarza
gregoriańskiego, a więc na 11 listopada. Był to niewątpliwie ważny termin, gdyż
wyznaczał koniec roku gospodarczego2. W XIX stuleciu Dzień sw. Marcina za
uważany był też na pobliskiej Huculszczyźnie — widząc odlatujące dzikie gęsi
dzieci krzyczały w górę, że zawiążą im drogę czerwonym pasem, aby nie trafiły
do domu [Kolberg 1970: 285].
Ponieważ lokalna tradycja niewiele tu wyjaśnia, trzeba sięgnąć do symbolicz
nych aspektów imienia. Swą międzynarodową popularność św. Marcin w dużej
mierze zawdzięcza legendzie, w której ukazywany jest jako legionista rzymski.
Jadąc konno zimową porą spotkał licho ubranego żebraka i przyodział go, odci
nając mieczem połę swej opończy. Ta niosąca optymistyczne przesłanie legenda
pozostaje w pewnym związku z etymologią imienia — Marcin (Martyn, Martyrian, Martin i in.) pochodzi od łacińskiego Martinus, utworzonego na gruncie
imienia rzymskiego boga wojny — Marsa [Bubak 1993: 214-215]. Na postawie
tego krótkiego wywodu można hipotetycznie przyjąć, że imię Martyn znaczy
„wojownik”, „żołnierz”'; wówczas mielibyśmy do czynienia z próbą mitologizacji
postaci „Rena”.
Motyw zmiany imienia przewija się także, choć nie wprost, w autobiogra
fii pani Sofii. Jak podaje, urodziła się w święto Błahowiszczennja (7.04), czyli
w Dzień Zwiastowania Najświętszej Marii Panny (w Polsce obchodzony 25.03).
Na Bojkowszczyźnie, podobnie zresztą jak gdzie indziej, dzień narodzin dziecka
wpływał często na wybór dlań imienia chrzestnego oraz, jak wierzono, wiązał się
także z jego losem. Urodzeni w ważne święto często otrzymywali imię postaci,
którą czczono w tym dniu; były to tzw. imena prynesene. W przypadku pani Smu
tok tak nie było, aczkolwiek niewątpliwy jest religijny i emocjonalny jej związek
z dniem Błahowiszczenja. Jak podaje, codziennie — niczym modlitwę — czyta
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w książce ustęp poświęcony historii Zwiastowania, a potwierdzeniem tej prak
tyki jest zużycie, swoiste „zaczytanie” poświęconej temu strony3. Uważa owo
święto za najważniejsze w roku, a osoba Marii jest dla niej wzorem życiowym.
W książkę wetknięty jest obrazek, przedstawiający Sofijski Sobor — słynny So
bór Mądrości Bożej w Kijowie. Obrazek ten Sofia miała otrzymać przed laty
z Kijowa, a przesyłka dotarła w dniu jej urodzin. Te dwa skromne świadectwa,
wyrażone pismem i drukarską reprodukcją, zdają się wskazywać na głęboko
sensualitsyczny, znamienny dla ludowej religijności sposób doświadczania imie
nia i tworzenia opartej na nim tożsamości [szerzej por. Tokarska-Bakir 2000:
140-150].
Wynikałoby z tego opisu, że tożsamość Sofii nie jest spójna, a wręcz jest roz
dwojona. Zdaje się na to wskazywać opowiedziany sen:
„Meni snyłos’ szczo buła wojna. Buło bohato ludej. Naczali strelaty. Wony
choczeli schowaty des’. A meni snyłos’ szczo ja wzjała takyj wełykyj... i na
kryła ich4. Wony ich naczali szukaty. A pid tym wony ich ne szukali. Wony
zrobylis' taki maleńki. Tam przyczjachnuli. Ludi ci szukali, a wony poznimali szapki i zrobili taki mali i naczali diakowaty duże. Potim kawałeczki
chliba — jak je u cerkwi, koły swiaszczennyk daje jak pospowidaje — taki
tam maleńki chrestyk. Wony naczali pid mene hodowaty. Tymi chrestykami meni hodowali ludy. Wony potim piszli i zanjali wsi pola. Ja toho
nikoły ne zabudu... Cej son buł uże dauno, ja zabuła koły”.
Przytoczona opowieść, oparta na onirycznej wizji, wydaje się najważniejszym
obrazem, który scala i kondensuje rozproszone w narracji pani Sofii wątki i mo
tywy oraz nadaje sens całości autobiografii.
Niemal malarska kompozycja i tematyka tej sceny wskazują, że jest ona swo
istym odwzorowaniem przedstawień spotykanych na ikonach Matki Boskiej Pokrowy, której święto cerkiew i wierni obchodzą w dniu 14 października. Progra
my ikonograficzne Pokrowy, czyli Opiekunki, która płatem tkaniny (welonem,
chustą, płaszczem) osłania ziemię i ludzi, bywają zróżnicowane, co wynika m.in.
z przenikania się dwóch wzorców ikonicznych — bizantyjskiego i łacińskiego
[Gębarowicz 1986]. Za często spotykane, popularne przedstawienie uznać moż
na schemat, gdzie Matka Boska w obłoku unosi się nad ziemią i w rozpostartych
rękach trzyma przed sobą tkaninę, poniżej zaś stoi grupa pomniejszonych osób
w pozach dziękczynnych, reprezentujących różne stany. Tego typu ikona, a wła
ściwie mały, stary, z zatartymi szczegółami obrazek wisi na wschodniej ścianie
pokoju pani Sofii.

3 Książka ta to skrócone, popularne wydanie Starego i Nowego Testamentu z 1921 r. w języku
ukraińskim.
4 Pani Sofia nie potrafi znaleźć słowa, by określić tkaninę, którą okryła ludzi. Chodzi tutaj naj
pewniej o pokrow, omofor, atrybut Matki Boskiej — Pokrowy, [por. Katrij 1982:232].
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Omawiany sen zdaje się wska
zywać, że w osobie św. Pokrowy
pani Sofia znalazła drugi wzór
maryjny, który starała się naśla
dować w życiu. Na podstawie
całości jej autobiografii można
domniemywać, ze los jej został
ukierunkowany bardziej przez
dzień narodzin, aniżeli przez
chrzestne imię. Sen o Pokrowie
to narracyjna, ale w pewnym
sensie odwrócona replika po
czątkowego obrazu — kiedy to
Sofia karmiła i okrywała ranne
go Wasyla Mizernego. W sennej
wizji brak kapłana, który rozda
wałby ludziom Eucharystię, za
miast niego rzesza ludzi Chlibem
Bożym karmi Sofię i dziękuje za
ocalenie. Być może w tejże sce
nie zawierają się inne szczegóły
autobiograficzne. Jak podaje
pani Sofia, od początku lat 50.
XX w. aż do emerytury praco
wała w libuchorskim kołhospie,
Ikona Matki Bożej Pokrowy. Ze zbiorów Muzeum
który z czasem przeorganizowa
Historycznego w Sanoku, pochodzenie nieznane,
no na radhosp5. Pracowała jako
XVIII wiek. Fot. D. Szuwalski
geometra i buchalter. Wykonu
jąc pierwszą z prac chodziła z kroczkiem6, czyli przemierzała górskie pola, lasy
i połoniny zliczając kroki i zapisując je. Mogła oglądać i kontemplować świat
„z góry” oraz z innych perspektyw, co wyrażone jest dyskretnie w powyższym
śnie, a znacznie dobitniej we fragmencie przytaczanym poniżej.
5 Pierwszej nazwie odpowiadają polskie kołchozy, czyli kolektywne gospodarstwa wiejskie
w czasach wczesnego socjalizmu, drugiej — PGR-y.
6 Kroczek mierniczy to bardzo proste, choć nieco intrygujące narzędzie. Składa się z dwóch drew
nianych drążków, wysokość których sięga piersi człowieka, złączonych górą pod takim kątem, by
dołem ich rozwarcie wynosiło dokładnie dwa metry. Idącemu mierniczemu po prawej stronie
„towarzyszy” kroczek, który rytmicznie przekładany do przodu niejako stawia kroki — zazwyczaj
jeden krok „kroczka”, to dwa kroki człowieka. W słowie „kroczek” kryje się więc metaforyczne
zrównanie człowieka i narzędzia. Znajomość rzeczy każe mi dopowiedzieć, że jeżeli promienie
słońca padają z boku, wtedy kroczący z narzędziem człowiek widzi kroczący wraz z nim, czasami
wręcz olbrzymi cień. „Kroczek” przypomina dopełniającą świadomość człowieka figurę, w psy
chologii określaną jako cień (szerzej por. Jung 1981: 68-71).
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Bardziej określone znaczenia narracja senna zyskuje dopiero wtedy, gdy roz
patrzona jest w kontekście całej biografii. Wpisuje się ona w doroczny cykl ob
rzędowy. Dzień narodzin, święto Błahowiszczennja, prócz treści teologicznych
niesie wyobrażenia agrarne: „otwiera się5' ziemia, co konkretyzuje się w prze
konaniach o wypełzaniu z ziemi żmij, zaczyna się wegetacja roślin, na święcie
rozpoczynają się prace w polu itp. [Woropaj 2006: 141-147]. Natomiast Dzień
św. Pokrowy, podobnie jak dawniej Marcina, zamyka cykl agrarny — gady wra
cają do ziemi, a Maria-Pokrowa niczym tkaniną pokrywa ziemię pożółkłymi li
śćmi lub śniegiem. Istotne, że uważana jest także za patronkę UPA [Katrij 1982:
230-239; Worpaj 2006: 356-357]. Na Bojkowszczyźnie od Dnia św. Pokrowy by
dło nie musi wypasać się na gruntach właściciela i wolno puszczone krowy mogą
chodzić gdzie chcą, wyżerać resztki z pól sąsiadów, także ludzie mogą chodzić
po cudzym polu. Zgodnie z prawem zwyczajowym ziemia staje się okresowo
wspólna. Te żywe do dziś, metaforyczne koncepty sezonowej przemiany czasu,
dzielonego na lato i zimę, czasu wspólnych pól i ich podziału, także zarysowują
się w omawianej biografii.
Sens swego życia i jego paradoksy pani Sofia dostrzega poprzez nawracający
sen:
„A je son, szczo na całyj rik snytsja. Meni snyłos', szczo ja po horach chodyła. Cała na werhach chodyła. Ja ne znachodyła swojij chaty, ne znachodyła swojoho pola. I tak ja całe życia błukaju sja u polityku, a ja polityku
ne zanimujas'. Ale mnie Boh uchraniaje. Komu Boh dopomoże, wsi bidy
peremoże. Ja diakuju Bohu za te tcrpin’ja kotre ja miała. Ja uże dożywaju.
Won meni każdyj deń daje tcrpin’ja. Syn Boży ne hreszył. a za szczo win
buł prywiazany do chresta?”.
* * *

Zbliżając się do końca tych rozważań, pora podjąć próbę zrozumienia, dla
czego w lokalnym dyskursie historycznym główni bohaterowie opowieści otrzy
mują imiona, które — jak wynika z powyższych rozważań — mogą mieć znacze
nie symboliczne.
Semiotycy rosyjscy zauważyli, że w okresach kataklizmów społecznych i gwał
townej zmiany zachowania ludzi bywają postrzegane jako znaczące. Nabierają
one „podwyższonej semiotyczności”, co może prowadzić nawet do zmiany ich
imion. Dzięki temu niektórzy ludzie stają się postaciami symbolicznymi. Nar
racja, analogicznie jak język, zanurzona jest w konteksty kulturowe, które two
rzą intuicyjne poczucie porządku, dokonuje się przekształcenie chaotycznego
świata realiów w „zamknięty” świat imion [Łotman, Uspienski 1975: 178-179].
Zmiana personaliów może być jednak niekonieczna wtedy, kiedy autentyczne
imię i nazwisko świadka wydarzeń albo ich bohatera niesie pewien potencjał se
mantyczny. Nazwy osobowe bywają wówczas wykorzystane do g e n e r o w a n i a
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i k o n s t r u o w a n i a z n a c z e ń , zazwyczaj poprzez odwołanie się do etymo
logii danej nazwy lub jej semantyki. Dodajmy, że dzieje się to prawdopodob
nie bezwiednie i jest wyraźnym symptomem społecznej mityzacji. Antroponimy
mogą więc stać się ośrodkiem grupowej pamięci i poprzez swe znaczenia — jak
sądzi Grigor Grigorov — mogą określać rozumienie zdarzeń, a nawet wytyczać
kierunki ich interpretacji [Grigorov 2005: 87]. W niniejszej historii spotykamy
obie wspomniane strategie narracyjne: nazwiska postaci są wystarczająco zna
czące i zachowują swe oryginalne brzmienie, natomiast zamiana imion sprawia,
że mogą one wyrażać zupełnie nowy, pożądany i spójny sens.
By zgodzić się z tak wyrażonym poglądem i przyjąć go za wytłumaczenie
rozważanych tu kwestii trzeba jednakże podkreślić, że owa metamorfoza libuchorskich bohaterów nie dokonała się w dramatycznych latach walki zbrojnej,
ale niemal współcześnie — po tym, jak cel walki został osiągnięty i powstała
Ukraina jako niepodległe państwo. Autobiografia Sofii, narracje mieszkań
ców Libuchory o przeszłości i narracje historyków, a nawet materialne formy
upamiętnienia, w istocie wzajemnie zderzają się i tworzą owe, wspominane na
wstępie, bachtinowskie „łańcuchy sensów”. Kreowanie narracyjnej rzeczywisto
ści jest bowiem istotnym sposobem tworzenia tradycji, która — jak zauważa
Magdalena Zowczak — w sposób nader harmonijny potrafi łączyć wątki biblijne
z lokalną legendą oraz z obrazem. Każde tworzywo może być wykorzystane, jeśli
tylko zawiera niezbędną symbolikę [Zowczak 2000: 127].
Niezmiernie istotna w procesie tworzenia lokalnej historii jest relacja na
ocznego świadka, która w dużej mierze decyduje o tym, czy dane wydarzenie
zostanie uznane za prawdziwe. Piszący o tych sprawach Paul Ricoeur zauważa,
że osobiste świadectwo jest ważnym ogniwem w budowaniu wspólnych przeko
nań, gdyż staje się ono „czynnikiem bezpieczeństwa w sieci relacji tworzących
więź społeczną5' [2006: 217], a świat społeczny staje się dzięki niemu wspólnym,
intersubiektywnym światem. Świadectwo wzmacnia wzajemne powiązania oraz
wspólne człowieczeństwo członków wspólnoty [Ricoeur 2006: 218]. Każda spo
łeczność bowiem wyłania spośród siebie osoby, które darzy zaufaniem i ich za
daniem jest zapamiętanie i przekazanie tego, co dla danej wspólnoty jest warto
ścią [Grigorov 2005: 81].
Narracyjna historia życia pani Sofii dobrze mieści się w powyższych ramach.
Znajdujemy w niej w istocie fragmenty dwóch ludzkich losów i dwie postacie,
które poprzez swe nazwiska mogą być odczytane jako znaczące — symbolizujące
biedę, beznadziejny los, fatalizm. Ale w rozpatrywanej historii można zauważyć
też inny porządek, związany ze światem wartości, obrona których wymaga bez
granicznej odwagi i ofiary. Tak działając Sofia utożsamia się z Marią, a samotny
Wasyl i szlachetny rycerz Martyn zdają się tworzyć niemal jedną figurę. Jak się
wydaje, postacie tych obojga bohaterów i ich metamorfozy mogą personifikować nie tylko lokalne zdarzenia z pogranicza, ale także dwa etapy najnowszej
ukraińskiej historii.
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Значения Marepi у збереженш нащональнсч
традицп в MiniaHHx шлюбах на польськоукрашському пограничч1

Визначення дано! теми було обумовлено моею дав шитою студило над фоль
клорным образом матер1 у шсеннш новотворчосп укратншв XX ст. [Кузьменко
2007]. Hauii висновки грунтувалися на основ! положень про те, що украшська
жтнка e фйура знакова у минулш i в сучаснш сшльнота Вона посщала i нaдaлi
займае чтльтте Miene в систем! репродуктивной етноформуючо! функцтй, втдтграе важливу роль у передач! сощальних, !сторичних, а шловно культурных
традицш [Маланчук Рибак 2002: 366-367]. Вщтак предметом досл!дження,
що визр!ло на нив! польових обстежень укрai'нсько- польс ького пограниччя,
було обрано культурный евтт жшки-укратнки у родин!, зокрема у змшаному
подружж!. Свою увагу ми зосередили на сощокультурних та обрядово-фольклорних аспектах передач! традиц!й, що е визначальними для усв!домлення
щентичност!. Такий ракурс, вважаемо, допоможе виявити, спростувати чи
уточните певш усталей! стереотипы та сформувати новий погляд на образ
украшськот ж!нки-матер!, що проживае у ceni та невеликих мютечках.
Представлен! висновки е результатом короткого знайомства з тереном польс ько-у крai нс ького пограниччя в околицях мютечка Устрики Дол!шн!, який ми
обстежували у листопад! 2006 року на основ! „Питальника”, що уклала професор Магдалена Зовчак. Опрацьований матертал склали текста дев’яти !нтерв’ю,
як! меш вдалося записати в!д людей р!зних за в!ком, статтю, сощальним стату
сом, ocßiToro i, що важливо, за походженням1.

1 Komi розшифровок наших тЕттерв’ю збертгаються на CD-дисках в 1нстттт\"п етнологн та куль
турно! антропологи' Варшавського ун!верситету.
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А нал i з цих м ш рою торш життя засвщ чив, що yci з опитаних респондентов
народилися в украш ських сгм'ях. де мати була украшкою. Н а це вказують ixHi
етш чноукраш сы б лексеми i мен: Катерина, Mapiu, Анна, Софгя, Розалгя, Юс
тина. KpiM одн1С1 ononi дачки. реш та з опитаних o c i6 е автохтонами. Ц 1 люди
народилися i, попри р1зш icTopmiHO зумовлеш обставини (виселення, п ер ей 
ди, повернення на лиспе родинного д ом у тощ о), продовж ую ть жити на теренах
рщ ного im локусу, щ о входить д о Пщкарпатського воеводства.

Для кожного з опитаних — як для 50-р1чних, так i для 30 рг-ших — мала
e in 'я (пщ цим поняттям розум1емо коло людей, об’еднаних родинними
зв'язками першо! лшн: мати, батько та неодружеш дйи [Чмелик 1999: 4]) була
середовищем «мало! батькивщини». у якому формувалося розумшня укра!нства. На початку розмови i3 респондентами про !хню родину типовою була
вщповщь про панування у до Mi украшсько! мови. Вщтак чинник мови варто
розцшювати як перше вербал1зоване уевщомлення особи свое! фгзично! та ду
ховно! екзистенцп:
„(...) мама i тато говорили'’ (Ю.А., 1976 р.н., Сянок).
„Бо в хат i тато i мама говорили до нас по-украшскому. Miń батько, як ся
женив з мамов, мав двох дйей з першов жшков (вона померла). Вони теж
говорили по-украшску в хат i. I ми Bei говорили по-украшску. Але як ми
зачали йти з хати мгж д1тсй (тут були осадники, поляки з-шд Кракова, зшд Кросна), то ми, жеби з ними порозумгги, то мус1ли вчити розмав’яти”
(М.М., 1949 р.н., Завадка (Zawadka).
Найбшыпо! ваги питания збереження рщно! мови, як з’ясувалося, мае для
oci6 понад 70-роюв:
,,Bi,( народження, розмовляв до егчнайцять л1т. А вщ с1мнайцять лИ навчився польсько! мови” (Б.В., 1930 р.н., Хмшь; Chmiel).
HaTOMicTb д1ти людей середнього вшу (поколшня 45-50-р1чних) вже не
мають виразно! одностайносп у визначенш поняття рщно! мови. Важливим
чинником залишаеться статева приналежшеть. 1з матер1ал1в наших опитувань
можемо стверджувати про певну тенденц1ю выбору, за якою дочка у змшаному
Hi.TK)6i посАйно говорить укра!нською мовою та вчить нею розмовляти cboix
д]тей, нагом 1сть син, одружившись i ; ;ивчиною з польсько! родини, не втручаеться або ж евщомо не впливае на асимшяцшний процес у свош ciM’I. Вщтак
мовна деструкщя у третьому noKO.iiHiii автохтон1в, народжених у 1980-1990-х
роках (поколшня онуюв), е ситуативною. 1з розмови з респондентом старшого
вису:
„К. О.: Ким почувають себе ваш i Д1ти: поляками, укра!нцями, н1мцями?
Слухайте, як з украшцями розмов'яе, то розмов'яв би по-украшску, здаеся украшцем. А межи поляками — то поляк.
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К.О.: То ванн дПи м1ж поляками себе вважають поляками?
Так, так.
(...)

К.О.: Чи ваий д1ти. яю живуть у Ымеччиш, признаються до украшства
там?
Не знаю, як син. Але та донька, Оля, i та наймолодша, шо за шмця, то
нормально, говорят украшскою.
К.О.: А !хш дп-и?
1хш д А и ше мал i.

А то

toi,

то вони знают.

К.О.: Що знають? Яку мову?
Украшсько! мови не знають. По польску говорять. Повиходили за поляюв.
К.О.: Отже мама не навчила украшсько!' мови?
Не навчила.
К.О.: 3 якого часу ви навчилися украшсько'! мови? Якою мовою ви розмовляли вдома?
Ми по-украшску розмов’яли.
К.О.: А по-польски?
Як до школи пипов. Вщ першо! кляси” (В.С., 1928 р.н., Гонпв; Hoszów).
Отож, традицшна роль матеpi (особливо у змппаному шлюб1) полягала i залишаеться надал i у тому, щоб сформувати засади народного етикету („А шанували завше старших людей. Так мене мама учила. То треба було. Як моя
мама були, о, то вони б сказали” (К.А., 1937 р.н., Устрики Долшш) та передати
власним дням основи та навички розмовно! украшсько! мови.
Мама нерщко ставала першим i единим учителем читання по-укра!нськи.
Вщзначимо факт, коли одна з жшок з1зналася, що Кобзар Т.Шевченка слугував
!й за читанку для доньки, яка тшьки одна i3 п’ятьох й власних д1тей признаешь
ся до укра!нства. У таюй символ1чно-атрибутивн1Й прив’язщ вбачаемо тягл1сть
укра!нсько! народно! традици у виробленш почуття нащонально! щентичносп
та формування щлюного образу Украши засобами просто! та енергетично наснажено! мови поез1Й Шевченка, секрет поетично! сили якого у дивовижному
орган1чному злитт1 з народношсенною свщомютю, яке, як вважають дослщники, „не вдавалося i невщомо чи й вдасться досягти” [Коцюбинська 1990: 212].
Згадана прикладна практика формування патрютичних почутпв в молодого
поколшня 1снувала ще вщ друго! половини XIX ст. Професор Ярослав Грицак
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стверджуе, що перше пропитания Шевченковош Кобзаря у середовинц галицьких русинiв портнювалося год i is релшйним наверненням [Грицак 2006: 119].
Мама або старша з родини жшка, як правило бабуся, були учителями молитов по украшськи, передус1м „Отче наш” (з штерв’ю Б.В., 1930 р.н., Хмшь;
М.М., 1949 р.н., Завадка). Через те смерть Marepi у ранньому вщ1 дитини призводила до втрати джерела етшчного живлення та ставала причиною безповоротно! асимшяцп (з штерв’ю Б.П., 1919 р.н., Устрики Долинш ).
Зауважимо, що завдяки Marepi через посередництво украшсько! мови вдавалося (у зм1шаних польсько-украшських шм’ях переважно не вдавалося) сформувати поняття украшсько! щентичносп на грунт! пам’яп про етшчш кореш:
„В хат! все по-украшску говорилося. Нав1ть в той час, коли ходили пошл
BiKiia i наказували. У нас в хат1 все ся говорило по-украшску. То значить
теперка юж не. Юж д1ти: «О! Мама co6i говори». А так юж не говорят”
(М.М., 1949 р.н., Завадка).
Через знания розмовно! украшсько! мови дпи м1жвоснного поколшня
(1920-30 рр.), яю народилися i проживали на державних теренах Полыцц здобували уявлення про Украшу. I знову ж мати була першою особою та одним
з головних творщв Mi(})i4Horo образу Украши, яко велико! i цшсно! зeмлi. 3 уст
мое! оповщачки доио.п пристрасно пролунали слова, як! шдобразили оте О'пкування 3ycTpi4i з недосяжним й омр1яним свтом:
„Я тиле життя думала про Украшу, коли я ту приду, побачу ту Укра!ну”
(М.М., 1949 р.н., Завадка).
Стереотип сприйняття амб1валентно! формули „укра!нська мова — Укра!на” залишаеться т1льки у старшого поколшня. Про це свщчить сентиментальна
вщповщь 70-pi4Hoi ж1нки, яка шсля вщвщин родич!в на Л!>швщиш згадуе:
„Кажеться, що ще трошки, то й забуду як говорити. Як по!ду на Украшу,
то там дотру co6i чоловш поговорив як треба. Таю маленью ддточки го
ворят, то аж серце радуе!” (К.А., 1937 р.н., Устрики Долшш).
HaiOMicTb у свщомост1 молодших людей (35-40-р1чних) пануе простороволокальний св1т материзни:
„К.А.: юж не так, як було. Не так, як ц ш села у вас на Украпн.
K.I.: ...або там на Поможу, Олынтинський район. Там всюди по укра!нську.
К.А.: I в автобусах, i на улщах.
K.I.: А тут з ким? Тут тшько так е добре, шо базар. Та по!зд пршжджае од
вас людей” (K.I., 1962 р.н., Устрики Долппш).
Середнього вп<\ жянки-1мм1грантки, особливо Ti, яю були вихован1 совегською щеолопею, та прибули до Пoльщi на початку 1990-х роюв, мають дншу
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вглю iдентин ноет i. Вони виявляють II головно через усв!домлення свое! мовно! та культурно! шакшостт Деструктивним почуттями цих ж!нок, особливо
мате piß. як i привезли з Укра1ни дггей, керуе страх. Перманентний 1мператив
цього почуття впливае на те, що деяю з новоприбулих евщомо вибрали мюце
проживания ближче до кордону з Украшою, щоб не втратити поетшний зв'язок
з малою батькивщиною. Цей же страх, очевидно, загострюе, а нерщко й породжуе нацюнально-патрютичш почуття, що передаеться малолПшм д!тям:
„Хотша сказати, що я не вщчуваю Tiei pi nami, що я так страшне дале
ко живу в Полыщ. для того, що я щлий час маю тут контакта 3i сво!ми
людьми.
К.О.: 3 украшцями теж?
Так. Меш б було напевно дуже тяжче, якби я жила в Центральшй Польпц. На початку мене дуже тягнуло на Украшу. Не скажу, що зараз не тягне. Мало того... не знаю, чи це добре буде... Я все ж таки цшим серцем
з Украшою, чого то тут дуже полякам не подобаеться. Навпъ моему чоловшовт В даному ceHci не хоче, щоб я виховувала, вчила дитину укра!нсько! мови. Може, цього так безпосередньо не говорить, але дае меш
до зрозумшня, шо це не важне. Хрестила дитинку свою [сшльна дитина
у другому шлюбц дворгчний хлопчик Олесь — К.О.] в цсркв1 ту, котра
тут народилася.
К О.: Як називаеться?
Олександр. Але поставила попросту на своему, щоби не було рпнищ м1ж
дочкою i м!ж сином, бо вони все-таки рщня, хоч дпл в!д р!зних батыйв.
Ну можна сказати, що я патр1отка!
К.О.: Ви вчите дзтей укра1нсько1 мови?
Так. Дочка знае дуже добре: говорить, читае, пише слабенько, бо з помилками.
К.О.: А хлопчик?
Ну воно ще маленьке. Так -«тата», «мама».
К.О.: Але ви з ним укра!нською говорите?
Не завжди, але розмовляю по-укра1нськи з ним. Ну а поза там, меш поMin, що пршжджае брат, сестра, мама. То до нього щлий час по-украшськи. Маю таку надда, що воно таки залапае таки мое” (М.Г., 1968 р.н.,
Устрики Долшш).
Ще одним важливим чинником для збереження культурно! щентичносп
е календари! та родинно-обрядов! традицй'. У цш д!лянщ трансм!с1йна функц!я матер! полягае у збереженш та передач! фольклорних каношв. Актуал!защя
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специфично ж1ночого традищонал1зму, про який ще у середин! XIX ст. писав
Олександр Потебня, проявляеться сьогодш у тому, що украшська мати залучае
ддтсй до участ! в обрядодп, навчае обрядових niceHb, формуе домашню школу
приготування обрядових страв тощо.
Ргшиця у датах християнського i народного календаря украшських i польських свят (Ридна, Великодня) створюе вагому перепону для збереження схщного обряду. На обстежених теренах Зах1дно! Бойшвщини у родинах мешканшв
автохтон iв ми виявили загасаюч1 прояви традицшно украшського фольклор
ного життя. Найбшьш популярными е колядки, що пошире) п дотепер в Украпп:
Бог ся раждае, У eepmeni сталася новина, Бог преОелчний, Новаpadicmb ста
ла. Згадки Л1ТН1Х людей про церковно-релншш коляди, як! до сумнозв!сного
переселения 1946 р. масово сшвали в украшських селах, а тепер виконують
здеб!льшого у поодиноких родинних помешканнях шд час Ргздвяних та Иорданських свят 7 с!чня та 18-19 шчня, шдтверджуе факт кризи щентичносп того
покол1ння, що насильно було вшрвано вщ материково! УкраТни. Тут у розумшш змш важливою, на нашу думку, е категорш часу, коли опозицшна константа,
виражена словами опов1дач!в „теперка ” — „ modi ”, переломлюе св1т традицй
на старе (втрачене) — нове (активне).
Ст!йким символом Р1здвяних свят залишасться Свята Вечеря, яку украшсьш
ж1нки у змшаному подружж! оргашзовуюгь двгчт У цьому вбачаемо актуал1зац1ю дискурсивно! формулы „м!ж Сходом i Заходом”, про яку писала О. Гнатюк,
що згадаш протилежносп не е нейтрально а вщ!грають орган!защйну роль
у конструюванш „1ншого / Чужого”, що не визнае вартостей певно! сшльноти
[Гнатюк 2005: 77-78]. 1з штерв'ю з молодою особою, яка народилася у Полыщ
в украшсьюй родиш !нтел!генцй, дов1дуемося про !снування своерщного ка
лендарно-обрядового оберегу:
„К.О.: Яю ще свята у ваш1й родиш святкують?
Також Р1здво i Пасха.
К.О.: Коли справляете Р1здво?
6-го шчня.
К.О.: I польське Р1здво справляете?
Ми дома ш. А як часом в Завадщ була запрошена, то по таких шм'ях десь
там мшаних чи змшаних то так в1дбуваеться.
К.О.: Що ви готуете на Р1здво, на Святу Вечерю? Хто готуе?
Ну, кутю. Bei [готують — О.К.] / помагаютъ.
К.О.: Скшьки таких страв?
Стараемося, щоб дванадцять було. В1д часнику починаючи, Просфора,
звичайно, з церкви, горох з капустою. В нас кутя десь в середиш, не на
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Brama przed cerkwią parafialną p.w. Zaśnięcia Matki Bożej w Ustrzykach Dolnych,
pow. bieszczadzki. Fot. M. Zowczak, 2006

початку. Ну, вареники (чи «пироги» в нас шворять) з картоплею, ш т м
вушка i борщ (це вже рахуемо як окремо), i голубщ також (рис з гри
бами), i узвар, i ще сливки таи сушеш теж на юнець, як варения. Воно
супер помагае, щоб ш т м перетравити Ti дванадцять страв.
К.О.: Чи е традищя, що хтось спещально готуе кутю?
Мама. Варять мак. Bei по трошки. Хтось ropixn, хтось мак” (Ю.А., 1976
р.н., Сянок).
Важливим пунктом впливу MaTepi на релшйну евщомють cboix дней е пи
тания вибору церкви. За нашими матер1алами приходимо до висновку про те,
що едина на тереш Украшська грско каголищ.ка Церква в Устриках Дoлiшнix
(Ustrzyki Dolne) е центром гуртування довол1 мгзерно! групи евщомо! украшсько1 cni.ibHOTH. розселено1 уздовж прикордонно! зони.
„Тут церква е. Ми, як пршхали сюди, тут [в цсркв11 було повно навозу
тучного. Ну, i шкода то! церкви. Куций, той шо помер, та Miń чоловш, та
Янпв Василь, я ... Ну i так трохи тих людей було i ми позбирали. (...) То
студенти пршхали — i вщремонтували ту церкву.
К.О.: В котрому popi г,i.rкрили церкву?
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Я конечне не пам’ятаю. ...Десь в 69-му. I тут трохи людий позн&ходилися. Укра1нщ. Трохи ся бояли...” (Б.П., 1919 р.н., Устрики Долппт).
Приналежнють до греко-католицького обряду розцшюсться як вибф не
стшьки релшйний, як етшчно-кулыурний, незалежно вщ того, чи родина автохтонна (1) чи живе на обстежених теренах тшьки кшька рокш (2):
( 1)

„К О.: Чи украшська у вас с1м’я?
Украшська.
К.О.: Якош ви вфосповщання?

Греко-католицького.
К О.: А вали д1ти?
Так само. Бо мама украшка, тато. Д1ти так само ходять до церкви” (С.В.,
1936 р.н., Жолобок (Żłobek)).
(2)

„Значить ходимо до церкви тут з дитиною. 3 тим, що по великих святах
два рази до року ходимо до костелу. Дитина ходить до костела так само
для того, що вони там вчаться. Я не забороняю. Але в недшю, то 3i мною
йде до церкви” (М.Г., 1968 р.н., Устрики Долшш).
Под1бний мехашзм самощентифшацн спостерегла професор М. Зовчак
у мютечку Проскур1вка на Подшл1 [Zowczak 2003: 42].
Наша спшьна участь у недшьнш Штургй дозволила побачити також, що
церковне життя, як i в сучасшй Украли, домшус передус1м у духовному проCTopi ж1нки. Традищйним залишаеться е й те, що жшка-мати дбае (у змппаних
шлюбах р1дтс), щоб дитина вщвщувала „свою” церкву.
В украшських родинах, я и проживають в околицях Устрик Дол1шшх, ми
спостерегли також потужний фактор сощально! щентичносп жшок, я и виконують роль одного з головних медттор 1в регюнальжм чи локально! „неофиийно!” усно! icTopii. Hami оповщачки стверджували, що розказували сво!м
дням про lCTopiFOродинного села, про виселення i переселения укра!нських ci л
i сшей, про трапчш життев1 ситуащ! в перюд д 1яльност1 УПА та АК на теренах
цього краю тощо. Така репрезентативгасть продиктована характерним виявом
ключово! poni перес1чно! украшсько! ж1нки як „агента сшцалгзацп дп-сй”, про
що достатньо активно i аргументовано пише етнолог, дослщниця жшочих автобюграфш Оксана Kicb (К1сь 2007, с.85). Однозначно визначеною е мета таких
юторичних вщомостей, де знания — це пересторога
„То ся повшно знати.... Жебиколись не повторило в життю бип>ше” (К.А.,
1937 р.н., Устрики Долппш).
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Зауважмо, що у розповщях литах людей ми помнили показну вщмежоваHicTb вщ гострих чи суперечливих моментов щодо icTopii польсько украшських
взаемин, як1 позначалися на долях людей. Це знову ж таки вказуе на чинник
страху, що закарбований у свщомосто опитаних людей та своерщно вираженим
резонатором давшх гострих м1жеттачних напружень.
У гпдсумку зазначимо, що в аксюлопчшй шкал! молодого поколшня 20
30-р1чних украшшв з прикордонних теретав exi дно! частини Польои поняття
рщно! мовн, щентичносто займае те мюце, яке було закладено з дитинства у ро
дин!, зокрема у малш там’!. Причину втрати суто украшських традищй майже
yci з респондент! в вбачають у примусовому розселенш украшських сшей, яю
колись жили компактною 6 1 л ь ш 1 с т ю : „(...) розвергли людей по цш й Польшт’
(В.С., 1928 р.н., Гоппв).
Разом з тим роль Marepi та i"i вплив на д.1тей, конструювання ixHboi щентичност1 (особливо у м1шаних шлюбах) залишасться значною. Проте розумшня niei щентичност1 опирасться на суб’ективному стереотип!. „Я ест локальна
патрютка” — сказала меш мешканка розселеного колись украшського села Завадка, до якого ж!нка (одна з численно! родини брапв i сестер) повернулася
усупереч р!зним життевим обставинам.
Очевидно, що на сьогодш залишасться нимало питань, як! потребують значно глибших студш. Аспекти, що тшьки пунктирно були окреслеш у нашш
с т а т , можуть стати частиною проблемних дослщжень про те, яю чинники
стали головними в асим!ляцшному nponeci украшщв на сх!дних теренах Польщ!. Важливо простежити дал! i те, насюльки д!евими у формуванш почуття
укра!нства е фольклорш традицй та i'xHi сучасш фольклоризащйш форми.
У перспектив! залишаються комплексш м!ждисципл!нарш розробки з проблем
пол iвекторного спрямування (!ндив!дуального, сощального, нац!онального,
екожвпчного, постсоветського) у визначенн! !дентичност! новоприбулих укра!нок, як! проживають у мшаних польсько-укр!нських шлюбах.
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Народна сакральна скульптура в Укра'пп
в контексН зв’язюв i3 захщними сусщами

У р1зновекторних стосунках украшського народу з сусщами, зокрема захщними, впродовж в1юв помине окреме мюце займае сакральне мистецтво, передуciM такий його вид, як скульптура. I не тшьки стильова, творена професшними
скульпторами, прийшлими з Ггалп, I ймеччини, Австрп, шших краш, але й виконувана бсз1менними мюцевими р1зьбярами, творшня рук яких можна бачити
в капличках, просто при дороз1 на землях захщних су ciд iв, передушм поляюв.
Чинникдв, що створювали сприятливу ситуащю для появи, поширення плас
тичного (i не тшьки) сакрального мистецтва на украТнських землях було дек1Л1.ка. 3 пом1ж них, це — нав'язування та посилення шштичних, економ1чних та культурних зв’язюв з Заходом, в чому далеко не останню роль вщгравав
польський елемент, поступове просування католицизму на схщ.
Благотворно на цей процес вплинули ренесансш, гумашстичш ще1, що вщносно швидко й грунтовно закоренилися на украшських землях, набуваючи тут
нац1онального забарвлення. Не можна не брати до уваги й живучють мистецьких, зокрема й в царит пластики, традицш давньоки1вських час1в.
Не заглиблюючись у далек i вши icTopii укршнського та сусщшх, передус1м
сх1дних та зах1дних народ1в, потр1бно наголосити, що з XVIII ст. умови для розвитку сакрально! скульптури на ргзних етшчних землях Украши були р1зними.
Особливо несприятливими вони стали на тих, що потрапили шд юрисдиктю
Росшсько! iMnepii. Вщомим Синодальним указом 1732 р. (Синод — з 1721 р.
— вищий державний орган, що ждав справами церкви в Poci!), що повгорював
виданий дещо рашше Петром I, в церквах заборонялася скульптура як така, що
проникла в P ociio „...от неверных рымлян и им последующих порубежных по
ляков” [Успенский 1989: 356].
Скрупульозне виконання царською адмшштращею приписш цього акту
було помине на Волин! у nepnii роки пиля придушення польського антиросшDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ського повстання 1831, вщтак також повстання 1861-1863 роюв. Тут знищувалися скульптуры! зображення не лише Ti, що знаходилися в греко католицьких
храмах, садибах польських магнат! в. але й Ti, особливо численш Ti, що зна
ходилися поза ними: „фпури” — придорожш хрести, з фiгурами розп’ятого
Спасителя, колони з ф1гурами р1зних святих тощо [Теодорович 1899: 186].
Хоча 1м под1бних було не менше й на шших етшчних землях Укра1ни, наприклад, Под1лл1. Тут, як вщзначав Данило Щербаювський, таких, продовж
одного кшометра при дороз1 могло бути понад десять [ГЦербаювський 1926:
XXI].
Фиурш зображення розп’ятого Спасителя, Богоматери рщше — шших свя
тих, твореш без1менними народними майстрами ставали дом1нуючими ком
понентами, перш за все на „памятниках свободи”, як 1х в народ! називали,
тобто споруджуваних на украгнських, i не т1льки, землях, що перебували в юрисдикцп австршсько! монархи. 3 XIX ст. ф1гурними пам’ятниками або хрестами
з фиурними зображеннями почали вщзначувати мюця поховань на сшьських
цвинтарях. Пам’ятш знаки, з нагоди в1дм1ни кршосного права в Pocił 1861 р.
встановлювалися на землях Украши, що входили до складу pi ei держави.
Залишаючи осторонь питания генези 1конографп окремих релшйних скульптурних образ1в, сюжет1в, лише виокремлюючи ix типолопчно та вщзначуючи географ1ю ix поширення, слщ вказати, що на украшсью земл1 вони в зна
ч и т Mipi потрапили i3 захщно! Свропи через Польщу, де, як твердить Юзеф
Грабовський, в його систем! сакрального мистецтва зайняли особливе мюце
[Grabowski 1968: 14]. Тут в середовшщ, де Bipa в Бога, католицизм були основоположними константами духовного життя, воно знайшло сприятливий грунт
для утвердження й розвитку. Свщченням цього е не тшьки багатство вид!в,
художньо образних pimeHb, ix локальних шдмпшостей. але, не зважаючи на
довший час панування в Полыш комун1стично! ifleonorii. ix не вдалося BHKopiнити з народно! художньо! творчосп piel краши.
На украшських землях поширення сакрально! скульптури, особливо народ
но!, позахрамово!, фактично розпочалося з кищя XVI стол iтт я. Саме з цього
часу, коли украа'нсыа земл1 перебували поза сферою активного впливу право
славно! Pocił, в греко-католицьких, спорадично й у православних церквах,
придорожшх капличках з’являються (цей процес йшов по висхщнш) скульmypHi зображення святих, „фпу ри" — найчасп т е монументальш хрести
з Розп’яттям, Пристоячими, ангелами, що так популярн1 на польських землях.
1х творш. тут, як i там, здебшыпого аношмш майстри. Укра1нськ!, часто вщкрито наслщують католицыа зразки. Не виходячи за межт загальних композиц1йних схем, прийом!в формотворення, у вибор| сюжепв. образ iг, в основному
вони керувалися конфсстйно обумовленими вимогами. В сюжетно-образному
план! бралися до уваги — й так вщбуваеться дотепер — традицшно найбшып
шановаш в дани! окрузг MicueBocri. Orpivi найчасп шс зображуваних Icyca
Христа, Богородитц. це — св. Миколай, св. Юрш (Teopriń), св. Васипй та ш.,
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Św. Jan stojący pod Krzyżem.
Koniec XVIII — pocz. XIX w., Podkarpacie.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego
we Lwowie im. A. Szeptyckiego.
Fot. M. Mozdyr

343

Św. Jan stojący pod Krzyżem. Koniec XVIII
— pocz. XIX w., Zielona (Зелена),
rej. nadworniański, obw. iwanofrankiwski.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego we Lwowie
im. A. Szeptyckiego. Fot. M. Mozdyr

архангели Михайло, Гавриш, великомучениц! Катерина та Варвара, а також
CBtrri Дмитро, Параскева та ш.
Часто пластично-образне трактування фшур цих святих, i не тшьки тих,
створених у XVIII-XIX ст., позначене рисами, властивими професшно виконаним католицькими скульпторами. Прикладом може бути Розп’яття з надмо
гильного пам’ятника, що на православному цвинтар] смт. Пщкамшь Льшвсько!
обл. Створене в XIX ст., скупе за пластичною мовою, воно звертае на себе увагу
непом1рно об’емним начересельником, зав’язаним великим вузлом. Невщомий
народний майстер-творець pici фчури, поза сумшвом, бував у знаменитому
в щй мюцевосп Домгаканському монастирц збудованому тут у XV XVIII ст.,
де Mir бачити таку шонографж).
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Аналопчний принцип шдходу до творения дерев’яних (J)iryp Розп’ятого
Спасителя був демонстрований начисельних артефактах виставки „Розп’ятий”,
присвячено! 2000-р1ччю християнства, оргашзованш Львшською галере
ею мистецтв. 3-пом iж представлених тут понад 300 фпурних зображень
розп’ятого Icyca Христа, значна частила ix несла на co6i стил1стичн1 риси бароково! та класицистично! скульптури, як и розумши народш майстри.
Оршнтащя на стильов1 пам’ятники, профешйну скульптуру або зразки, що
ix наслщували, часто помйгна на памятниках, встановлюваних на вщзначення скасування панщини. Наприклад, тих, що збереглися б1ля церков в селах
Лопатин та Киевщ на Льв1вщиш. В першому з них вона засшдчуе про себе
в триярусному постамент!, середнш з яких уподабнений до храмово! споруди
з тосканськими колонами. У Киевцях — у пластично тдкресленому страждальничому виразц характерному для скульптур цього типу епохи готики,
горельефно! фшури розп’ятого Спасителя, яку нешдомий автор Mir бачити
у недалекому Львову або костел i сусщньош мюта. Пряме наслщування класицистичного зразка чтгко простежуеться в горельефному Розп’яттц створеному
в 1898 р. в с. Остр iв Теребовлянського р-ну на Тернотлыцинг
Розповсюдженими, передовом на захщних землях Украши, були скульптурHi зображення на зразок „Христос Скорботний”. Pi3Hoi мистецько! вартостц
але неодм1нно сповнеш прагнення ix без1менних гворцш в пластично-образно
му трактуванш образу Спасителя, до вияву його страждань так, як ix розумпоть
проси люди. Саме таких рис сповнеш ргзновеликп фiгурки „Скорботного”, виKOHaHi з дерева та каменю, що ix найчаспше можна було бачити в капличках,
або на так званих „фпурах". Саме до таких належить та, що перетривавши
лихолптя, збереглася в Hiuii гриметрово! кам'яно! „фпури” бшя церкви Спаса
у мютечку Скалат ГПдволочиського р-ну на Тернопшыциш. Под1бна — на ко
лон!, що б)1ля монастиря Домни каш в в Кам' янс ць- Под iльському тощо.
„Христос Скорботний” — тема, не так часто як mini, наприклад, Розп’яття,
реализована в пластит украшськими народними майстрами, потрапила на напп
зсмл1 з середньовтно! зах1,лно1 Свропи через Польщу. Чи не першим ii зразком
в Украз'ш е та кам’яна фшура, що в 1614 р. постала i збереглася до нашого часу
на кушш канлитц E oImib у Львовт 3 XVII ст., очевидно його кшця, походить
й дерев’яна, довол1 велика (91x37x35 см) фшура „Скорботного” з м. Рогатина,
що на Г1|дкарпагл (Нашоналышй музей iM. Андрея Шептицького у Львов1).
Якщо в основ! нсонограф|чно1 схеми вона наближена до згадано! льв1всько1,
то за образним наловненням дуже р1зниться: адже в бо!м1вськ1й ф1гур! Хрис
тос — Боголюдина-мислитель, а в рогатинськш — Боголюдина-страдник, му
ченик. Сл1ди тортур — червош краплини, якими густо зрошене його оголене
т1ло, переконливо це демонструють. Очевидно, саме таке розумшня й сприймання образу „Скорботного” було дуже зрозумшим простим людям в Ti далею
важю умови 1х життя.
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До нечасто бачених на швденнозамдних землях Украши належить
<j)iтурне зображення страдницького „Icyca Христа, який несе хрсст".
Як твердить згадуваний Ю. Грабовський, таке композицшне ршення
зустр1чаеться виключно на теренах
Польни, де воно е дуже популярне
особливо в сшьському ссрсдовини
[Grabowski 1968: 18]. Саме така композищйно-образна схема була покладена в основу скульптурно! постап
Спасителя в багатофЛурнш cucHi
„Страстей Господшх. створенш в
1920-х pp. i встановленш бия церк
ви св. Миколая у с. Демня на Льв1вщинт Под1бна викута з монолггу
шсковика й встановлена 1972 року
сто!ть при входi на цвинтар села До
бром iрки на Тернопшыциш. Творцем
згаданого пам'ятника е вадомий в
о кру ai народний скульптор Ярослав
Пастушенко (1932 р. н.) з сусщнього села Гущанка. Йога скульптури,
Chrystus Frasobliwy. Koniec XVII
— pocz. XVIII wieku. Rohatyn (Рогатин),
pi3Hi за образами, розм1рами та за
obw. iwanofrankiwski. Ze zbiorów Muzeum
композицшно-гконограф1чним ладом
Narodowego we Lwowie im. A. Szeptyckiego.
майже Bei ор1ентоваш на профес1йну
Fot. M. Mozdyr
MCMopiaabHy скульптуру, часпше за
все бачену в р1зних польських 1люстрованих мистецьких та спещальних виданнях, або ж на льв1вському Личакт вському, терношльському та шших цвинтарях.
Вщомо, що в католицькому с в т , зокрема в Польщ1, образ Богоматер1 нале
жить до найшановашших. Багато скульптурних зображень Бошродищ е й у Га
личин! танаПодшлт Здсбиьшого вони несуть в co6i вираз традиц1йного. школ и
локально забарвленого народним розумшням цього образу. До таких належить
кам’яна скульптура Богородицу що зберпасгься на цвинтар1 в с. Озаринщ
Кам’янець-Под1льського р-ну на Хмельниччиш. Поза сумшвом виргзьблсна
в XIX ст. з м1сцевого шсковика, творцем, який мав вщповщну професшну шдготовку, про що свщчать риси класицизму, що проступають в и композищйному, пластично-образному тракту ван ш, це явно не намогильний пам’ятник.
Можна припускати, що на цвинтар, де знаходиться зараз, фшура потрапила
з 1ншого мюця, можливо, м1сцевого костелу (1741 р.) в роки радянського тотаDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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лггаризму, оскшьки встановлена не на старому католицькому цвинтарц яке тут
збереглося, а на православному.
Про шанобливе ставлення до pi ei' фпури тутешнього люду свщчить хоча
б те, що вона не тшьки не була знищена, але й зберегла слщи давньо! гошхромп, примггавно поновлено! на початку 1990-х рою в. При цьому звертае на себе
увагу рожеве обличчя Богородищ з чистими сишми очима, смолисто -чорними
бровами. Ще бшыпу увагу привертае и вбрання. Це надгга на фiгуру БогомаTepi бша сорочка, вщтак бша сукня, поверх яко! припнято декшька мережаних,
вишиваних фартунпив. На голов! — очшок. При цьому Bei компонента вбрання
оригшальш (висота фшури 1,7 м). Вщомо, що час вщ часу воно повшстю обновлюеться (Армв Щ НАН Украши, с. 11).
Тшьки в умовах, що створилися в Украпп тел я 1991 р. (здобуття незалежност!) на багатостраждальнш под!льськ!й зсмл1 Mir постати величний за
призначенням, скромний за формою монумент. На роздор1жж1 за с. Черче Череповецького р-ну на Хмельниччиш, на землях яко! проживало не одне поколшня поляки в, на Micui звщки розкриваються далей обрп прекрасного подшьського краю, на масивному прямокутному постамент! височить чотириконечний
хрест. Найб1льш ймов!рно, що в!н споруджений на Mieni „фпури”, чи просто
придорожнього хреста i вщтворюваний, очевидно, не у попередшй свош подо6i, а, псрсдус1м, як символ, що вшами охороняв цю землю. BiH величний свое!
простотою. А викарбуваш на постамент! слова з проханням до Всевишньош:
„Boże blagosław tę ziemię” („Боже, благослови цю землю”) нагадують про тих,
кому вона була якщо й не мапр’ю, то близькою i рщною.
Украшська греко-католицька церква перейняла ш д захщного католицького
cßiTy популярне там процесшне, виносне фтуративне зображення Богоматер!
(православна церква такого не знае). Кругла, рщше рельефна подоба Богородиш. неодмшно встановлена в р!зьблену, проф!льовану, багато декоровану мальованими та штучними кипами, прикрашувану полшромовану шдставку-постамент. При цьому неодм!нно демонструеться й м!сцеве традищйне розум!ння
!! образу. Промовисто воно засв!дчуе про себе в процесшнш скульптур! БогоMarepi з XIX ст. i3 с. Раковець на Льв1вщин1 (J1MI Р-4159, СК 250). Невелика
(дещо бшыне 60 см вис.) постать Божо! MaTepi у непом1рно високш, просто!
форми корош з др1бними зубчиками, у вшьноспадаючш сукн1, босон1ж сто!ть
на двох овалах-хмарах. Ноша простого крою з декольте прямокутно! форми, на
ii л1вому бощ виступае об’емн!шими формами. Манжета на простих рукавах
з'еднаш з ними шдкреслено др!бнеш>кими призбираними складочками. Все це
свщчить, що творець ще! скульптури прагнув зодягнути Богородицю у святкову ж1ночу ношу середовища, в якому BiH жив. 3 обох бокив пщшжжя Бошматеpi, на волютошццбних виступах, розм!щеш ф!гурки ангел1в з великими крилами. Вони посилюють дскора!И вш еп> композицй. IП й функцii п!дпорядкована й
nonixpoMia: синьо-зелений колф „хмар”, на яких сто!ть Бошродиця, вишневий
Konip cyKHi, наближеш до реалютичного виразу ясш оч1 з темними з1ницями,
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рожев1 пцчки, чорн1 брови, червош уста тощо. До peni, процесшш скульптуры
завжди були шшхромнт
Фпурш Розп’яття iнкол и майже чистих стильових ознак компонувалися i на
литих з металу хрестах. Вар!атившсть художнього тексту !х була велика: иуд
неоготичних до модерновых. Яскравим прикладом цього може бути Розп’яття
на пам’ятнику, що на цвинтар! при церкв1 св. Миколая 1757 р. в с. Борочиче
на Волиш (Армв експедици Ш НАНУ 1997р.). Вш, як i iHuii, встановлеш тут
в к1нц1 XIX — на поч. XX ст., виконаний ливарницькою техшкою з чавуну.
Увшчуе його довод) декоративно потрактований хрест, юнщ якого заюнчуються подобою триверхо! корони. В1д середохрестя в1дходять чотири пучки довгих
промен1в, а над ф1гурою розп'ятого Спаса — вузенький дашок, з зубцями по
периметру. Фпура Христа спираеться ногами на великий диск (його д1аметр
дор 1внюе висом ф|гури Розп'ятого) з ештафшним написом (не читабельный),
що, у свою черту, е завершениям струн ко! ажурно! вежу яка мае подобу фрон
тона готичного собору з гостроконечно заюнченим в1мпергом, прикрашеного
краббами та колонами, навершя яких увшчаш флеронами. У центр! фронтону
— розета. Отже, захщне походження цього компонента, його мотив1в, в цьому
пам’ятнику е очевидним. Водночас фшуру розп’ятого Спаса, що вщлита разом
з ус1ма 1ншими елементами цього пам’ятника, представлено за 1конограф1ею
Сх1дно! церкви. У концептуальному, конфесшно обумовленому контексм таке
поеднання знаковых структур е не зовшм коректне. Однак под1бних приклад1в
можна навести багато.
Вщлим з металу, переважно чавуну, сцени розп’яття, ф1гури Icyca Христа.
Пристояч1, ifflni 616л1йн1та евангельсью персонаж!, що в другш пол. XIX — на
поч. XX ст. появляються на надмогильных литих з металу — це прояв впливу
зах!дних cycifliß, передуci м Полыщ, Чехй, де вони були, в свою черту, запозичеш з Шмеччини, Австрй. Вщомо, що в Захщшй Сврош лита металева скуль
птура почала поширюватися з XVI столмтя.
Проста, доступна, не вельми коштовна ливарницька справа створювала
можлив!сть якщо не тиражувати, то бодай послщовно вщтворювати дек!лька
щентичних зразкдв. Врсшм, можливо, так й було. Проте, здеб1льшого, на одно
му цвинтар) не бувае двох однакових пам’ятник!в, виконаних щею техшкою.
Очевидно, ддяв неписаний закон, традиц1я, або ж просто такою була воля тих,
хто замовляв пам’ятник, що виключали повтор. Тому пам’ятники ще! групи
спор iдней i 1дейно-тсматичним та композищйним принципом, технолог! ею виконання, м!ж тим характеризуються таким багатством вар!анмв. Та при цьому
!х об’еднуе сп1льне дом!нування у загальному !дейно-художньому контексм
пам’ятника скульптурного образу розп’ятого Спасителя.
Дуже поширеним були таю лим намогильн! пам’ятники, основне мюце
в яких займали рельефш сцени — алегоричн!, евангельськ!. Саме таю до по
чатку XX ст. популярш були на намогильних памятниках у сусщшх зах1дних
народш, зокрема польськош. Два цього типу збереглися на цвинтар! при церкв!
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св. Параскеви з 1721 р. в с. Брани Горсгавського р-ну на Волиш (Apxiß експедицп IH НАНУ 1997р.). На одному з них — барильефна сцена перенесения
дупл вмираючо! людини двома ангелами: один, з1гнутий, приймае ii у подобл
дитини на руки, 1нший стснть. неначе на варт1, поруч. Сцена сприймаеться як
об'емна шюстращя поширеного уявлення про смерть християнина. Вона явно
запозичена з класицистичного твору, про що свщчить ч1тка, вив1рена композиц1я, пропорцй, сп1вв1дношення частин до цшого тощо. Вкомпонована у нижню частину хреста, що мае подобу в1втарика з антипед1ем та коршфськими
колонками по боках, вона архггектошчно переконливо творить його основу.
На другому пам’ятнику, композицшною дом1нантою якого слугуе обелюк, пщн1жжя якого фланкують дв1 симетрично розмщеш ф1гурки ангел1в з контурно
виступаючими крилами, всю його передню частину заповнюе рельефна жшоча фп ура, з виразом глибоко! скорботи. Над щею частиною хреста розм1щена
таблиця з ештафшним текстом. Ii обрамляють лит1 лавров1, дубов1 в1ночки,
букетики к в т в , ф1гурки ангел1в, пута, р1знопрофшьоваш рамки тощо. Фиура
розп’ятого Спасителя якщо вщлита разом з хрестом, то найчастннс бувае ре
льефною, шод1 — горельефною. В обох випадках ii пластично-образна струк
тура здебшыного обумовлена зразком, ор1ентованим, як правило, на бароковий, а ще частше — класицистичний ориг1нал. Taxi виготовлялися не тшьки
у промислових центрах, але й малих мютечках, наприклад, Горохов!, Володимир1-Волинському на Волиш, ба, навпъ в окремих селах i здеб1льшого несли
на co6i слщи неяюсно знятог або багаторазово використовувано! форми, неналежнош виюнчення (зачисток) тощо.
Протягом XIX ст. на тих етшчних украшських територ1ях, де позицЦ схщно!
православно! церкви переважали над шшими конфсаями, культова скульптура
в релшйному жита займала малопомгше м1сце.
На схщноукрашських землях, шловно на Л1вобсрсжж1, на сшьських цвинтарях пам’ятншбв 3i скульптурними, тим паче ф1гурою розп’ятого Спасителя,
виконаних р1зьбярською технжою в камеш чи дерев1, створеними до кшця XIX
ст., виявити не вдалося. Тут ф1гурн1 зображення розп’ятого Христа зазвичай
заступаються рельефними, або наближеними до реальних формами знарядь
страстей Господшх, подобами сонця, мюяця тощо. Тим бип>ше, немае таких,
що були б позначеш 1ндивщуальним творчим характером.
Саме до таких, хоча й ор1ентованих на певний зразок захщного походження,
слщ вщнести мемор1альш скульптури, створеш Василем Бщулою (1868-1925)
3i с. Лапшин, що на Терношлыциш. В1н залишив гасля себе близько 20 надмогильних пам’ятниюв, ущл1лу частину з яких можна бачити на цвинтарях кшькох cia поблизу Бережан; мюта, вщомого памятниками арх1тектури та скуль
птури XVI-XVIII ст., резиденцй магнапв Сенявських. Його монумснтальн1
Розп’яття, особливо з Пристоячими, ф1гури окремих святих, встановлсш на
високих постаментах переважно з бароковими багатопроф1льованими карни
зами, картушами, — це не тшьки майстерно переведет в кам1нь репродукцн
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з вщповщних, передущм австршських та польських видань XIX — поч. XX ст.,
а свщчення талановитосп простого подшьського xnioopooa (бо з пращ на земai утримував шм'ю), шким не вченого вщповщного ремесла (якщо не брати
до уваги того, що бачив у молод! роки у сусщшх камснотсав та тяжко! npani
батька над вирубуваним з брили каменю простих надмогильных хрестт). Це
результат його внутрипньо! потреби творчого вислову. Твореш ним монументи
оргашчно вписувалися у npocTip сшьського цвинтаря та, передуcivi. — у духо
вный свп сшльноти. в яклй жив i творив.
Вщом! й iHun народ iii майстри, наприклад, Дмитро Бшинський з цього ж Захщного Поды ля, яi<i прадювали у мемор!альнш скульптур!, часто взоруючись
на друкований ыюстративний матерки. Проте бшышсть майстр!в народно! меMOpianbHoi скульптуры не послуговувалась такими джерелами обралв та форм
i задовольнялася традицй’шими зразками. Фпура архангела Михаша, зокрема,
яку можна бачиги на багатьох цвинтарях Под iдля, незмшно в!дтворювалась
в лицарському обладунку зображуваного на iKOHax pisHoro часу. Великомуче
ница св. Катерина, яка на iKOHax зображуеться переважно в бароковому стро!,
у намогильных пам ятниках це — величава спокшно стояча фщура, за образом
найчастппе наближена до захщних класицистичних зразк!в. Т!льки символ ii
мученицько! смерп — колесо тортур — народи! майстри не тшьки зображують
по-р!зному, але й розмщують його по pi3Hi боки фщури.
Приблизно такий пщхщ до пластично-образного трактування помтш й
й на намогильных фщурах Великомучениц! св. Варвары, св. Дмитр!я та бага
тьох шших, менш популярных в католицькому с в т .
Запозичення i3 зах!дно! архиектури, скульптуры, жонографй !нколи дуже
вщвертц так!, що переходять у пряме насл!дування, можна пом1тити у творчосTi багатьох майстр!в 3i с. Демня, вже з XIX ст. вщомого осередку каменярства
на Льв!вщиш. Зокрема, у творчост! Якима Михайл!ва, який у 1912-1920 рр.
працював на спорудженш костела св. Слизавсти (тепер церква св. кн. Ольги
у Львову одна з найкращих пам’яток неоготики в Укра!н!). Створений ним
надмогильный пам’ятник Т. Сьеринту, що на демнянському цвинтар!, звертае
на себе увагу передовс!м архггектурним обрамлениям еп!таф!йно! таблищ:
Г! фланкують дв! невисокт готичш колонки з гарно опрацьованими каштел!ями, а зверху прикривае багато профшьований гостролукий карниз. Ув!нчуе цей
надмогильник высокий хрест 3i шпилястими зактнчсннями та розеток* в променях на середохрестт Цей пам’ятник св!дчить не ильки про вправного майстра,
але й про його захоплення стилем, в якому споруджувався костел св. близавети. На надмогильнику вщсутня дата; непрям!, але переконлив! факты дають
шдставу вщнести його створення до 1920-1922 рокш.
Впливи стильового католицького сакрального мистецтва, пам’ятки якого
збереглися на украшських землях, довол1 пом1тш у творчосп сучасних украшських майстрт народно! мемор1ально! скулытгури. Це переважно люди молодшого або середнього в1ку, вих1дщ з сш, або м1стечок (наприклад, Володимир
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Логуш i3 Передмютя б iля Я з .и в ц я на Тернопшыциш, Микола Скварок, брати
Верещинсью 31 згадувано! Демш та шнп), яю мають середню освггу, набули
певний досвщ у старших майстр1в. У !хньому творчому доробку помггае мюце
займають популярш в захщноевропейському мистецтш XIX XX ст., зокрема
сакральному, теми: „Icyc в терновому вшку”, що найчастине у вигляд1 медальйону розм1щуеться на середохресп, „Богомапр з Дитям” та iHmi. Дехто з них,
наприклад, В. Логуш, школи вдасться до власно! творчо! образно! штерпретаип окремих образ1в. Сучасш майстри добре 3opieHTOBam в тспершшш духовнш, економ1чнш та сощальнш ситуацп сусшльства, в якому живуть, i, щоб,
задовольнити сво! матср1альш iHTepecn, вссзростаюч1 вимоги до щейно-образного навантаження намогильних пам’ятниюв, не гребуючи шчим, а вщтак лег
ко псрсор1ентовуються на творения надмогильних стел з граф1чними елементами (портрет, сцени л1ричнош, бioгpaфiчнoгo характеру, „намогильна” поезш
тощо). Дорогий грашт-лабродорит, габро вони успшшо замшяюгь штучним
MarepianoM — пол1мером. Усе частше вдаються до творения барельефних портрст1в, CHMBoniKH, декору з металу тощо.
Водночас йде активний процес замши давшх надмогильних xpecTiB,
пам’ятниюв новими, створеними i3 кольорового цементу, шших тривких матеpianiß, багато декорованими. Прикрашування цих oö’eicriB шод! перетворюсться в самощль. Для !х досягнення використовуються yci доступы засоби — моза!ка, полихромия i т.п. включно з фрагментами дзеркального скла. При цьому
часто гинуть артефакта народного пам’ятникартсва, наприклад, надмогильники 3i скульптурними компонентами, яю в 1920-1930-х рр. творив Дмитро Biлинський i3 с. Колиндяки на Под1лл 1.
Под1бш явища cnocTepi гаються не тшьки на укра!нських землях. При цьому
традицшш народ hi уподобання не зникають бсзс:идно, а збагачуються, оновлюються, а м1жетшчнА польсько-укра!нсью мистецью стосунки тшьки сприяють цьому. Вони особливо пожвавлюються, наловнюються новим змштом,
набувають нових форм п1сля зникнення з пол1тично! карта св1ту держави зла
— Радянського Союзу, яка не тшьки не визнавала, але й систематично та щлеспрямовано нищила все, що було пов’язане з Божим ivicHCM. в1рою предюв,
святинями народу.
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Rudyment pamięci
rzecz o dawnym Stanisławowie

Mojemu Dziadkowi Stanisławowiakowi...

Słowo r u d y m e n t , łac. rudimentum, niesie za sobą co najmniej kilka znaczeń.
Pierwsze, jakie spotykamy w Wielkiej Encyklopedii PWN, informuje nas o bio
logicznym sensie powyższego pojęcia. Czytamy, że są to „szczątkowe narządy,
uwstecznione w rozwoju ewolucyjnym danego szczepu w wyniku częściowego
lub całkowitego ograniczenia ich funkcji i znaczenia dla organizmu” [2005, t. 26:
381]. Przykładem rudymentu mogą być zachowane u ludzi kręgi ogonowe. Obok
medycznego ujęcia istnieje także definicja będąca synonimem podstawy lub po
czątku jakiegoś zjawiska, zaś w potocznym rozumieniu wyraz ten oznacza po
prostu pozostałość.
Swoista dwoistość, a nawet troistość znaczenia tego słowa wydaje się być nie
zwykle użyteczna dla uchwycenia pewnej specyfiki, jaka towarzyszy miejscom,
które nie przynależą już do świata rzeczywistego, ale wciąż pozostają w naszej
pamięci. Może nie być już domów, ulic, miast, a jednak wspomnienia i myśli
o nich wciąż będą żywe. Kresy — magiczne słowo, będące symbolem „krainy
mlekiem i miodem płynącej’':
„Rzecz to wielce znamienna: jakże często użycie tego słowa przenosi myśl
i pamięć, a nieraz też i «duszę utęsknioną» «do tych pagórków leśnych,
do tych łąk zielonych», na «Ukrainy błękitne pola», nad Dniestru porohy,
nad brzegi Rosi, nad Słucz i Pinę, na stoki Czarnohory, do Lwowa i Wilna,
do Zbaraża, Kobrynia i Buchacza” [Kolbuszewski 1996: 12].
Te wszystkie słowa klucze, przywoływane przez Jacka Kolbuszewski ego, są oto
rudymentarni pamięci.
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Gród Rewery, jak często w literaturze historycznej końca XIX i początku XX
wieku określa się Stanisławów, jest rudymentem we wszystkich przywoływanych
przeze mnie znaczeniach. Stanowi pewną „biologiczną” pozostałość na mapie
dzisiejszej Ukrainy, ale też od 1962 roku Stanisławów przemianowany został na
rosyjski Iwano-Frankowsk, zaś ukraiński Iwano-Frankiwsk daje początek zu
pełnie nowemu miastu:
„Mieszkam w jednym z takich miast, gdzie zupełnie nieunikniona jest mi
łość do archeologii, nawet jakieś dziwne od niej uzależnienie. «Archeolo
gia» jest dla mnie pojęciem dość szerokim — to przede wszystkim możli
wość odszukania śladów przeszłości, zanurzania się w coraz to głębsze jej
warstwy. Wydaje mi się, że na tym świecie istnieje coś takiego, jak szcze
gólna stanisławowska («stanisławowsko-frankiwska»?) gra nawarstwień”
[Andruchowycz 2002: 13].
Ta osobliwość, o której pisze Jurij Andruchowycz, staje się punktem wyjścia
dla rozważań o minionym, obecnym i przyszłym Stanisławowie. W tym celu nie
uniknione staje się przywołanie głosów trzech pokoleń, dla których owo miasto
jest z jednej strony wspomnieniem młodzieńczym, z drugiej zaś koniecznością
i wreszcie świadomym wyborem. Mam tutaj na myśli pamięć Polaków, dzisiej
szych osiemdziesięciolatków, którzy urodzili się w Stanisławowie jeszcze w okre
sie międzywojennym. Będę określać ich mianem „ p o k o l e n i a o j c ó w ”. Prze
ciwwagą dla polskiego spojrzenia staje się tutaj dorobek autorów ukraińskich,
związanych z tzw. fenomenem stanisławowskim. Perspektywy te konfrontuję
z tą, która należy do środowiska nazwanego nieprzypadkowo p o k o l e n i e m
p o m a r a ń c z o w e j r e w o l u c j i . Zanim jednak przejdę do charakterystyki po
szczególnych generacji w sensie zarówno historycznym, jak i kulturowym, po
krótce wyjaśnię, skąd pomysł na zestawienie tych grup.
Po pierwsze tylko takie porównanie zachowuje bezpośrednią, symboliczno-kulturową ciągłość pokoleniową stanisławowiaków. Urodzeni w latach 20. XX wie
ku Polacy stanowili większość jego obywateli, choć nie byli jedynymi miesz
kańcami dawnej osady myśliwskiej u ujścia Bystrzycy. Na tych samych ziemiach
żyli obok siebie Żydzi, Ormianie, Ukraińcy. „Miasto Stanisławów posiadało
w 1921 r. 51 236 mieszkańców, w tym: 21 850 Polaków, 8400 Ukraińców, 20 200
Żydów wyznania mojżeszowego, 1076 ewangelików. Liczba mieszkańców w Sta
nisławowie wzrosła w 1931 r. do 78 218 ludzi’'1. „Pokolenie ojców” jest zatem
pewną synekdochą w przedstawieniu specyfiki nieistniejących już, ale krzyżują
cych się wówczas kultur. Zapiski Polaków, grupy najliczniejszej, będą więc tyl
ko przykładem myśli o Stanisławowie, rozwijanej przez wygasające już, z racji
podeszłego wieku, pokolenia. Dopiero kilkadziesiąt lat później miasto Rewery
znów zaczyna odradzać się w świadomości spadkobierców minionej epoki —
1 Spis ludności Stanisławowa. Materiał udostępniony autorce przez Towarzystwo Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
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Ukraińców. Roczniki 57, 60, 62 niejako przejmują wiedzę o odrębnej, nie tak
dawno żyjącej na Pokuciu ludności polskiej, żydowskiej czy ormiańskiej. Pró
bują tym samym budować własną tożsamość, nieustannie jednak spotykając się
z zachowaną pamięcią sąsiadów i własnych przodków. Ukraińscy pisarze, ese
iści, zwykli mieszkańcy starają się odpolonizować i c h ziemię. Twórcy reprezen
tujący w latach 80. XX w. „fenomen stanisławowski” są pierwszą, pewną swojej
przynależności narodowo-lokalnej grupą etniczną.
I wreszcie, głos „pomarańczowego Majdanu” [por. Wojciechowski 2006], dy
stansujący się od pełnych emocjonalnego zaangażowania wspomnień wojennych
dziadków, daleki od krytycznego spojrzenia rodziców, zaczyna brzmieć zupełnie
inaczej. Nie ma tutaj znaczenia, po której stronie Bugu jesteśmy, ani też za jaką
opcją polityczną się opowiadamy. Najważniejsze jest to, że rok 2004, nazywany
przez Bohdana Osadczuka „ukraińską wiosną jesienią” [por. Kerski, Kowalczyk
2008], dał nadzieję na zmianę stosunków polsko-ukraińskich, a co za tym idzie,
stał się rudymentem pod rozpoczęcie rzetelnego dialogu między sąsiadami.

Pokolenie ojców
To był najpiękniejszy błękit mego życia: suchy, twardy i tak
czysty, że zapierał oddech. Wychodziły z niego wolno ogrom
ne anioły powietrza.
Aż nagle zobaczyłem gwóźdź, zardzewiały, wbity ukosem
w niebo. Starałem się o tym zapomnieć. Daremnie, kątem
oka wciąż zawadzałem o gwóźdź.
I co zostało z mego nieba? Błękit w sińcach.
Z. Herbert, Poezje, Warszawa 1998, s. 291

Stanisławowiacy, Lwowiacy, żyjący i zmarli, wszyscy ci, którzy urodzili się po
1919 roku na dawnych ziemiach II Rzeczypospolitej, należeli do ostatniego po
kolenia wielokulturowego tygla. Wystarczy wspomnieć powieść Alfreda Dóblina, Podróż po Polsce, by poczuć tę niezwykłą mieszankę obyczajów i tradycji,
skupioną na jednym obszarze.
Podobna rzecz miała miejsce właśnie w Stanisławowie. Jak podają roczni
ki, miasto to powstało jako „wynik mądrości’'. Andrzej Potocki, kasztelan kra
kowski i hetman polny koronny, założył ową osadę w 1662 roku na miejscu wsi
Zabłotów. Nie bez kozery umiejscowił ją nad rzeką Bystrzycą i zorganizował
jako potężną fortecę. Dla uczczenia pamięci swego ojca, Stanisława Rewery,
hetmana wielkiego koronnego, Potocki nadał temu miejscu nazwę Stanisła
wów. Już te wyjęte z dawnych kronik fakty pokazują, że od momentu powstania
gród Rewery odznaczał się polskim charakterem. Niemniej jednak osiedlili się
tam, obok Polaków, również Rusini, Żydzi, Ormianie i Niemcy. Warto dodać,
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że w II połowie XVII wieku znajdowały się tam odrębne urzędy magistrackie
z wydzielonymi miejscami dla wójtów i ławników: jeden polsko-ruski, a drugi
ormiański. Również w 1662 roku na mocy przywilejów danych Żydom przez
Andrzeja Potockiego została utworzona gmina żydowska. I tak przez przeszło
dwa stulecia egzystowały ze sobą różne nacje, borykając się z wojnami, najazda
mi Turków, ekspansją habsburskiej monarchii. Sytuacja taka utrzymywała się aż
do wydarzeń 1919 roku, kiedy to w ludność żydowską zaczęły godzić coraz po
ważniejsze przejawy antysemityzmu, a stosunki polsko-ukraińskie ulegały ten
dencjom nacjonalistycznym. Bohdan Osadczuk, ukraiński publicysta i historyk,
notabene urodzony w 1920 roku, doszukuje się różnic w relacjach polsko-ukra
ińskich już w czasach Polski Piastów i Rusi Kijowskiej [sic!]: „Pokrewieństwa
istniały tylko na początku naszych dziejów za Polski Piastów i Rusi Kijowskiej.
Potem drogi się rozchodzą i prowadzą do zupełnie odmiennych procesów. Pol
ska piastowska rośnie w siłę, a Ruś-Ukraina pogrąża się w niemocy’’ [Kerski,
Kowalczyk 2008: 41]. Nie można jednak zapominać, że pogorszenie stosunków
między narodami ściśle wiązało się z dążeniami niepodległościowymi. Najpierw,
po rewolucji październikowej 1917 roku, proklamowano Ukraińską Republikę
Ludową w federacji z Rosją, jednakże rosnące niezadowolenie z niezdecydowa
nej polityki władz doprowadziło do przewrotu 29 IV 1918 i tym samym obwo
łano hetmanem generała Pawła Skoropadskiego. Niestety, jego chwiejna i ule
gła postawa wobec Niemców spowodowała kolejne rozczarowanie ukraińskiej
ludności i już 13 XI działacze URL utworzyli Ukraiński Dyrektoriat i wszczęli
powstanie narodowe. Jednocześnie tego samego dnia bolszewicka Rada Ko
misarzy Ludowych anulowała traktat brzeski, zaś Armia Czerwona rozpoczęła
atak na Ukrainę. W wyniku tych działań 6 1 1919 roku utworzono w Charkowie
Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Wcześniej jednak, bo jeszcze
w październiku 1918, za sprawą przegranej państw centralnych na terenach
Galicji Wschodniej została powołana Zachodnioukraińska Republika Ludowa.
Nowa forma ukraińskiej państwowości stała się kolejnym zarzewiem konfliktu
polsko-ukraińskiego. Obszar ZURL obejmował ziemie sporne etnicznie. Za
cięte walki po obydwu stronach doprowadziły do przejęcia przez Polaków kon
troli nad Lwowem, natomiast rząd zachodnioukraiński przeniósł się do Tarno
pola, a w końcu do Stanisławowa.
I tak oto dochodzimy do momentu najbardziej kontrowersyjnego w stosun
kach polsko-ukraińskich. Ostatnim aktem na rzecz niepodległości Ukrainy był
sojusz z IV 1920 r. pomiędzy URL a Polską, ostro krytykowany przez nacjonali
stów. Zawierał on bowiem rezygnację z Galicji Wschodniej i części Wołynia oraz
zakładał wspólną walkę przeciw bolszewikom. Ludność Ukrainy nie poparła tej
decyzji, a ryski traktat pokojowy zawarty 18 III 1921 przez Polskę z Rosyjską
FSRR i Ukraińską SRR przekreślił dalsze istnienie URL:
„Strona polska była zbyt wyczerpana, aby ponownie pokusić się o wy
prawę na Ukrainę, i w Rydze zasiadła do stołu rokowań z bolszewikami.
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W polskiej delegacji pierwsze skrzypce grali politycy wrodzy koncepcjom
wschodnim Piłsudskiego, którzy zgodzili się, by w rozmowach wzięła
udział delegacja USRR. Oznaczało to porzucenie przez Polskę sprawy
URL. Oddziały ukraińskie próbowały jeszcze walczyć z Armią Czerwoną,
ale zostały wyparte za Zbrucz. Zgodnie z porozumieniem rozejmowym
Polacy rozbroili i internowali niedawnych sojuszników. Piłsudski wypo
wiedział później do ukraińskich oficerów osadzonych w Szczypiornie pa
miętne słowa: «Ja was, panowie, bardzo przepraszam»” [Kubisz 2008].
Szereg przywołanych tutaj faktów stawia w dość niechlubnym świetle pol
skie działania wobec ukraińskich dążeń niepodległościowych. Trudno jednak
dziwić się konformizmowi polskich władz. Funkcjonariusze młodego państwa,
stającego się samodzielnym bytem po 123 latach niewoli, mieli nieco zawężony

Zdjęcie rodzinne. Lata 30. ubiegłego wieku
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ogląd rzeczywistości. Niemniej jednak wydarzenia roku 1921 odbiją się szero
kim echem w następnych latach.
Lata 20. XX wieku to czas narodzin nowego pokolenia. Ludzi wzrastających
w atmosferze nadziei i radości z odzyskanej niepodległości; wychowujących się
w duchu patriotyzmu i oddania dla ojczyzny, ale jednocześnie zachowujących
pełne poszanowanie dla żyjących obok mniejszości. Obraz idealny, ale w przy
padku stanisławowiaków najczęściej pamiętany i przywoływany.
We wspomnieniach zwłaszcza widać tęsknotę za młodością, „opiewanie”
pierwszej, romantycznej miłości, zachwyt nad pięknem kresowej krainy. Z dru
giej zaś strony pojawiają się tematy upamiętniające losy poległych Polaków
w czasie I i II wojny światowej. Piszą o tym zarówno wielcy pisarze kresów, jak
i zwykli ludzie, chcący zachować pamięć o dawnych wydarzeniach. Szczególną
grupę stanowią tutaj stanisławowiacy. Wielu znanych dzisiaj literatów, eseistów,
historyków czy filmowców pochodzi właśnie ze Stanisławowa. Zmarły niedawno
reżyser Jerzy Kawalerowicz wychowywał się również w Grodzie Rewery. Jed
nakże, wielkie nazwiska są tylko pewnymi ikonami pamięci o przeszłości. Z „po
kolenia ojców” wywodzą się Miłosz, Herbert, Giedroyć czy Konwicki, jak rów
nież inni, których imion nie znamy. Jedni pisali, tworzyli przez całe życie, drudzy
zaś zaczęli przelewać na papier swoje wspomnienia, by nie zapomnieć. Często
gromadzone przez lata zapiski pamiętnikarskie i dzienniki miały służyć zacho
wywaniu wiedzy, pamięci o minionych czasach, jak również być świadectwem dla
przyszłych pokoleń. Od 1989 roku polska literatura przeżywała rozkwit twórczo
ści wspomnieniowo-pamiętnikarskiej. Nagle każdy, kto żył na Kresach Północ
no-, czy Południowo-Wschodnich zaczyna dzielić się swoimi przeżyciami. Na
łamach wiciu niskobudżetowych pism ukazywały się relacje z czasów I I R P oraz
wydarzeń wojennych. Do zbioru takich miesięczników, kwartalników należał
ukazujący się od 1996 roku „Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich”. Zbierane tam materiały nie były
i nadal nie są jednolite. Na łamach czasopisma pojawiały się wiersze, relacje
z pierwszych wizyt Polaków na Ukrainie po 1991 roku, a w szczególności wspo
mnienia. W numerze 3 z 1996 czytamy:
„Dnia 17 listopada byłam służbowo na stronie polskiej, a ponieważ wra
cać miałam dopiero następnego dnia, bo dopiero wtedy kpt. Kmita z na
szej Komendy miał mi wręczyć pisma, zaszłam na Kulparków do domu.
Otworzył mi drzwi mój czternastoletni syn z pierwszego małżeństwa, Ju 
rek Bitschan. Właśnie wstał z łóżka po przebyciu anginy. [...] Było to na
sze ostatnie widzenie. Na drugi dzień Jurek zameldował się do wojska,
a w parę dni później poległ. Kiedy jestem we Lwowie na tej ulicy, staje mi
zawsze obraz Jurka, patrzącego za mną. [...] Nie było mi dane pogrążyć się
w rozpaczy po stracie najdroższego dziecka. Zostałam wezwana do dal
szej służby. Trzeba było dalej bronić Lwowa przed nieustającymi atakami
Ukraińców” [Zagórska 1996].
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W innym miejscu znajdujemy artykuł Powtórnie uśmierceni, w którym dowia
dujemy się o losach cmentarza stanisławowskiego:
„Założony został daleko poza murami ówczesnego miasta, w 1782 r. na
areale blisko 7 hektarów, co stanowiło dla ówczesnego miasta, liczącego
ok. 10 tys. mieszkańców, znaczną powierzchnię. O jego nowoczesności
świadczy więc zarówno umiejscowienie go daleko od miasta, jak i wiel
kość dająca możliwości swobodnego i ładnego rozplanowania alejek, kwa
ter i poszczególnych grobów” [Leszczyński 1996].
Jak podaje autor, Stanisław Leszczyński:
„[...] piszący te słowa, spodziewa się, że malowany przezeń słowami obraz
cmentarza, jakim go zapamiętał z lat swej młodości (w chwili bezpow
rotnego opuszczenia Stanisławowa w dniu 17 września 1944 miał 23 lata)
będzie miłym wspomnieniem dla jego rówieśników, a także starszych
i młodszych Stanisławowiaków, jak równie cenną pamiątką przekazaną
współczesnym mieszkańcom miasta i rodakom” [Leszczyński 1996].
Te dwa wyimki pochodzące z dość obszernych tekstów stanowią reprezenta
tywną próbę dla przytaczanych w Biuletynie wspomnień.
Równie ciekawym przykładem zebranych w jednym miejscu wspominek jest
portal internetowy <www.stanisławow.net>. Na stronach możemy znaleźć ma
teriały dotyczące historii, jak również biografie sławnych ludzi urodzonych na
obszarze Kresów. Zbiór ten uzupełniają wspomnienia. O ile artykuły zamiesz
czane w Biuletynie mają charakter w głównej mierze informacyjny, o tyle teksty
publikowane na stanisławów.net są bardziej zróżnicowane. Wielowątkowe, róż
norodne formy, jakie możemy tam znaleźć, dają nadzieję na szersze spojrzenie
autorów. Niestety, co innego zdaje się przyświecać twórcom portalu. Stylistyka
strony przywołuje na myśl pierwsze wydania dzieł Sienkiewicza. Stanisławów
widziany przez pryzmat założycieli stanisławów.net wydaje się być miastem wciąż
należącym do II RP, a nawet pamiętać czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów:
„Nasze miasto powstało w czasach powstań kozackich, klęsk żywiołowych,
gdy potop szwedzki zalewał Polskę od północy i zachodu, a Chmielnic
ki z Tatarami pustoszył Białoruś. Stanisław Rewera Potocki wsławił się
w tym czasie zwycięstwem nad siłami kozackimi w 1655 roku pod Ochmatowem”2.
Błędem byłoby jednak przyjęcie, że wszystkie zamieszczane tam wspomnie
nia pisane są w taki sposób. Trzeba pamiętać, że zadaniem stworzonej strony
internetowej jest zrzeszanie Stanisławowiaków i ich rodzin rozsianych po całym
świecie. Podstawowym celem staje się więc działanie na rzecz zbudowania i od
nalezienia minionej wspólnoty. Zastosowana symbolika sienkiewiczowsko-kra2 Por. < http://stanislawow.net/wspomnienia/losy_stanislawowa.htm> .
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szewska trafia z pewnością w samo sedno, wzbudzając wspomnienia o polskiej
hegemonii.
Nie zmienia to jednak faktu, że kwestie przynależności Stanisławowa do
Ukrainy rzadko są podejmowane przez polskich autorów. Trudno się jednak
temu dziwić, kiedy spojrzy się na wydarzenia z lat 1941-1943, których nieludzki
wymiar przekreślił perspektywę wielokulturową i wyparł pamięć o wcześniej
szej, wspólnej historii. Echa rzezi wołyńskiej z lipca 1943 roku odbiły swe piętno
również na miastach Pokucia:
„Banderowcy to najpierw noże święcili w cerkwi — kontynuował tamten.
— Pop ich błogosławił i żegnał krzyżem świętym, jak szli na mord. A po
tem tymi poświęconymi nożami gardła Żydom podcinali. Kazali im przed
krzyżem klękać i święte prawosławne obrazy całować. A potem mordowa
li” [Srokowski 2006: 8].
Dlatego też łatwiejszy staje się do zrozumienia pewien fenomen Polaków pi
szących o swoich, rodzinnych stronach w sposób odległy od codziennej i okrut
nej rzeczywistości. Ic h miasta są niejako na pograniczu tego, co prawdziwe
i wymyślone. Stąd też te mityczne przedstawienia z idyllicznym krajobrazem
Kresów. Tylko nieliczni spośród piszących wspomnienia wychodzą poza jed
nostronny opis. Prawdopodobnie przyczyna tego zjawiska tkwi w tym, że trze
ba niezwykłej odwagi i pogodzenia się z niewytłumaczalnymi niekiedy aktami
przemocy, mam tutaj na myśli grupy zorganizowanej Ukraińskiej Powstańczej
Armii, aby móc swobodnie i z większym dystansem pisać o sąsiadach. Niemniej
jednak udało mi się znaleźć wspomnienia Bronisława Jędryki Moje Dzieje, który
opowiada o czasach jeszcze przed dokonanymi zbrodniami zarówno ukraiński
mi, jak i niemieckimi podczas II wojny światowej. Wyczuć w nich można typową,
jak na Galicję, wielokulturowość i kosmopolityzm ówczesnego Stanisławowa.
Pomijając wysoki ton emocjonalny, jaki przebija przez słowa, autor daleki jest
od jednoznacznych opinii czy komentarzy:
„Do szkoły powszechnej (jak wtedy nazywała się szkoła podstawowa)
zacząłem chodzić w 1938 r. Szkoła ta im. Adama Mickiewicza była przy
placu o tej samej nazwie w śródmieściu Stanisławowa. W pierwszej klasie
wychowawcą moim był Rusin, jak wtedy najczęściej mówiło się na Ukraiń
ców — nauczyciel o nazwisku Komanowski. Był to starszy siwy pan ostrzy
żony na jeża. Wspominam celowo o jego narodowości, ponieważ obecnie
może wydawać się co najmniej dziwne, że w polskiej szkole uczył czytania
i pisania nauczyciel Ukrainiec. Razem ze mną w klasie było kilku Żydów
i Ukraińców, co nie było niczym nadzwyczajnym i nie budziło emocji. Je
dyną oznaką zróżnicowania narodowościowego było oddzielne odbywa
nie się lekcji religii” [Jędryk 2009].
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Fenomen stanisławowski
Im obszerniejszy jest czas, który pozostawiliśmy poza sobą, tym
trudniej oprzeć się głosowi, który wzywa nas do powrotu. Danie to
wygląda na oczywistość, a jednak jest fałszywe.
Milan Kundera, Niewiedza, Warszawa 2003, s. 46

Nie bez uprzedniego namysłu przywołuję tutaj nazwę stworzoną na określenie
grupy ukraińskich artystów literatów. Owo środowisko literackie zrzesza auto
rów pochodzących z prowincjonalnego, jak sami o nim mówią, Iwano-Frankiwska. Urodzeni w latach 60. i wczesnych 70. XX w. należą do grona twórców
tzw. „fenomenu stanisławowskiego”. Andruchowycz, Izdryk, Prochaśko — to
pisarze najpełniej reprezentujący tę artystyczną formację.
W f 945 roku Stanisławów został przejęty przez Związek Radziecki, a dotych
czasowi mieszkańcy, Polacy, zostali przesiedleni na tzw. ziemie odzyskane. M u
siało jednak minąć kilkanaście lat, zanim stara, bo prawie trzystuletnia nazwa
miasta zmieniła się na Iwano Frankiwsk. Jak pisze jeden z czołowych przedsta
wicieli współczesnej ukraińskiej literatury, Jurij Izdryk: „Istnienie języka jest rudymentem. Dawno utracił on swoje zwykłe funkcje (zwłaszcza komunikatywną),
zaś entropia semantyczna, obecnie narastająca lawinowo, dokończyła dzieła”
[Izdryk 2005: 155].
Pozostając na gruncie języka, z pewnością możemy stwierdzić, że nazwa
Stanisławów jest rudymentem. Bo, choć określenie przestaje funkcjonować
w nomenklaturze administracji państwowej, to wciąż za nim kryją się wszelkie
wspomnienia i tęsknoty za tym, co przeszłe. O ile jednak za sprawą decyzji po
litycznych zmieniło się kilkusetletnie nazewnictwo, o tyle w świadomości ukra
ińskich pisarzy słowo Stanisławów pozostało. Słowo nadające znaczenie i rytm
obecnemu miastu Iwano-Frankiwsk to twór sztuczny, zbudowany po to, by pa
mięć o poprzednim zespole miejskim zaginęła. Programowe zapominanie nie
jest jednak procesem zbyt trwałym. Przynosi natychmiastowe efekty zastrasza
jąc daną społeczność, ale nie całe pokolenie. Zatem, jedynie „fenomen stani
sławowski5', a nie iwano-frankiwski, mógł przetrwać w świadomości roczników
60 i 70. Ludźmi z pogranicza trzeba nazwać urodzonych w Stanisławowie, ale
dojrzewających już w Iwano-Frankiwsku ukraińskich pisarzy. „Tak, w istocie to
dwa miasta: wewnętrzne i zewnętrzne, tajne i jawne, zwykłe i magiczne” [An
druchowycz 2002: 19].
Stanisławów Izydryka i Andruchowycza jest już jednak zupełnie innym mia
stem. Nie ma tu rozrzewnienia, tęsknoty, smutku po stracie najukochańszego
miasta. Po ukraińskiej stronie jest jednak jakiś rodzaj nostalgii. Milan Kundera
w Księdze śmiechu i zapomnienia określa to mianem litosi — jest to nieprze
tłumaczalne na język polski czeskie słowo, określające uczucie, mieszczące się
pomiędzy żalem a smutkiem. Grupa ukraińskich pisarzy, występująca pod na
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zwą „fenomenu stanisławowskiego”, w swoich opisach terenów dawnej Galicji
wydaje się niekiedy powracać do tego kunderowskiego odpowiednika. Jurij Andruchowycz mówi wręcz o „micie austro-dunajskim” [Andruchowycz 2002: 19].
Świadomość przynależenia do miasta, pełnego magiczności, ale nieistniejącego
to również doświadczenie litost. Stanisławów staje się więc niepostrzeżenie miej
scem pamięci. Co ciekawe, pamięci ponadnarodowej. Jego historia, podobnie
jak i innych, byłych austro-węgierskich miast, wskrzesza raz jeszcze idee kosmo
polityzmu i europejskości. Jest to oczywiście wyłącznie marginalne spostrzeże
nie, odwołujące się przede wszystkim do symboliki przedwojennej, ale zdaje się
także przyświecać twórcom „fenomenu”.
„Nie mieszkam w Stanisławowie. Pojawiłem się tu tylko na chwilę, a wła
ściwie to już mnie tu nie ma. Zjawiłem się jednak w samą porę. Uchwy
ciłem to, co zrodziło się jakoś niepostrzeżenie i zniknęło bezpowrotnie
— uchwyciłem to, co nieprawdziwe. Owo błyskawiczne przemknięcie
NIEPRAWDZIWOŚCI było jedyną prawdziwą rzeczą w tym mieście”
[Izdryk 2005: 157].
- Jurij Izdryk w tym samym, co uprzednio cytowanym tekście, Stanisławów —
tęsknota za tym, co nieprawdziwe, dotyka tematu zupełnie nieporównywalnego
z polskimi wyobrażeniami Stanisławowa. Kategoria „nieprawdziwości” stoso
wana przez Izdryka nie dość, że jest obca wspomnieniom „pokolenia ojców”,
to jeszcze jedyne podobieństwo, jakiego można by się doszukiwać występuje
wyłącznie w warstwie składniowej, nawet nie semantycznej [sic!] języka. Praw
da jest taka, jeśli w ogóle operować tutaj tym pojęciem, że dla Izdryka pocho
dzącego z pobliskiego Kałusza, Stanisławów był prowincją. Miejscem, w którym
nigdy nie rodziły się mity. Takie stwierdzenie dla „pokolenia ojców” mogłoby
wydawać się co najmniej dziwne, żeby nie powiedzieć absurdalne. Bo, gdyby na
dal trzymać się tylko poziomu językowego, wówczas założenie o prawdziwości
twierdzenia Izdryka byłoby w pełni zasadne. Stanisławów jako miejsce, którego
nie ma, jest z gruntu prawdziwe. Cały czas jednak to nie wyczerpuje dalszych
spekulacji. Wspomnienia autora Wozzecka odnoszą się przecież do rudymentu,
pozostałości po tym, co nieobecne. Stanisławów ma tutaj także drugie znacze
nie. Przestaje funkcjonować jako miasto, w zamian staje się synonimem dzia
łań twórczych ukraińskich artystów, zbiorem nazwisk. Dopiero w pracy Dezorijentacija na miscevosti. Sproby Andruchowycza, wydanej pod polskim tytułem
Ostatnie terytorium, odnajdujemy Stanisławów na powrót będący miastem, zaś
przymiotnik „stanisławowski” powraca do swojego pierwotnego znaczenia.
W kolejnej fazie, co można wywnioskować czytając Andruchowycza, rozpo
czął się opis miasta od jego krytyki:
„[...] Nigdy nie miałem i teraz także nie mam pewności co do tego miasta,
co do jego magiczności czy fenomenalności. Odrapane mury w zamiesz
kanych przez podejrzliwych staruchów tajnych podwórzach, dzieci goto
we w każdej chwili zatańczyć przed obiektywem w oczekiwaniu na jakąś
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hrywnę czy dwieście escudo, niesamowita ilość żebraków, prawdziwych
i lipnych kalek na chodnikach, ciemnoskórych wróżek i bezdomnych zwie
rząt — wszystko to naprawdę może przypominać jakiś południowy kraj,
ale co z tego?5' [Andruchowycz 2002: 19].
Ten Stanisławów, a może Iwano-Frankiwsk, zupełnie nie przypomina daw
nego, galicyjskiego miasteczka. Tak odległy od wspomnień i wizji byłych miesz
kańców, Polaków, może co najwyżej budzić smutek i rozgoryczenie. Atlantyda,
bez której niemożliwa byłaby ta duchowa kontynuacja pokoleniowa. Spadko
biercami polskich wspomnień o Stanisławowie stali się Ukraińcy. Dodatkowo,
grupa „fenomenu stanisławowskiego”, jak gdyby sama siebie wybrała na dzie
dzica stanisławowskiej pamięci, a co za tym idzie, polskości. Mykoła Riabczuk,
eseista i historyk, pisze: „ze wszystkich trzech słów, oznaczających w przybliże
niu to samo, najbardziej pozytywne skojarzenia w nowoczesnej świadomości
Ukraińców wywołuje, jak się wydaje, przymiotnik «polski»” [Riabczuk 2002:
179]. Aż trudno w to uwierzyć, gdy przypomni się działania Organizacji Ukraiń
skich Nacjonalistów czy UPA, w trakcie i już po wojnie, wobec polskiej ludności.

Pomarańczowy Majdan
Razom nas bahato — nas ne podolaty!3
GreenjoIIy

Majdan to „historycznie plac obozowy, na którym odbywano zbiórki, dzielono
łup itp.; również wolny plac wewnątrz ufortyfikowanego grodu, otoczony zabu
dowaniami’' [WielkaEncyklopedia 2003, t. 16: 446], ale także nazwa miejscowości
na Ukrainie. Rok 2004 to czas „pomarańczowej rewolucji” i przywróconych na
dziei na jedność ukraińskiego narodu. Wygrana Wiktora Juszczenki nad popie
ranym przez Moskwę, nomen omen, Wiktorem Janukowyczem. To także mo
ment, być może jedyny w stosunkach polsko-ukraińskich, gdy Polska wystąpiła
w roli mediatora i przyjaciela Ukrainy.
Wiele osób na znak solidarności z Ukraińcami nosiło wówczas pomarańczo
we wstążki, szale, proporczyki. Wszystko to po to, by pokazać, że są z nimi. Pa
miętam spotkania, między innymi z Władysławem Bartoszewskim w siedzibie
warszawskiego Pen Clubu, na których młodzi ludzie słuchali o przyszłości pol
sko-ukraińskiej. Przyszłam na nie razem z moim dziadkiem, urodzonym w 1923
roku Stanisławowiakiem, Władysławem Konarskim. Widziałam, jak bardzo był
zaangażowany i zdenerwowany podczas toczących się rozmów. Jego rodzinny
dom został na Kresach, podobnie jak i kilku tysięcy innych Polaków. Niedaw

3 Tytuł piosenki, hymnu „pomarańczowej rewolucji”.
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no został zburzony. Byliśmy razem w Stanisławowie, choć pewnie prawdziw
szym byłoby napisanie, że w Iwano Frankiwsku. Oglądaliśmy to, co pozostało.
W trakcie naszej wizyty, jedna z głównych ulic, dawna Sapieżyńska, była remon
towana, przez co poruszanie się po mieście wymagało pewnej sztuki ekwilibrystyki. Dziadek pokazał mi swoje gimnazjum, boisko, na którym grał z kolega
mi. Opowiadał o przyjaciołach, Polakach, Żydach i Ukraińcach. Pokazał mi też
miejsce rozstrzeliwania ludności Stanisławowa dokonanej przez Niemców. Nie
krył oburzenia, gdy zobaczył tablicę upamiętniającą postać Stepana Bandery.
Później jeszcze pojechaliśmy do tzw. Czarnego Lasu, gdzie zostali zamordowa
ni nauczyciele, głównie pochodzenia żydowskiego. W pobliskich lasach UPA
w okrutnych okolicznościach wyplewiała polskie korzenie. Trauma „pokolenia
ojców’’ jeszcze nie została przepracowana. To dopiero pokolenie, nazwane prze
ze mnie, „pomarańczowym Majdanem” może uporządkować wzajemne relacje.
Niestety wymaga to czasu i dystansu.
***
Wracając do problematyki, jaka mieściła się w spectrum moich zainteresowań,
można stwierdzić, że Stanisławów w całej swojej złożoności narodowej zarówno
polskiej, jak i ukraińskiej, jest rudymentem pamięci:
„Kluczowym pojęciem dla dyskursu pamięci stała się trauma jako reak
cja na krańcowe doświadczenia, których symbolem i punktem odniesienia
stał się Holocaust. Tak zwana pamięć traumatyczna oraz problem «kom
pleksu stresu pourazowego» stały się symbolem wspomnień koszmarnej
przeszłości, która nie chce odejść” [Domańska 2002: 17].
Niemniej jednak, zadziwiające jest to, że pamięć „pokolenia ojców” dziedzi
czą ukraińscy pisarze, inteligenci. To pewien paradoks, że o Kresach w sposób
obiektywny, wielonarodowościowy, pisali Ukraińcy. W każdym razie Stanisła
wów jest równocześnie pozostałością pamięci jednego pokolenia, jak i podwali
ną przyszłości dla nowej generacji.
Na zakończenie warto przypomnieć fragment eseju Stefana Kisielewskie
go z „Tygodnika Powszechnego”, opublikowanego parę miesięcy po obradach
Okrągłego Stołu. Ciesząc się z odzyskanej suwerenności, napisał:
„Niepotrzebna mi nawet (choć ją kochałem) Polska 20-lecia, suwerenna
do absurdu, lecz wciąż zagrożona tajemniczością czy nieufnością sąsia
dów, brakiem europejskiej równowagi, od środka zaś niechęcią mniejszo
ści ukraińskiej czy niemieckiej. Mimo też. że była to Polska z naszymi ulu
bionymi, historycznymi miastami Wilnem i Lwowem” [Kisielewski 1990]
oraz ze Stanisławowem.
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Różne wizje przeszłości
w skonfliktowanej społeczności Matkowa

Kontekst badań
Przeprowadzone przeze mnie w latach 2004 2006 badania na temat konfliktu
w społeczności Matkowa koncentrowały się przede wszystkim na mechanizmach
powstawania agresji w kontekście wyznaniowym. Jest to natomiast tylko jeden
z aspektów konfliktu w tej społeczności. Drugą istotną sprawą jest kwestia „pa
mięci”, jednak w Matkowie nie jest ona wspólna dla wszystkich mieszkańców
i na tym właśnie zagadnieniu chciałbym się skupić w niniejszym artykule.
Matkiw to niewielka wieś, licząca około 120 chat, położona przy trasie ze
Lwowa na Zakarpacie (Матюв Турювського р-ну Льв1всько'1 обл. — od red.).
Obok siebie żyją tam rodziny o miejscowych korzeniach, tak zwani korinni (po
ukraińsku — rdzenny, miejscowy), oraz rodziny pochodzące z przygranicznych
wsi Sianek i Beniowej, które przesiedlono do Matkowa po II wojnie światowej.
W bezpośrednim sąsiedztwie mieszkają tutaj rodziny chłopskie i szlacheckie,
prawosławne i greckokatolickie, ukraińskie i polskie. Tych różnic nie widać jed
nak na pierwszy rzut oka. Osoby deklarujące swoją polskość niekoniecznie mu
szą mówić lepiej po polsku od swoich ukraińskich sąsiadów. Co ciekawe, osoba,
która chodzi do prawosławnej Cerkwi, nie musi uważać siebie za prawosławne
go (podział na grekokatolików i prawosławnych jest w tej wsi tylko częściowo
związany z religią). Wreszcie osoba pochodząca ze szlacheckiej rodziny wcale
nie musi czuć się szlachcicem.
Kwestia pamięci przeszłych zdarzeń jest tutaj może nawet bardziej trafnym
kluczem do zrozumienia dzisiejszej sytuacji we wsi niż zanik różnic, o którym
pisał Girard [1993: 69]. Chociaż od wojny i przesiedleń minęło ponad pół wieku,
to wciąż pamięć o tamtych zdarzeniach jest żywa. Przeszłość odległa — czyli cza
sy powojenne — miesza się w narracjach z wydarzeniami z lat 90. XX w., czyli
z konfliktami związanymi z powrotem Cerkwi greckokatolickiej. Czas komu
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nizmu to okres zawieszenia konfliktu — okres walki o przetrwanie tożsamości
w świecie, w którym nie było miejsca na różnice stanowe ani majątkowe. Wraz
z powstaniem państwa ukraińskiego uśpiony konflikt wybuchł na nowo.

Pamięć o czasach przedwojennych i trauma przesiedleń
Matkiw wciąż obfituje w miejsca pamięci o czasach przedwojennych — świecie,
w którym był podział na szlachtę i chłopów, zmarli mieli swoją własną cerkiew
przy cmentarzu, a żywi wesilną cerkiew we wsi. Koniec wojny stał się momentem
zagłady tego świata. Przesiedlenia, jakie miały wtedy miejsce, na zawsze zmieni
ły charakter tego szlacheckiego zaścianka. Większa część mieszkańców wsi wy
jechała do Polski, a na ich miejsce przybyli przesiedleńcy z Sianek i Bieniowej.
Czasy radzieckie zniwelowały większość różnic między miejscowymi a przesie
dleńcami według zasady „wszystkim po równo”, nie zmieniły jednak świadomo
ści grupowej, która zwłaszcza u starszych mieszkańców wsi odegrała dużą rolę
po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zarówno przesiedleńcy, jak i miejscowi,
a szczególnie szlachta, posiadają pamięć wspólnej przeszłości odrębną od zbio
rowej pamięci drugiej grupy. Dla przesiedleńców będzie to pamięć o przymu
sowym wysiedleniu z rodzinnych Sianek czy Bieniowej. W rozmowach z miej
scową szlachtą wciąż przewija się natomiast obraz przedwojennego zaścianka.
„Przechowywanie pamięci zbiorowej jest warunkiem zachowania przez wspól
notę jej tożsamości” [Kłoczkowski 1998: 90-95]. Co ciekawe, pamięć może nie
tylko być narzędziem potwierdzania własnej tożsamości, ale też negacji pamięci
innej grupy. „M yl” neguje prawo urzeczywistnienia się „My2” w określonym
kształcie [Kłoczkowski 1998: 90-95]. Sytuację tę dobrze obrazują spory o to, kto
jest kim. Moja rozmówczyni — starsza kobieta z Sianek — z pogardą wyrażała
się o szlacheckości miejscowych, jednocześnie pozytywnie wyrażając się o dydyczu, czyli naszym „dziedzicu” z Sianek, który był „prawdziwym” szlachcicem,
był bogaty i chodził do Kościoła rzymskokatolickiego — w odróżnieniu od matkowskiej szlachty zagrodowej, która do bogatej nie należała i chodziła do Cer
kwi greckokatolickiej. Wzajemne negowanie pamięci powoduje niezrozumienie
pobudek, które kierują drugą grupą. Dodatkowo, mamy tu do czynienia z pew
nym rozchwianiem poczucia tożsamości w obrębie wspólnoty. Tak naprawdę nie
można zaszufladkować tych ludzi do kategorii — Polak, Ukrainiec, a używanie
przeze mnie tych terminów jest tu w dużej mierze umowne. O ile kategoria
Ukrainiec nie budzi tu zbyt często negatywnych skojarzeń, o tyle już kwestia
polskości poszczególnych osób bywa silnie negowana. Nie ma potwierdzenia
polskiej tożsamości przez otoczenie — proces atestacji, o którym pisał Ricoeur
w „Pamięć, historia, zapomnienie”, czyli poświadczenia i właściwego rozeznania
własnej tożsamości człowieka — zarówno subiektywnego, jak i ze strony otoczę-
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nia — nie jest tu więc możliwy [Ricoeur 2007]. Działa to w obie strony: moja
rozmówczyni tłumaczyła pewnej osobie, że nie może być Ukraińcem, ponieważ
ma polskie nazwisko.
Odmienna wizja przeszłości związana jest w Matkowie przede wszystkim
z różnymi doświadczeniami traumy przesiedleń. O ile dla przesiedleńców z Sia
nek i Bieniowej trauma przesiedleń wiązała się z opuszczeniem rodzinnych wsi
położonych zaledwie o kilkanaście kilometrów w linii prostej od Matkowa, to
dla rdzennych mieszkańców Matkowa miała związek przede wszystkim z opusz
czeniem wsi przez większą część jej przedwojennych mieszkańców. Chociaż
w jednym i drugim przypadku do traumy przyczyniły się działania władzy sowiec
kiej, to jednak różne kierunki przesiedleń utrwaliły system sympatii i antypatii,
którego punktem odniesienia jest polskość. Zgodnie z nim miejscowa szlachta
zaściankowa wykazuje raczej sympatie propolskie, chociażby ze względu na po
siadanie rodziny w Polsce, podczas gdy przesiedleni z Sianek i Beniowej Pola
ków sympatią nie darzą — ich rodzinne wsie są dzisiaj właśnie przez nich zajęte.
Fakt pewnej odmienności kulturowej między grupami, związanej z tradycjami
szlachty zaściankowej z Matkowa, oczywiście także ma w tej sytuacji znaczenie.
Zarówno rdzenni mieszkańcy Matkowa, jak i przesiedleńcy bardzo wiele miej
sca poświęcają w swoich narracjach wydarzeniom powojennym. Koncentrują się
na przedstawieniu własnej grupy jako grupy represjonowanej. Charakterystycz
ne jest także to, że obie grupy oskarżają się wzajemnie o kolaborację z syste
mem sowieckim, czyli przynależność do partii komunistycznej oraz zajmowanie
stanowisk kierowniczych w kołchozie. Czynniki zewnętrzne, czyli przesiedlenia,
były powodem frustracji ludności całkowicie od nich zależnej. Pamięć i trauma
przesiedlenia spowodowały przeniesienie agresji na drugą grupę, która, chociaż
miała podobne doświadczenia, nie została zaakceptowana. Rdzennych miesz
kańców Matkowa od przesiedleńców z Sianek i Bieniowej odróżniają także po
glądy na temat pochodzenia szlachty, polskości nazwisk szlacheckich oraz na
historię Kościoła greckokatolickiego (szczególnie tę najnowszą).
Miejscowa szlachta w Matkowie była silnie spolonizowana, a skala wyjazdów
do Polski po wojnie była ogromna. Według relacji rozmówców miało wyjechać aż
do 90% matkowian, i to nie tylko szlachty. Niestety do dokładnych statystyk
nie dotarłem, a w „Bojkiwszczynie”, pomimo wielu szczegółowych statystyk
dotyczących przedwojennego Matkowa, temat ten jest całkowicie pominięty
[Gajda, Szuptar 2002: 366]. Starszy szlachcic, podkreślający swoją polskość,
opowiedział mi, jak to przed wojną Polacy w czasie liturgii stali w cerkwi po
jednej stronie, a Ukraińcy po drugiej. Polacy mieli także oddzielnych prowizo
rów, co oznaczało, że oddzielnie od włościan rozliczali się z cerkwią. W innych
wsiach, w których szlachta mieszkała z włościanami, na przykład w Komarnikach, postrzegano te zwyczaje jako różnicę między szlachtą a chłopami, a nie
Polakami i Ukraińcami.
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Wpływ historycznych podziałów
na współczesne konflikty
Pamięć odgrywa w Matkowie kluczową rolę i istnieje w tej społeczności swego
rodzaju sprzężenie zwrotne, w którym przeszłość determinuje teraźniejszość,
a sytuacja obecna zniekształca obraz przeszłości. Pamięć o własnym pochodze
niu i o wspólnych doświadczeniach określa aktualną przynależność do konkret
nej grupy, która dzisiaj najlepiej odznacza się poprzez religię — greckokatolicką
bądź prawosławną. Aktualne wybory wpływają jednocześnie na narracje doty
czące przeszłości, np. upartyjnienia drugiej grupy.
Bardzo ciekawe były narracje odnoszące się do krzywdy, jakiej doznali przed
stawiciele jednej grupy od drugiej. Pani Anna jest ciekawym przykładem osoby
o szlacheckim nazwisku i pochodzącej z Sianek, w jednej z rozmów opowiedzia
ła, jak traktowali ją sąsiedzi: „Nazywali Koszarom. Ne kazali, szczo Koszarski,
a Koszar. Ja prawdu każu, tak buło, kazali, szczo Koszar. Nie Koszarski, a Ko
szar (...)". Miejscowa szlachta nie zaakceptowała jej rodziny, pomimo nazwi
ska. Wprost odwrotnie, nazwisko stało się dodatkową przeszkodą dla akceptacji
— okazuje się, że powszechnie przytaczany argument polskiego nazwiska „nie
działa5' w przypadku przesiedleńczej rodziny.
W pewnym sensie podobna sytuacja dotyczy języka. Teoretycznie, według re
lacji miejscowej, język jest wyznacznikiem polskości. Dobrą znajomością języka
polskiego w Matkowie charakteryzowała się pani Maria, która została przesie
dlona z Sianek i chodziła przed wojną do polskiej szkoły. W żadnym wypadku
nie miała ona polskiej tożsamości, natomiast podkreślała w swoich wypowie
dziach, że przedstawiciele miejscowej szlachty, podkreślający swoją polskość,
po polsku mówią raczej słabo lub wcale. Dla pani Marii Polakiem i prawdziwym
szlachcicem był dydycz z Sianek. W odróżnieniu od matkowskiej szlachty był on
bogatym ziemianinem.
Bogactwo jest także jednym z elementów wpływającym na odrębną wi
zję przeszłości. Przedstawiciele miejscowej szlachty wspominają czasy dawnej
świetności, kiedy to stać ich było np. na dwie cerkwie we wsi — jedną dla żywych,
zwaną „weselną", drugą dla zmarłych, nazywaną „cmentarną". Pani Olga, star
sza kobieta o szlacheckim nazwisku, której dom znajdował się niedaleko kaplicy
na górze w Matkowie, wspominała, jak to przed wojną jej rodzina posiadała
rozległe tereny leśne po drugiej stronie trasy na Zakarpacie. Motyw lasu jako
bogactwa jest w dzisiejszych czasach bardzo istotny i ma znaczenie podwójne.
Po pierwsze kradzież drewna z lasu jest obecnie głównym źródłem dochodu
w okolicznych wsiach. Po drugie miejscowi mieszkańcy uważają lasy za swoją
własność, chociaż prawnie całkowicie należą one do państwa ukraińskiego.
Problem własności stanowi tutaj istotne tło konfliktu — przed wojną majątek
był bardzo ważnym elementem życia. Związek Radziecki praktycznie zlikwido
wał prywatną własność ziemską, więc jego upadek siłą rzeczy musiał przywroDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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cić nadzieje ludności na odzyskanie choćby nawet małych majątków. Rdzen
ni mieszkańcy Matkowa w związku z tym nie uznają prawa przesiedleńców do
domów i pól, które uprawiają — w końcu przed wojną nie należały do nich.
Jednocześnie przesiedleńcy podkreślają znikomą wartość przejętych majątków,
które w żaden sposób nie mogły zrekompensować dóbr straconych przez nich
w rodzinnych stronach. Kwestia własności dotyczy również obydwu cerkwi, na
których koncentruje się uwaga członków obydwu społeczności. Powojenna hi
storia cerkwi w Matkowie ma dwie wersje. Wersja przesiedleńców opowiada
o wspólnej walce przeciwko komunistycznym dewastatorom. Walce, która skoń
czyła się sukcesem tylko w przypadku cerkwi „weselnej”. Cerkiew „cmentarna”
została prawie całkowicie wewnątrz zdewastowana. Mieszkańcy w pierwszych
latach komunizmu wspólnie pilnowali świątyni, kiedy jednak nastąpił rozpad
Związku Radzieckiego, rdzenni mieszkańcy Matkowa sprowadzili do cerkwi
„weselnej” greckokatolickiego duchownego, jednocześnie nie dopuszczając do
niej starego prawosławnego batiuszki, za którym stanęli przesiedleńcy. W tej
sytuacji przesiedleńcy postanowili odrestaurować cerkiew „cmentarną”, co jed
nak także spotkało się ze sprzeciwem rdzennych mieszkańców. Nie uznają oni
bowiem prawa przesiedleńców do żadnej z cerkwi. Różnica obrządku jest tylko
dodatkowym argumentem.
Nie chodzi może nawet o zaprzeczenie konkretnym faktom. Przesiedleńcy
nie uznają w ogóle przedwojennych tradycji miejscowej szlachty zaściankowej
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

368

Jan Pikula

i jej przywiązania do religii. Z kolei rdzenni mieszkańcy Matkowa postrzegają
przesiedleńców jako intruzów, którzy zajęli część ich ziem, zapominając nieja
ko, że podobnie jak oni byli po prostu ofiarami II wojny światowej i represyjne
go stalinowskiego aparatu władzy. Podstawą jest tu wybiórcze przedstawianie
faktów, które utrwala odrębne wersje wydarzeń i umacnia różnice oraz podziały
wytworzone w społeczności Matkowa, czy też pomiędzy dwoma odrębnymi spo
łecznościami tej wsi.
Brak akceptacji ze strony otoczenia powoduje, że jednostki, które tego do
świadczają „najbardziej skłonne są do zachowań agresywnych’’ [Ricoeur 2007],
aby niejako w ten okrężny sposób dojść do stanu lepszego samopoczucia. Po
przez konfrontację z „obcym”, próbują odnaleźć własną tożsamość, która ma
z zasady stać w opozycji do niego. Pisze o tym także Grzegorz Babiński: „Konfliktowość, owo nieprzejednanie, ochrona swego ja poprzez stosowanie i nad
używanie najdrastyczniejszych formuł [...], integralnie łączy się z poczuciem
kulturowej tożsamości” [1999: 19-27]. Właśnie ta ochrona swego „ja”, jego in
ności i odrębności na każdym kroku, jest tutaj najważniejszym motorem dzia
łań. W przypadku Matkowa chodzi też o ochronę swojej wizji przeszłości, która
prowadzi do negowania wizji przeszłości drugiej grupy. Wizje te wykluczają się
wzajemnie, więc wizja przeciwna stanowi zagrożenie dla tożsamości drugiej.
W Matkowie często spotykałem się z ciekawymi narracjami, świadczącymi
o głęboko symbolicznym widzeniu przeszłych wydarzeń. Przykładem niech bę
dzie wspomnienie pana Tolka, starszego szlachcica, ważnej postaci dla miejsco
wej społeczności szlacheckiej, o okolicznościach walki o cerkiew: „Ja wyszoł na
cmentari u niomu, każu otcze — szczo wy robite, de wy sia dywyte — krów
ludzka tecze. — EH Komarnickij — wy sia mołyte do Hospoda Boha, a moji
do diawoła. — Ja każu — Otcze, pękło budę zabite i doroha do pękła wami!”.
Tolko oskarża batiuszkę prawosławnego, o to, że dopuścił do rozlewu krwi —
droga do piekła ma być wyłożona prawosławnymi uczestnikami walki. Z kolei
batiuszka miał drwić z jego porównań do walki dobra ze złem.
Miejscem bójki, jaka miała miejsce w Matkowie, nie była — jak się okazuje
— sporna cerkiew, ale otaczający ją cmentarz, punkt o charakterze granicznym,
w połowie drogi między niebem a piekłem. Natrafiałem w rozmowach także na
dowody kary boskiej, jaka miała dotknąć prowodyrów drugiej strony: „To wony
uże poumirali. Wy znajete czomu wony poumirali, tomu szczo im ne treba było
polizty do cerkwi i hołymi rukami zabrali kiłot zwidtam z cerkwi, szczo by sia nie
było de ijty molity”.
Katolicy (albo rdzenni mieszkańcy), nie chcąc oddać cerkwi „cmentarnej”
prawosławnym (albo przesiedleńcom), zabrali z niej część wyposażenia ołtarza,
za co miała ich spotkać kara boska i śmierć. Informacja — „oni już poumierali”
— pojawia się dosyć często, także dla podkreślenia, że we wsi zmieniła się sytu
acja. Ci, którzy przewodzili całej sprawie, już nie żyją, co jest uważane za karę
boską, ale i za koniec konfliktu.
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Obydwie powyższe wypowiedzi to część szerszej pamięci tych zdarzeń w oby
dwu społecznościach. Szczególnie narracja pana Tolka świadczy o tym, że miesz
kańcy Matkowa w żadnym wypadku nie zaakceptują racji drugiej strony. Diabeł
trzyma tylko z jedną stroną konfliktu, każda ze stron szuka więc dowodów na
działanie złych mocy po drugiej stronie.
Strony konfliktu nie przyjmują do siebie żadnych pozytywnych wiadomości
na temat przeciwników. Tak powszechnie dostępne informacje, jak np. to, jakie
mu patriarchatowi podlega określona cerkiew, są praktycznie zupełnie ignoro
wane:
„Znajesz — na zachidni Ukraini — zwidki tut może buty jakieś prawosła
wie, tut szczos buły dwa seła — Bitla. Ja nawit ne możu powisty konkret
no. Bo to znajesz, tot je i moskowskij patriarchat i kijewskij. To może jak
by tot buło z kijewskoho patriarchatu, to chocz Ukraina, toto de to sia...
Zwidki tut może buty? To moskalaki to siuda prynesli — i majemo”.
Walery, mój rozmówca, około 30-letni syn pana Tolka, chociaż wiedział np.
w której wsi przed wojną była prawosławna Cerkiew, nie wiedział, że obecnie
w jego rejonie najbliższa Cerkiew moskiewskiego patriarchatu znajduje się aż
w Turce.
Z kolei według wielu prawosławnych winę za spór ponoszą amerykańskie do
lary. „A Ameryka to źle pidbujała to wsio, dolarów dała, a wy durni sia tłuczit”
— stwierdziła jedna z rozmówczyń. Zarzut finansowania powrotu Cerkwi grec
kokatolickiej przez Zachód powtarza wiele osób, a przede wszystkim duchowny
prawosławny. Twierdzą oni, że bez negatywnej roli pieniędzy do takich konflik
tów by we wsi nie doszło. Taka interpretacja przywraca niemalże zimnowojenny
konflikt w skali mikro. Pomimo że zarówno jedna, jak i druga cerkiew odwołuje
się do narodowej idei ukraińskiej [Pawluczuk 1998: 90-95], to dla uczestników
sporu za stroną przeciwną stoi obce mocarstwo: albo demonizowana w czasach
Związku Radzieckiego Ameryka, albo znienawidzona Moskwa. W przypadku
batiuszki z pobliskiej miejscowości pojawia się także zarzut współpracy z KGB
za czasów komunizmu. On sam swoją sytuację widzi tak:
„U perszomu roci koły komunisty ich haniały, cerkwy buli zakryti, ta wony
mene czut i na rukach ne nosiły. A potim tak jak z Isusom Christom, kryczały rozipli joho. I o ta szlachta na mene — rozipnij joho. Zrobili mene
henerałom KGB. (...) Ale szczo zrobił — Boh sudia”.
Charakterystycznym elementem lokalnego dyskursu jest tu porównanie do
męki Chrystusowej, trochę przesadne w tej sytuacji. Swojego wroga upatruje
jednakże rozmówca w matkowskiej szlachcie, która także w czasach komunizmu
miała należeć do partii i do cerkwi nie chodzić. Nie sposób dojść tu racji, nie o to
wszakże chodzi, ale zarzuty przynależności do partii oraz współpracy z KGB
bardzo często pojawia się w dyskusjach jako korony argument, wspierający rację
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każdej ze stron, niezależnie od tego, jaki był w czasach komunizmu status osoby
wydającej ten sąd.
Matkiw to miejsce, gdzie pamięć o przeszłości stanowi bardzo ważną część
tożsamości mieszkańców, a różne wizje przeszłości determinują odrębność gru
pową. Przybiera to formę postrzegania swojego pochodzenia jako przeznacze
nia, które sprawia, że niezależnie od własnych sympatii lub antypatii człowiek
jest traktowany według określonych schematów.
Na schematy te natrafiałem w narracjach mieszkańców: „Jestem Polakiem,
bo moi rodzice byli Polakami’' — szlachcicem może być oczywiście tylko szla
checkie dziecko — „Przesiedleńcem będę już do śmierci” — bardzo głęboko
jest tu zakodowana myśl o przeznaczeniu, które decyduje o życiu człowieka,
a na które nie mamy większego wpływu. Tego rodzaju logika dominuje w myśle
niu mieszkańców Matkowa.
Każda osoba próbuje usankcjonować własny wybór nawiązaniem do historii,
tradycji i ukazać go jako całkowicie przez nie zdeterminowany. Postępujemy
w zgodzie z naszym przeznaczeniem. Problem pojawia się wtedy, gdy dwie grupy
różnie je widzą i nie akceptują wizji drugiej. W sytuacji, kiedy sąsiedzi nie uzna
ją wzajemnie swoich deklaracji tożsamości rodzi się konflikt, który z zewnątrz
wydaje się nie mieć sensu.
* * *

Dla mieszkańców Matkowa sens konfliktu we wsi opiera się jednak na pa
mięci o przeszłości, która nie pozwala budować normalnych relacji wewnątrz
społeczności. Bez akceptacji traumatycznych wydarzeń, jakie były udziałem
drugiej grupy, załagodzenie konfliktu nie jest możliwe. Szlachta musiałaby za
akceptować fakt, że przesiedleńcy z Sianek i Bieniowej nie mieli wyboru i byli
zmuszeni opuścić swoje rodzinne wsie i osiedlić się w Matkowie. Przesiedleń
cy z kolei musieliby zaakceptować specyfikę miejscowej szlachty zaściankowej
wraz z jej trudnym do zrozumienia przywiązaniem do polskości.
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Czerwona gwiazda, biała s o r o c z k a
- rzecz o bojkowskich komunistach

Dziś, gdy w dyskursie publicznym na zachodzie Ukrainy proradziecka przeszłość
jednostki w odniesieniu do ukraińskości jest wartościowana negatywnie, można
zaobserwować różnego typu kulturowe sposoby radzenia sobie z przeszłością.
Są one zależne od postaw przyjętych w przeszłości przez mieszkańców bojkow
skich wsi, których poznałam podczas badań terenowych. Zostali oni skonfron
towani z sowiecką praktyką tworzenia „nowego człowieka’’. Uległość wobec
niej w przeszłości, konformizm, przekłada się na dzisiejsze miejsce jednostki we
wspólnocie lokalnej.
Kształt wspólnot lokalnych na Bojkowszczyźnie i ich stosunki wewnętrzne
modelują wiele współczesnych problemów transformacji, takich jak na przy
kład bardzo liczna emigracja zarobkowa, brak możliwości przekwalifikowania
zawodowego, czy brak zaufania do państwa w kwestii egzekucji prawa, jednak
że należy pamiętać, że na sposób funkcjonowania wspólnoty wpływa również
jej przeszłość. Wpływają na nią wybory, które podejmowali jej członkowie, dziś
osadzone w nowym kontekście historycznym, społecznym i ideologicznym. M ó
wiąc krótko, na Bojkowszczyźnie wciąż ważne jest, czy ktoś był komunistą, czy
nim nie był.
W rozmowach prowadzonych przeze mnie z mieszkańcami bojkowskich wsi
wyraźnie rysuje się podział członków wspólnoty na partyjnych i tych, którzy nie
zapisali się do Komunistycznej Partii Ukrainy, a wcześniej Komunistycznej Par
tii Bolszewików Ukrainy. Klasyfikacja ta praktykowana jest zarówno przez oso
by starsze, które większą część swojego życia przeżyły w Związku Radzieckim,
jak i przez młodzież, która ten okres zna tylko z opowieści. Fakt ten w odnie
sieniu do młodych jednak nie dziwi — wszak „pamięć biograficzna staje się
podstawą wspólnego międzypokoleniowego pola dyskursu, w którym niekiedy
mogą się zatracić granice między tym, co było w istocie naszym doświadczeniem,
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a tym co nam opowiedziano” [Kaźmierska 2008: 90]. Młodzi, słuchając opowie
ści starszych, przejęli ocenę sąsiadów i znajomych ze względu na to, czy byli oni
partyjni. Ponadto w opowieściach o własnym życiu tożsamość opowiadającego
często konstruowana jest według tej samej zasady: w trakcie rozmowy ktoś gwał
townie podkreśla na przykład, że on partyjny nie był.
Odżegnywanie się od przynależności do Partii w sytuacji rozmowy z etnografką — pomijając, czy dana osoba faktycznie do Partii należała, czy nie, czy też
w ten sposób chciała się tylko dobrze zaprezentować — świadczy o negatywnym
współczesnym odbiorze społecznym takiej minionej przynależności. I faktycz
nie, w świetle zebranych przeze mnie materiałów okazuje się, że osoba, która
była partyjna, nie jest dziś poważana, nie jest obdarzana powahą. W tym miej
scu należy stwierdzić, że jedną z podstawowych relacji, które kształtują stosun
ki wewnątrz wspólnoty bojkowskiej wsi, jest powaha, poważanie. Jest to rodzaj
szczególnego szacunku, połączonego z respektem, bazującego na tym, że dana
osoba w mniemaniu społeczności lub jednostki jest człowiekiem porządnym,
moralnym, dobrym. Osoba poważana jest traktowana jak równy partner, po
ważny człowiek, w pełni członek społeczności.
Partyjni nie są na Bojkowszczyźnie obdarzeni powahą, nie są poważani. Są
dzę, że zbyt mocnym byłoby stwierdzenie, że są przez to napiętnowani, ale brak
tego szczególnego szacunku czyni z nich jednostki społecznie niepełne, „wy
brakowane5', choć jednak niewykluczone ze wspólnoty. W tym miejscu należy
dodać, że poważanie to nie jest osobista sympatia. W stosunku do osoby, której
się nie poważa, można odnosić się wedle zasad dobrego wychowania, to znaczy
serdecznie i z humorem przy okazji spotkania we wsi, jednakże nie traktuje się
jej jako moralnego autorytetu, czy choćby właśnie porządnego człowieka. Wo
bec osób partyjnych można mieć coś za oczami — nie okazywać jawnie braku
szacunku, ale faktycznie danej osoby nie szanować ze względu na jej przeszłość.
O tym, że się kogoś nie poważa, można powiedzieć — zwykle komuś inne
mu, a nie tej osobie — lub można to pokazać, dać do zrozumienia. Okazuje
się, że osoby niepoważane — choć być niepoważanym można oczywiście rów
nież z innych powodów niż partyjna przeszłość — mogą być wyłączone z kręgu
wzajemnej pomocy sąsiedzkiej. Można zatem takiej osobie nie pomóc. Pomoc
sąsiedzka nie tylko pełni funkcję jednoczącą wspólnotę bojkowskiej wsi, ale też
czasem jest niezbędna w walce z naturą. Zatem brak poważania spowodowany
przynależnością do Partii pociąga za sobą nie tylko skutki dla statusu społeczne
go, ale również problemy gospodarskie.
Przykładem może być opowieść pięćdziesięcioletniego Sławka o zajściu
w jednej z mniejszych wsi na południu turczańskiego rejonu. Kuzyn Sławka po
prosił go o pomoc przy remoncie dachu chaty, należącej do człowieka, który nie
cieszy się poważaniem. Człowiek ten w czasach Związku Radzieckiego nie tylko
należał do Partii, ale też był stukaczem, czyli donosicielem KGB — przekazy
wał informacje na temat mieszkańców wsi. Mężczyzna był w potrzebie, ale jak
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Czerwona gwiazda, biała so ro czka — rzecz o bojkowskich komunistach

373

stwierdził Slawko, on sam z siebie by mu nie pomógł. Nie pomógłby również,
gdyby poprosił go o to sam zainteresowany. Slawko zgodził się pomóc byłemu
stukaczowi, ale zrobił to tylko dlatego, że poprosił go o to członek rodziny — ku
zyn, w dodatku był to kuzyn, którego Slawko bardzo poważa. Kiedy w końcu ze
brała się grupa mężczyzn, aby pomóc przy naprawie dachu, wszyscy opowiadali
niewybredne żarty o partyjnych i patrzyli na reakcję gospodarza. Slawko zazna
czył, że sam opowiedział dowcip o stukaczach i KGB-istach, z którego wynikało,
że tylko osoba wyjątkowo nierozgarnięta, czy po prostu głupia, mogła donosić
do KGB. Reakcją mężczyzny, z którego kpiono, był śmiech — taki, „że aż się
cały trząsł”. Z osoby, którą się poważa publicznie się nie kpi, jeżeli się z niej żar
tuje, to w sposób dobrotliwy, a nie upokarzający.
Skąd ten stosunek do partyjnych? Zwrócili się przeciw „swoim”, zachwiali
starymi układami i podziałami — takimi jak szlachcic/chłop, obcy/miejscowy
i zaakceptowali nowy podział na tych, którzy są w Partii i tych, którzy do niej
nie należą. Wiązało się to z faktyczną lub pozorną — odegraną przed przed
stawicielami władzy i społecznością — negacją znaczenia religii i uznaniem ko
munistycznego systemu wartości. Dziś odwrócenie się od starych zasad wyro
słych na gruncie cerkwi, jak również na gruncie wspólnoty, jest waloryzowane
negatywnie, jako zdrada prawdziwych wartości, które wyidealizowane w wolnej
Ukrainie, rozumiane jako „ukraińskość”, są oceniane dodatnio i są podstawą
budowania tożsamości.
Należy jednak rozróżnić bycie partyjnym od bycia komunistą. Zdarza się, że
te dwa pojęcia używane są w opowieściach zamiennie — zwłaszcza młodzież
zaciera to rozróżnienie, jednak wciąż wyraźnie jest ono akcentowane w narra
cjach osób starszych. W ich rozumieniu bycie w Partii nie oznaczało faktycznego
zaangażowania w ideologię komunistyczną, ani tego, co było najostrzej, najbar
dziej negatywnie oceniane, czyli zwrócenia się przeciw religii — tak robili, czuli
i myśleli komunisty. U partyjnych często były to działania pozorne, a zapisanie
się do Partii było aktywnością o podłożu ekonomicznym. Wstąpienie w szeregi
partyjnych ułatwiało codzienne gospodarowanie — można było łatwiej zdobyć
np. pokrycie na dach, jak również ułatwiało dostanie się na studia i rozwój oso
bisty. Wstąpienie do Partii dla wielu partyjnych nie miało wymiaru „duchowego”
— aktu przyjęcia „nowej wiary”, a wszystkie gesty, które miały to sugerować,
nie były szczere. Spotkałam się też z opiniami, że tak naprawdę nikt z miejsco
wych nie zwrócił się przeciw dawnym wartościom i religii w sposób ostateczny.
Powszechne są opowieści o partyjnych, którzy potajemnie chrzcili dziecko czy
jechali wiele kilometrów, żeby wziąć ślub w cerkwi i nie zostać rozpoznanym,
gdyż groziły im za to sankcje. Partyjni nawet przyjmując częściowo ideologię
komunistyczną — choćby nowe podziały wspólnoty — mimo wszystko łączyli
je z zachowaniem szacunku dla świętych obrazów, cerkwi czy tradycyjnej formy
pogrzebu. Dokonywali fuzji tradycyjnego i nowego światopoglądu. Czy zatem
w świadomości społecznej nie było na Bojkowszczyźnie komunistów? Czy nie
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

374

Aleksandra Pawlik

było na Bojkowszczyźnie ludzi, którzy walczyli z religią, wierzyli w Partię i sta
wiali ją na pierwszym miejscu, przed rodziną? [Heller 1988].
Nie jest rolą etnografki, aby to rozstrzygać — faktem natomiast jest, że
postacie takie pojawiają się w opowieściach o łamaniu krzyży, które są znane
każdemu członkowi bojkowskich społeczności i zajmują wśród nich szczególne
miejsce. Chciałabym zaznaczyć, że opowieści odgrywały szczególną rolę w mo
ich badaniach, gdyż za Paulem Ricoeurem przyjęłam, że „opowiadana histo
ria jest tym, co porządkuje wydarzenia ludzkiego życia odbierając im przypad
kowość i składa je w pewną dającą się zrozumieć całość” [Ricoeur 1993: 227].
A zatem opowiadanie o życiu jest próbą jego zrozumienia, nadania mu kształtu.
Opowieść jest interpretacją naszych przeżyć [Bruner 1990: 7]. Opowieść o wła
snym życiu jest oswajaniem własnej historii i teraźniejszości, która jako jedyna
możliwa forma — forma narracji — oddaje znaczenie i wagę przeżytego czasu”
[Bruner 1990: 6].
Natomiast to, jak człowiek interpretuje wydarzenia składające się na „ży
cie”, czyli w jaki sposób konstruuje opowieść, jest odbiciem — jak w lustrze —
kulturowych konwencji. W opowieściach zawarte są dominujące teorie o „życiu
możliwym”, stanowiące część kultury opowiadającego. Jak twierdzi Bruner, „je
den z ważnych sposobów charakteryzowania kultury to przyjrzenie się modelom
narracji, których kultura ta dostarcza do opisywania przebiegu życia. Analizując
narrację należy zwrócić uwagę na to, co jest opowiedziane, ale też jak. Jaką
formę przyjmuje narracja” [Bruner 1990: 8]. Paul Ricoeur stwierdza, że każ
da dobrze opowiedziana historia czegoś uczy [Ricoeur 1993: 227]. Czego uczą
bojkowskie historie o czasach radzieckich? Wiele z nich przekazuje kolejne
mu pokoleniu wartości, które należy uznawać za istotne. Natomiast badaczowi
przekazują one informacje na temat kultury ludzi, którzy je opowiadają.
Sądzę, że opowieści o łamaniu krzyży są kulturowym sposobem na poradze
nie sobie wewnątrz wspólnoty z człowiekiem, który złamał najważniejsze dla
społeczności zasady. Opowieści o łamaniu krzyży są przykładem narracji, które
w ramach społeczności są znane wszystkim i konstruowane zawsze według tego
samego wzoru, zawierają stałe elementy. Mają określoną formę i funkcję.
Formę opowieści o łamaniu krzyży przedstawię na przykładzie konkretnego
przekazu, zasłyszanego od duchownego z jednej z górskich wsi na południu re
jonu turczańskiego.
W sąsiedztwie żył pewien mężczyzna. Miał on rodzinę, wiedział, że w życiu
ważne jest to, co związane z cerkwią. Był zdrowym i bardzo przystojnym męż
czyzną. Pewnego dnia wstąpił do Partii. Zwierzchnicy kazali mu zniszczyć krzyż
— zlamaty ehrest. Był to ostatni krzyż stojący przy drodze we wsi, którego nikt
jeszcze nie złamał. Miała mu pomóc kobieta, która była holowoju silskoji rady
— przewodniczącą wiejskiej rady. Przyjechali pod krzyż traktorem, kobieta za
rzuciła sznur na krzyż i figurę Chrystusa, a mężczyzna przywiązał go do traktora
i ruszył. W ten sposób złamali krzyż. W niedługim czasie oboje umarli. Nie była
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to jednak zwykła śmierć, bo
oboje byli wciąż młodzi. On
niespodziewanie zmarł w mę
czarniach, a ona powiesiła się
we własnym domu. Dlaczego
tak się stało? Dlatego, że do
sięgła ich boża kara. Zgrze
szyli tak ciężko, że Bóg ich
ukarał. Umarli taką śmiercią,
jaką zadali figurze — kobieta
zarzucała sznur, więc zmarła
od sznura, mężczyzna „mę
czył” figurę, więc umarł w mę
czarniach. Co więcej, kara
boska przeszła na kolejne po
kolenia i dziś ich dzieci żyją
nieszczęśliwie.
Ta opowieść reprezentuje
społecznie uzgodniony, typo
wy model konstrukcji: osoba
dobra i mądra lub o wysokim
statusie społecznym, czasem
też urodziwa, wstępuje do
Partii, angażuje się, niszczy
przedmiot kultu należący
do sfery sakralnej i umiera
Krzyż nagrobny na cmentarzu w Jaworowie (Яворш),
ukarana boskim gniewem.
obw. lwowski. Fot. M. Zowczak, 2008
Wszystkie osoby, które opo
wiedziały mi taką historię
podkreślały, że kara dosięgła każdego, kto brał udział w łamaniu krzyży.
Jak już wcześniej zaznaczyłam, funkcją tych narracji jest poradzenie sobie
wewnątrz wspólnoty z ludźmi, którzy łamiąc krzyż złamali najważniejsze dla
społeczności zasady. Z zebranych przeze mnie materiałów wynika, że łamanie
krzyży jest dziś rozumiane jako grzech przeciw Bogu, przez zniszczenie świętego
przedstawienia, przeciw człowiekowi, bo zwykle kapliczka jest czyjąś osobistą
własnością, wybudowaną z trudem i w jakiejś intencji, oraz przeciw społeczno
ści, bo kapliczka zarówno przypomina o tym, co było ważne dla sąsiada kiedy ją
budował, jak i o wartościach istotnych dla całej społeczności. Ci, którzy dopuści
li się przewinienia, jakim było zniszczenie krzyża, zostają w opowieści ukarani,
chociaż w rzeczywistości nie spotkała ich boska, a nawet żadna kara, czasami
żyją nadal. Najważniejsze jest to, że karząc w opowieści społeczność nie musi
karać faktycznie. Jest to środek zastępczy, ale i metoda zapomnienia. Sposób
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na to, aby społeczność mogła żyć w spokoju z ludźmi, którzy wykroczyli poza
granicę norm obowiązujących na Bojkowszczyźnie. Jest to przykład swoistego
bezkrwawego samosądu dokonanego przez opowieść i rodzaj wentyla, dzięki
któremu społeczność może żyć spokojnie.
Opowieści o łamaniu krzyży są także sposobem ukazania kolejnym pokole
niom wartości istotnych dla mieszkańców Bojkowszczyzny — religii i jedności
wspólnoty sąsiedzkiej, opartej na wspólnocie rodziny. Powtarzają je nawet na
stolatki.
Tak samo już nastolatki chcąc metaforycznie powiedzieć, że ktoś był KGBistą czy komunistą, mówią, że nosił czerwoną gwiazdę — zirkę, ziroczkę. Czerwo
na gwiazda była wszak symbolem Armii Czerwonej, czerwoną gwiazdę stawiano
na grobach komunistów. Natomiast wspólnotowe wartości, przekazywane przez
opowieści o łamaniu krzyży, są symbolizowane białą soroczką, ukraińską hafto
waną koszulą podniesioną do rangi znaku tożsamości, znaku ukraińskości.
W tym miejscu warto jednak dodać, że negatywna ocena spraw, które ko
jarzą się mieszkańcom bojkowskich wsi z czerwoną gwiazdą, nie oznacza, że
nie wspominają oni ciepło pewnych aspektów życia w Związku Radzieckim. Po
czucie nostalgii, tęsknoty za stabilną codziennością życia za Sojuza, jest obecne
na Bojkowszczyźnie. W odniesieniu do dzisiejszej sytuacji ekonomicznej, gdy
destrukcja rodziny następuje nie z powodu światopoglądu, a wskutek migracji
zarobkowych, miniona epoka jest postrzegana jako czas jedności rodziny.

***
Sowiecka przeszłość mieszkańców bojkowskich wsi wpływa na ich dzisiejsze
funkcjonowanie wewnątrz wspólnoty oraz ich wzajemne stosunki. Jednocześnie
w odniesieniu do postaw przyjętych wobec ideologii komunistycznej kształto
wana jest tożsamość konkretnych członków wspólnot lokalnych oraz ich status
społeczny. Dziś to wciąż ma znaczenie, czy ktoś komunistą był, czy też nie.
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Pamięć przeszłości
w procesie kształtowania się tożsamości.
Na przykładzie Doliny Górnego Sanu
(Muczne)

Pamięć i tożsamość
Pamięcią zajmują się badacze z różnych nauk społecznych, np. filozofowie, hi
storycy, antropologowie, socjologowie i psychologowie [Kaniowska 2003: 57].
Brak dialogu między tymi badaczami powoduje, iż literatura przedmiotu zawie
ra wiele pojęć, które traktują o tym samym; są to np. pamięć zbiorowa i świado
mość historyczna. Określenie p a m i ę c i z b i o r o w e j obejmuje bardzo szeroki
zakres zjawisk [Szacka 2005: 17]. Definiowana jest jako świadomość trwania
w czasie określonej zbiorowości, są to także wyobrażenia o jej przeszłości, o wy
darzeniach i o postaciach z tej przeszłości. Za pamięć zbiorową uważane są
również bez wątpienia sposoby ich upamiętniania, a znajomość tego zespołu
wyobrażeń uważana jest za istotny warunek pełnego uczestnictwa w danej spo
łeczności [Szacka 2000: 12-14]. Niegdyś mówiono o historii ludowej, społecz
nej, popularnej, czy też przekazywanej ustnie. Dziś częściej stosujemy pojęcie
pamięci. Słowo „historia’' zastępowane jest wyrażeniem „pamięć publiczna” lub
„pamięć zbiorowa” [Lee Klein 2003: 42].
Za główny czynnik ś w i a d o m o ś c i h i s t o r y c z n e j Jerzy Topolski uważa
wiedzę — o faktach historycznych, o dziejach i o zachodzących między nimi
związkach. Zalicza on do niej zarówno wiedzę potoczną, nabytą poprzez własne
uczestnictwo w wydarzeniach, jak i czerpaną ze źródeł historycznych. Wiedza ta
może także obejmować wiedzę irracjonalną, czyli wszystkie legendy i mity, jeśli
tylko takowe znajdują się czy to w zbiorowej, czy w indywidualnej świadomości
społeczeństwa. Kolejnym istotnym czynnikiem świadomości historycznej jest
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system wartości. Każda grupa społeczna zakorzeniona jest mniej lub bardziej
w uznawanych i nieuznawanych przez siebie wartościach. Są to jej własne prze
konania na temat faktów historycznych. Topolski podkreśla także, że wspólna
wiedza oraz system wartości występują wtedy, gdy grupa odznacza się wspólną
strukturą motywacyjną [Topolski 1981: 26-28].
Z nagromadzonej przez stulecia wiedzy historycznej do obiegu społecznego
wchodzą tylko niektóre wątki. Przeważnie są to te, które odpowiadają w danym
momencie współczesności, ponieważ na teraźniejszość patrzymy tymi samymi
oczyma, co na przeszłość. I tu pojawia się problem, bo w pamięci zbiorowej
nie jest najistotniejsze, czy to, co pamiętane, jest zgodne z wydarzeniami, które
miały faktycznie miejsce, lecz to, dlaczego depozytariusze pamięci zbiorowej
konstruują te wydarzenia tak, a nie inaczej. W nauce historycznej wiedza zo
stała zgromadzona wedle ściśle określonych zasad postępowania badawczego,
natomiast zbiorowa pamięć przeszłości ulega pewnej selekcji, zależy ona od ak
tualnego postrzegania świata, systemów wartości i odczuć. Dużo w niej fikcji,
przekłamań i niejasności. Przeszłość — to, co ludzie pamiętają, może być często
różne od tego, co znajduje się w pamięci urzędowej, ale bywa i tak, że interpre
tacje i jednostkowe doświadczenia z obiegu społecznego trafiają do urzędowego
[Szacka 2000: 13-15]. Relacje te są dwustronne, jak pisał Yosef Haim Yerushalimi [2003: 55].
Pamięć zbiorowa to przechowywanie wspomnień przez „umysł grupowy”.
Badacze bardzo zwracają jednak uwagę na to, iż pojęcie pamięci zbiorowej
trzeba traktować ostrożnie, ponieważ tylko jednostki zdolne są do pamiętania,
0 czym pisał Maurice Halbwachs [1969: 11].
Żyjemy dziś w epoce upamiętniania, pełnej śladów i znaków z przeszłości,
które są dla nas bardzo ważne, bo to dzięki nim możemy odnaleźć klucz do na
szej tożsamości. Dlatego tak istotne stały się różne placówki i instytucje łączące
nas z historią, co słusznie zauważa Pier Nora [Żakowski 2002: 59-62], a także
Ryszard Kapuściński, podejmujący temat pamięci i tożsamości [Kapuściński
2003: 13].
Pamięć łączy się ściśle z tożsamością. Pamięć nabiera znaczenia, gdy pojawia
ją się jakiekolwiek problemy z tożsamością. Pamięć ma usługiwać poszukiwaniu
1rewindykacji tożsamości, o czym pisał Ricoeur [2003: 47].
Spotykamy się ze stwierdzeniami, że „w nowoczesności pamięć jest kluczem
do jednostkowej i zbiorowej tożsamości [...]”, „pamięć jest istotą tożsamości”,
„pamięć określa istotę własnego ja” [Lee Klein: 43]. Widać w nich ścisły związek
między pamięcią a tożsamością, samoświadomością a świadomością zbiorową.
Chcąc określić swoją tożsamość, żeby móc łatwiej zdefiniować siebie, trzeba
zarysować przestrzeń swojej przynależności, a do tego konieczna jest wiedza
o własnych korzeniach, o pochodzeniu w sensie kulturowym i historycznym.
Trzeba nie tylko odpowiedzieć na pytanie: „kim jestem?”, ale także „skąd po
chodzę?” [Kaźmierska 1999: 133]. Tożsamość różnie jest interpretowana, lecz
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zawsze ściśle wiąże się z trwaniem w czasie. To trwanie w czasie jest i było waż
nym elementem, potrzebnym do budowania społecznej tożsamości.

Krótki zarys badanego obszaru
Obszarem, gdzie bez wątpienia warto badać pamięć i tożsamość, jest tak zwa
ny „ w o r e k b i e s z c z a d z k i ’'. Jest to obszar Doliny Górnego Sanu, a więc
wschodnia część polskich Bieszczadów. Położony jest on na pograniczu pol
sko-ukraińskim. Miejsce to jest szczególne — gdy obecnie spojrzymy na mapę,
zobaczymy (na rozległym terenie) w tym rejonie zaledwie dwie osady leśne, tj.
Muczne i Tarnawę Niżną. Jeśli będzie to bardziej dokładna mapa okaże się, że
tuż obok wspomnianych osad znajduje się jeszcze 8 nieistniejących już miejsco
wości. Idąc od źródeł Sanu są to: Sianki, Beniowa, Bukowiec, Sokoliki Górskie,
Tarnawa Wyżna, Dźwinacz Górny, Łokieć oraz Dydiowa. Wszystkie te miejsco
wości posiadają bardzo złożoną, lecz wspólną historię, zaczynając od nadania
im prawa lokacji (wszystkie zostały założone na tak zwanym prawie wołoskim)
i wspólnych właścicieli ziemskich. Łączyła je przede wszystkim rzeka San, kolej
oraz ten sam czas upadku w roku 1946, w wyniku zmiany granicy wschodniej.
Wsie te miały zbliżoną strukturę społeczną, wyznaniową i etniczną. W okre
sie dwudziestolecia międzywojennego przeżywały ożywienie gospodarcze oraz
„turystyczny renesans”. Najbardziej znane spośród wymienionych były Sianki.
Miejscowości te 2 czerwca 1946 roku zostały całkowicie wysiedlone, a pozosta
wione zabudowania zniszczono. Dla przykładu przytoczę dane dotyczące wspo
mnianej wsi Sianki. odczytane z dokumentów znajdujących się obecnie w archi
wum. W spisie przeprowadzonym w dniu wysiedlania odnotowano (w wykazie
mienia osób wysiedlonych z Sianek po polskiej stronie) opuszczone 54 domy,
które oszacowano na wartość 217 795 zł i 4 stajnie o wartości 7900 zł. Ogólna
powierzchnia gruntów pozostawionych wynosiła 239, 84 ha, z czego grunty orne
zajmowały powierzchnię 156, 07 ha o wartości 12 265 zł1. Wszystko to uległo
zniszczeniu, wysiedlono wszystkich mieszkańców, tj. 56 rodzin. Bardzo podobne
dane dotyczą pozostałych 7 miejscowości [Kiyciński, Augustyn 1994]. Obecnie
tereny tych wsi znajdują się w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego
i jego otuliny. Omawiany obszar jest najsłabiej zaludnionym terenem Bieszczad
(a przed II wojną światową był najbardziej zaludniony). Dziś jedynymi zamiesz
kałymi osadami w tej okolicy są Muczne i Tarnawa Niżna. Liczba mieszkańców
w całej dolinie nie przekracza 100 osób. Osadę Muczne w roku 2008 zamieszkiwały 54 osoby. Mieszkańcy tych terenów to ludność napływowa z różnych części

1 Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku, Powiatowy Urząd Ziemski w Lesku,
sygn. 38, Wykaz liczbowy mienia pozostawionego przez ewakuowaną ludność ukraińską na terenie
wsi: Sianki, s. 14,15.
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kraju. Na terenie całej doliny nie ma autochtonów. „Worek bieszczadzki’’ wyda
je się także szczególnym miejscem wskutek doświadczenia zmiany [Wojakowski
2007: 7-9]. Zmiana ta dotyczy wszystkich, zarówno starych, jak i nowych osad
ników.

Mieszkańcy osady Muczne w świetle badan jakościowych
Coraz częściej badacze zwracają się ku wieloaspektowej analizie jakościowej
społecznych zachowań, zwłaszcza gdy badane są zagadnienia związane z kształ
towaniem i przemianami świadomości społecznej, co słusznie zauważa Maria
Szmeja [2008: 400]. Chcąc zbadać, jak kształtuje się społeczna pamięć przeszło
ści oraz tożsamość mieszkańców osady Muczne, posłużyłem się metodami, któ
re mieszczą się w kategorii badań jakościowych.
Prezentowane tu wyniki badań uzyskałem za pomocą wywiadów narracyj
nych [Kaźmierska 2004: 75-77] i swobodnych (pogłębionych) [Babbie 2004:
327], z uwzględnieniem dostosowania scenariusza wywiadu do możliwości nar
ratorów (badanych) [Konecki 2000: 169-170]. Na wybór osób wpływały różne
zmienne: płeć, wiek, wykształcenie [Babiński 2004: 80]. Ze względu na temat
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badań wybór objął ludzi z różnych grup wiekowych oraz z różnym wykształce
niem.
Analizując opowieści narratorów pod kątem tożsamości i pamięci uznałem
za istotne wyodrębnienie tego, w jaki sposób badani mówią o swojej miejscowo
ści oraz tego, co wiedzą na temat przeszłości tego obszaru.

Tożsamość
T o ż s a m o ś ć jest kolejnym, bardzo popularnym pojęciem, któremu badacze
różnych dyscyplin i nauk społecznych poświęcają wiele uwagi [Wojakowski
2007: 77-78]. W badaniach mieszkańców Mucznego chodziło o tożsamość spo
łeczną lub tożsamość regionalną [Szczepański 1999: 8]. Tożsamość społeczna
to tożsamość zbiorowa, która tworzy się w oparciu o tożsamości indywidual
ne. Bardziej zasadne jednak w tym przypadku jest użycie pojęcia t o ż s a m o ś ć
p r z e s t r z e n n a . Pojęciem tym posługuje się Wojciech Łukowski w pracy Spo
łeczne tworzenie ojczyzn. Zauważa on, że identyfikacja z najbliższym otoczeniem
i wymiar lokalny są uznawane za pierwotny układ odniesienia, który może stać
się miarą całej rzeczywistości. Miejsce zamieszkania stanowi często subiektyw
ny środek świata. Podczas przestrzennej identyfikacji ważnymi elementami są:
poczucie bezpieczeństwa, aktywność i społeczne interakcje [Łukowski 2002:
82-85].
Oto jak narratorzy opowiadali o Mucznem2. Kobieta mieszkająca od 1984
w Mucznem:
„(...) tak długo tu mieszkamy, dobrze się nam tu mieszka aczkolwiek są
różne ujemne strony tego życia. Znaczy nie ujemne strony, powiedzmy
trudności w codziennym życiu. Dalekie dojazdy do pracy, no i wszędzie,
do ośrodka zdrowia, do szkół. Także to wymaga, żeby dzieci po szkole, po
gimnazjum opuszczają dom. Muszą mieszkać w internatach. (...) no, ale
poza tym to bardzo lubimy tu mieszkać” (K, 1. 50, W).
Na pytanie o identyfikowanie się z jakimś miejscem na ziemi padła odpo
wiedź: „No to Bieszczady i Kaszuby. Szkoda, że tak daleko są od siebie. Naj
chętniej to bym mieszkała trochę tu, a trochę tu. Ale niestety (...) (K, 1. 50, W).
Mężczyzna mieszkający od 1990 roku w Mucznem:
„No raczej wole tu mieszkać, no oczywiście z tymi niedogodnościami, co
mają te odległości. Ale mimo wszystko chyba czułbym się nieswój gdzieś*S
2 Informacje o badanych mieszkańcach przedstawiam skrótowo po cytowanych wypowiedziach.
Przykładowo: [M, 1.43, Z) [M — mężczyzna; 1. — wiek; wykształcenie (Z — zawodowe, Ś — średnie,
S — student/ka, W — wyższe)] będzie oznaczać mężczyznę w wieku 43 lat z zawodowym wykształ
ceniem lub [K, 1. 50, W] — kobietę w wieku 50 lat posiadającą wyższe wykształcenie.
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mieszkając tak w dużym mieście. Także jestem w swoim, w swoim miejscu.
(...) Tak. Czuje się tu u siebie. No nie chciałbym się w każdym razie prze
prowadzać. No, ogólnie to jestem zadowolony. Wiadomo, jak to zawsze
są jakieś' kryzysy, takie drobne rzeczy, ale ogólnie to czuje się w swoim
miejscu. (...) No mówię — jestem u siebie” (M, 1. 39, Ś).
Kobieta mieszkająca od 1989 w Mucznem:
„No, nie zamieniłabym się za... Wychowałam się na blokach w mieście.
Tu wszędzie jest daleko, nie ma autobusu. Dzieci skazane są na internaty,
bo nie ma innej możliwości. Ale mówię, że nie oddałabym tego za żadne
pieniądze. Jest cisza, spokój, nie ma złodziei, nie ma morderstw i dzieci są
bezpieczne” (K, 1. 38, Z).
Kobieta od urodzenia mieszkająca w Mucznem:
„Na pewno dom jest takim moim ulubionym miejscem, a poza tym nie
wiem. Jest parę takich miejsc, które mi się kojarzą z jakimiś tam zabawa
mi z dzieciństwa. Jakieś tam miejsce nad potoczkiem, gdzie się bawiliśmy
będąc dzieciakami, no i to są właśnie takie moje, takie ulubione miejsca,
ale dom przede wszystkim” (K, 1.23, S).
Kobieta mieszkająca od 1985 na stałe w Mucznem: „W 85 roku studia skoń
czyłam i przyjechałam tutaj, bo tu już pracował mąż jako leśnik i od tego roku
jestem tu w Mucznym, niedokładnie w tym mieszkaniu, ale w Mucznym. (...) My
się..., ja się, jak najbardziej czuję u siebie5' (K, 1. 48, W).
Kobieta od 1981 roku na stałe mieszkająca w Mucznem:
„To był rok 81 i tu podjęłam pracę (...) I dostałam to mieszkanie, w którym
mieszkam obecnie. (...) No w tej chwili, po tylu latach, to ja się już gdzie
indziej nie widzę absolutnie. I tu jest mi dobrze. I teraz to już bym na
pewno nie zamieniła. Czas zrobił swoje i tu mieszka mi się dobrze, spokoj
nie. Przyzwyczaiłam się. Ja już się nie nadaję gdzie indziej (...) Teraz, jest
dobrze, bo tu nie ma złych ludzi, tu nie ma złodziei, narkomanów. Tutaj
tak sobie mieszkamy cichutko, jak u Boga za piecem, bo jest 10 kilome
trów do autobusu i zwyczajny turysta nie pójdzie, bo musi iść na piechotę.
A jeszcze na dodatek jest strażnica w Stuposianach, więc prawie wszyscy
są kontrolowani. Tu nikt nie kradnie, tu nie mamy złych ludzi. Tutaj wszy
scy się troszczą” (K, 1. 61, Z).
Analizując narracje mieszkańców Mucznego można w nich dostrzec, iż więk
szość z badanych mówi o swoich początkach w Mucznem, tj. o okresie przełomu
lat 70/80 XX wieku. Czy była to dla nich łatwa adaptacja? Łatwość przejawiała
się w tym, iż mieszkańcy w przeważającej większości należeli do jednej katego
rii wiekowej, co w połączeniu z podobnymi profesjami i codziennymi zajęciami
(pracownicy Lasów Państwowych) pomagało w aklimatyzacji.
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Obcość? Należy tu wymienić głównie trudności mieszkalne. Obcość miejsca,
otoczenia społecznego, wynikająca z różnorodnych przyzwyczajeń tych ludzi,
odnosi się do ich wcześniejszego miejsca zamieszkania, każdy bowiem pocho
dził z innych stron.
Pierwszy okres funkcjonowania nowej osady oznaczał problemy związane
z dążeniem do stworzenia grupy społecznej, podejmowanie prób współżycia na
nowym gruncie. Lata te, to przede wszystkim radzenie sobie z odmiennością
i różnorodnością. Oto kilka przykładów:
„(...) Na początku to było ciężko, i sklepów nie było (...) Oni właściwie jak
przyjechali, przynajmniej moi rodzice, no to wszystko było takie trochę
jeszcze dzikie” (m , l. 23, S).
„(...) A zastałam Bieszczady w roku 65 bez dróg, bez światła. Bez samocho
du (...) Dzisiaj, gdyby to młodemu człowiekowi powiedzieć... to nie wiem.
Bo człowiek musi być silny. Słaby nie ma prawa tu istnienia” (K, l. 61, Z).
Wypowiedzi takie powtarzały się. Inni narratorzy także podkreślali, że okres
adaptacji w początkach nowego osadnictwa wiązał się z trudnościami, i jeśli ktoś
chciał pozostać w Bieszczadach, musiał być silny i odporny, nie tylko fizycznie.
W narracjach mieszkańców osady można śledzić, jak tworzyły się stosun
ki międzyludzkie w okresie „początkowym”. Dokonałem też ich analizy, żeby
odpowiedzieć na pytanie, czy ludność zamieszkującą Muczne można nazwać
wspólnotą?
„Jest o tyle mieszanka, że nie ma ludzi, którzy by byli na przykład z jed
nego regionu. Jest taka mieszanka, że są ludzie z Pomorza, ze wschodu,
z Podkarpacia, ale też z Krakowa, z Warszawy, zewsząd. Prawie wszyscy
to są Polacy. (...) No chyba, że się nie przyznają, bo to też tak może być, że
się nie przyznają (...). Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałem, to jest tak,
że oni niby są z różnych krańców Polski, ale jak im tam 40, 30 czy 20 lat
temu «odwaliło», żeby wyjechać w Bieszczady, które wtedy były jeszcze
zupełnie puste i zupełnie dzikie, żeby tam żyć, pracować, działać, to zna
czy, że oni mieli jakieś «wspólne zboczenie». Potrzebowali tego. Myślę,
że w tym sensie mają coś wspólnego ze sobą. Dzięki temu nie ma jakiś
większych problemów. Są tak naprawdę podobni do siebie. Chociaż są
z różnych stron, to są to przeważnie leśnicy. Na przykład w Mucznym to
sami leśnicy prawie mieszkają czy rodziny leśników. (...) w Mucznym to
na pewno ludzie z miast głównie, w większości po studiach. (...) ta spo
łeczność jest tworem takim bardzo komunistycznym. Takim pozbawionym
tradycji, no, bo skąd wiesz, jak ustalić tradycję tak naprawdę, w miejscu,
gdzie ludzie mieszkają od początku i mają różne tradycje. Nawet się zła
pałem, że w różnych domach różnie mówią na kapcie, czy wiesz. Jedni
wychodzą na pole, inni wychodzą na dwór” (M, l. 23, S).
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„(...) No, ja mówię może nie ma takiej komitywy idealnej, o jejku. Ale
każdy jakoś żyje. Nie ma konfliktów. Jest cisza, spokój” (K, 1. 38, Z).
„(...) Czy się zaaklimatyzowałam? No nie jest to takie całkiem proste. (...)
Każdy jest skądś tam. Nie ma tu osób, które by się tu urodziły. I tu prze
żyły całe życie. To już nasze dzieci to owszem, mogłyby tak powiedzieć.
No, także tego są ujemne różne skutki. No, bo na przykład tu na Kaszu
bach czy w Zakopanem, każdy region ma swoją jakąś odrębną kulturę.
I wszystko tam jest na swoim miejscu. Jak się coś zdarzy, to ludzie się
tak zachowują: jak jest wesele to tak, jak pogrzeb to tak, jak chrzciny to
tak. Wszystko tam, gdzie są takie wielowiekowe tradycje, to się odbywa.
A tutaj wszystko, kultura jakaś taka się tworzy od nowa w zasadzie. Każdy
się zachowuje trochę inaczej, ale z upływem wielu lat, coś tam się, jakieś
takie więzi społeczne... Żeby coś wspólnie zrobić, to z tym to jest bardzo
trudno w takich społecznościach. Każdy jest skądś. Ma o sobie jakieś tam
wyobrażenie. Uważa, że jego tradycje są... inny bagaż doświadczeń. Wła
śnie chodzi mi o to, że nie ma takich więzi społecznych, jak są na przykład
tam gdzie mieszkałam, czy w innych miejscach, gdzie ludzie mieszkają od
zawsze, a nie są tutaj jakimś takim zlepkiem. No, ale czasem, czasem temu
sprzyjają jakieś wspólne przedsięwzięcia. No, ale w zasadzie w takich osa
dach małych to trudno o takie rzeczy, żeby ludzie wspólnie domy czy ko
ściół czy coś, bo wtedy to ludzi jakoś jednoczy. A tak z tego, co widzę, to
jest tak trudno” (K, 1. 50, W).
„(...) Bo to i telefonu nie było, przecież tu dopiero w 2000 roku, jest
łączność. A tak to mieliśmy jeden telefon w hotelu i tyle było. Ale to też
może było i lepsze, bo to wszystko było takie naturalne, ludzie się ruszali,
chodzili. A teraz jakoś tak, te komputery, wszystko się pozamykało po
domach. Było to, o wiele bardziej, życie towarzyskie. Wieczory przecież,
natychmiast już się ktoś zebrał, już jakieś ognisko, (...) i już się śpiewało
przy tym ognisku, już było wesoło. Spotykali się sąsiedzi” (K, 1. 61, Z).
„(...) Więc powstają niechęci, poza tym, co tu mówić. To nie jest żadna
jednorodna grupa społeczna, tylko zbieranina przeważnie spod ciemnej
gwiazdy, z całej Polski. Stare to osadnictwo bieszczadzkie, to jeszcze ma
taką cechę tej pomocy wzajemnej. Wiadomo, człowiek przede wszystkim
liczy na siebie, bo sąsiad może zachorować albo zapić — być nieczynny.
Ale zwykle tak było, że jak zabrakło chleba czy jak soli, czy gwoździa, czy
piła się zepsuła, to się szło do sąsiada i każdą pomoc można było uzyskać.
On wiedział doskonale5' (M, 1. 63, W).
W narracjach podkreślano, że wszyscy mieszkańcy to osiedleńcy z różnych
części kraju. Wiąże się to z trudnością stworzenia jednorodnej i harmonijnej
wspólnoty, ponieważ każdy przyniósł ze sobą inny bagaż doświadczeń, inaczej
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zachowuje się w określonych sytuacjach. Uwidocznił się także pogląd, że brak
jest w tej osadzie wspólnych inicjatyw, takich, które mogłyby łączyć tę społecz
ność. Przedsięwzięciem takim może być, na przykład, budowa kościoła. Takie
wspólne działania łączą bowiem mieszkańców w innych miejscowościach. Pod
kreślano również, że początek osadnictwa zmuszał ludzi do integrowania się
i wzajemnego pomagania sobie, ponieważ wszyscy mieli „podobny start”. Wią
zało się to z utrudnieniami natury technicznej — z brakiem pojazdów, brakiem
telefonizacji. To zmuszało ludzi do utrzymywania więzi oraz do częstszego niż
obecnie spotykania się. Poczucie wspólnoty zaznacza się podczas wspólnych za
baw — powstają nawet nowe „małe tradycje” spędzania wolnego czasu — ale
też wspólnej pracy i powiązań zawodowych. Podkreślano także brak konfliktów.
Na podstawie zebranych danych trudno mówić o jednorodnej wspólnocie,
trudno też udzielić jednoznacznej odpowiedzi na postawione przeze mnie pyta
nie. W kilku wypowiedziach pojawiły się sygnały przemawiające za tym, iż raczej
jest to „zbieranina” niż wspólnota. Pomimo tych ocen, za przyjęciem określenia
mieszkańców Mucznego jako wspólnoty przemawiają rodzące się „małe tra
dycje” i brak konfliktów. Postrzeganie obcych jako odmiennych etnicznie jest
powiązane z myśleniem stereotypowym. Mieszkańcy sąsiedniej osady też od
bierani są raczej chłodno. Dystans społeczny spowodowany jest wyróżniającym
się poziomem wykształcenia w Mucznem oraz strukturą zawodową. Ludność
sąsiedniej osady zajmuje przeważnie niższe stanowiska. Widoczne są także róż
nice majątkowe, co spowodowane jest także wypracowaniem przez Muczne sta
tusu osady turystycznej.

Pamięć zbiorowa mieszkańców osady Muczne
Chcąc badać pamięć obecnych mieszkańców osady Muczne należy pamiętać, że
wszyscy oni są nowymi osadnikami. Narratorzy, mówiąc o historii Doliny Gór
nego Sanu, czasem odwoływali się do konkretnej literatury, pokazując tym sa
mym, że interesują się przeszłością zamieszkiwanej przez nich ziemi. Większość
respondentów potrafiła wymienić nazwy nieistniejących już w dolinie miejsco
wości, wykazywali się dość rozległą wiedzą, potrafili określić, czym zajmowali
się ludzie zamieszkujący te tereny. Wspominali o ich zróżnicowaniu etnicznym
i wyznaniowym, a nawet odwoływali się do struktury demograficznej doliny. Byli
i tacy, którzy mówili, że albo mają tylko szczątkowe informacje, albo że historia
regionu ich nigdy nie interesowała. Pojawiały się odpowiedzi:
„To jest tyle, że coś tam kiedyś przeczytałam, ale więcej coś i żeby to było
prawdziwe i tak jakoś poukładane to tyle, co z tych książek. Ale żeby znać
tą historię tak naprawdę, no, bo właściwie to ja się urodziłam już po woj
nie, tak, że mało wiem na ten temat” (K, l. 60, Z).
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„No, Muczne to jakąś tam historię miało. No, ale ja tam pracuje na Sian
kach, Sokolikach, czyli gdzieś tam dalej, czyli gdzieś tam coś czytałem
o starych Siankach, o Sokolikach tych jeszcze przedwojennych. No, ale
jakoś tak specjalnie to chyba jakoś tak nie ten. (...) No, tutaj jeszcze to
Beniowa też była, taka kiedyś miejscowość. Tu Dźwiniacz Górny, też było.
(...) No, Sianki to na pewno był duży ośrodek wypoczynkowy. To z tego,
co tam cos czytałem, to były znane w całej Polsce. Była też jakaś fabryczka
mebli giętych, czy coś takiego, że, no mówię, to była duża miejscowość.
Tam mieszkańców było ponad 1000. No takie dość znaczne miejscowości,
jak no, na prowincji. (...) Właśnie, bo to ludność mieszana była. Bo to było
dużo Łemków, także takich wyznawców prawosławia, grekokatolicyzmu.
Także, dlatego było więcej tych cerkwi” (M, l. 39, Ś).
„(...) Znaczy nie znam jakiejś takiej historii, którą bym tak precyzyjnie mo
gła w czasie umieścić, że tego dnia i tego i tamtego roku. (...) nie wiem czy
teraz mówię prawdę, ale ponad 1000 osób tam mieszkało. To po prostu się
wierzyć nie chce. Ponad 1000 osób, szkoła, biblioteka, kościół. No to duża,
duża wieś po prostu. (...) No znam Sianki. Znam Tarnawę i w Mucznym
ludzie mieszkali. Jeśli chodzi o to miejsce to Beniowa. (...) Znaczy, to nie
byli na pewno tylko Ukraińcy. Byli Polacy, ja nie wiem jak to procentowo
wyglądało. Wiem, że Żydów było. Mieszkali Żydzi, mieszkali Ukraińcy,
Polacy, no może w złej kolejności to powtarzam... Nie wiem czy trzeba
rozróżnić Łemków i Bojków, bo na pewno byli Bojkowie. Łemkowie byli
tam bardziej w kierunku Cisnej. (...) Bojkowie tutaj. To tu znam tylko na
zwisko tych Stroińskich, którzy tu byli właścicielami Sianek” (K, l. 48, W).
„(...) Tutaj to Dźwinacz był. To była duża miejscowość. Wieś z mająt
kiem ziemskim. Ponad 1200 ludzi tu było. Były też Sokoliki i Sianki”
(K, l. 42, W).
„No, tu wymieszani byli. No, na przykład o Siankach. Tam był kurort.
Uzdrowisko było i tam nawet znane osoby przyjeżdżały z Warszawy czy ze
Lwowa” (M, l. 51, Ś).
W wypowiedziach rozmówcy podkreślali nie tylko znaczenie pamięci o prze
szłości w procesie kształtowania się tożsamości, ale także mówili o tym, że za
chowanie pamięci przeszłości jest próbą odwrócenia procesu zapominania —
jak gdyby materializowania tego, co niematerialne [Kaźmierska 2007: 9]. Oto
przykład:
„Więc, właśnie czepiamy się tego, co było. I w naszej pracy zawodowej
również. W Bieszczadzkim Parku Narodowym przywiązuje się dużą wagę
do ochrony dziedzictwa kulturowego. Tak. Chroni się pamiątki. Wytycza
się ścieżki. Na przykład niedawno została wytyczona ścieżka do Dźwiniacza, wcześniej tam w Dolinie Górnego Sanu. Mąż tam ją właśnie organi
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zował. Napisał przewodnik. Później też tutaj wytyczył ścieżkę do Dźwiniacza. Opisał, nie wiem, chyba przewodnik się jeszcze nie ukazał. No, i dba
się o te kapliczki, o krzyże przydrożne, o cmentarze. Tam nawet został
wmurowany krzyż, taki kamień po powstańcu styczniowym w Dźwiniaczu.
No, i właściwie wszyscy się skupiają wokół tego tematu, każdy tam. Ludzie
mają zresztą jeszcze po domach takie rzeczy, które gdzieś tam się ponie
wierały. Jakieś połamane reszki krzyży, tego typu rzeczy. Takie elemen
ty. No, muzeum. Gdyby było takie miejsce, żeby je wyeksponować, to na
pewno by się sporo rzeczy znalazło. To był taki pomysł, żeby otworzyć taki
ośrodek informacyjny w Tarnawie Niżnej. No, ale na razie to sprawa jest
zawieszona. Budynek. Mąż mój zawiązał takie Stowarzyszenie Górnego
Sanu, właśnie tym celem, żeby tam utworzyć ten ośrodek, żeby zagospo
darować całą tą dolinę. Wydobyć elementy dziedzictwa, przygotować eks
pozycje udostępnić ją w tym ośrodku. No, i gromadzić wszystkie rzeczy,
jakie są możliwe5' (K, 1. 50, W).
Tworzą się więc pewne „miejsca pamięci", które ludzie pragną zachować
i chronić przed całkowitą zagładą, oraz wydobyć z nich maksymalną liczbę zna
czeń, związaną z danym miejscem [Kaźmierska 2007: 9]. Dziedzictwo staje się
niezwykle ważne podczas budowania tożsamości kolektywnej. Będzie to zatem
nie tylko dziedzictwo materialne, ale także wszelkie symboliczne aspekty, łączą
ce przeszłość z teraźniejszością [Kaźmierska 2007: 5], szczególnie, gdy dziedzic
two takie pozwala określić się danej zbiorowości jako zbiorowości regionalnej
[Szacka 2000: 19].
Narratorzy, interpretując punkt zwrotny w historii miejscowości Doliny Gór
nego Sanu, czyli moment wysiedleń ludności, najczęściej mylnie obwiniali o to
akcję „Wisła". Oto fragmenty takiej wypowiedzi:
„No, to akcja «Wisła» zrobiła swoją robotę tutaj. No, bo tutaj czytałem, że
jeszcze w 46 roku, bandy UPA miały tutaj pomoc w ludności miejscowej.
Wsie były po części zaludnione. A co spowodowało? Pewno akcja «Wi
sla», wysiedlenie. Żeby zniszczyć bandy UPA, to po prostu wysiedlili to
wszystko. A po drugie teren, który tu jest, to był niedostępny, bo wszyst
ko było od tamtej strony, od strony Lwowa, gdzie Sokoliki. Stamtąd były
główne drogi. Wsie były przy głównych rzekach, i potokach. Więc odcię
cie, zrobienie granicy na Sanie zrobiło całą robotę" (M, 1. 43, Ś).
Wypowiedzi takich było najwięcej. Warto przywołać fragment, w którym narratorka podejmuje próbę interpretacji przyczyny powojennych wysiedleń:
„(...) no pewnie chodziło o to, żeby zniszczyć tutaj tą narodowość ukraiń
ską. Ja myślę, że Rosjanie niszczyli Ukraińców ja to tak rozumiem. No, bo
Polakom myślę, że...chociaż już sama nie wiem. Ukrainiec się nie kojarzy
dobrze. Ja pochodzę z Pomorza, i tam mieszka wielu Ukraińców, bo oni
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właśnie stąd byli wysiedlani. To wiem, że jak mój ojciec rozmawiał z sąsia
dem, który nie musiał być Ukraińcem, jak chciał mu dokuczyć to mówił
«Ty Ukraińcu!». Tak się przezywali i to było absolutnie negatywne. Mówił
«to cholera Ukrainiec» i to znaczyło, że tam on jest nieszczery. To nie mu
siało znaczyć, że on jest złodziej, ale znaczyło, że on knuje, że on coś tam
ma nieczyste zamiary” (K, 1. 48, W).
„Nie wiem, no coś mi się tam obijało. No, bo tu i były bandy UPA gdzieś
na tych terenach, i nasi. Prawdopodobnie to nasi wysiedlali, żeby się tamci
nie mieli gdzie chronić i nie mieli skąd brać żywności, więc są nad Sanem
jeszcze stare piwnice, studnie, sady, wszystko zdziczałe” (K, 1. 38, Z).
Jeden z mieszkańców, którego można określić jako lokalnego eksperta, mówi
0 tych wydarzeniach następująco:
„No, wysiedlono 740 parę gospodarstw, na które to podane jest tylko
nazwisko tego wysiedlonego. No, to przeliczając to razy 4 czy 5, no to
jest jakieś 3500 osób, które stamtąd wysiedlono. Może trochę więcej, i to
było rok przed «Wisłą». Przed operacją «Wisła». Jak „Wisła” wystarto
wała, to tam już nikogo nie było. Wszyscy byli wysiedleni do sowietów”
(M, 1. 63, W).
Wysiedlenia w świadomości większości mieszkańców mylnie są określane
1 postrzegane jako wysiedlenia związane z akcją „Wisła”, gdy w rzeczywistości,
jak zaznaczał przytoczony tu ekspert: „(...) jak «Wisła» wystartowała to tam już
nikogo nie było5'.
Bardzo istotne, jak się okazało, dla nowych osadników i ich pamięci prze
szłości Doliny Górnego Sanu, stały się powroty dawnych mieszkańców. Choć,
jak słusznie zauważa Kaźmierska w swej książce Biografia i pamięć na przykła
dzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z zajady, słowo „powrót”' powinno
znaczyć „przejście do stanu poprzedniego”. Powrót zatem powinien być przyby
ciem do miejsca, które w sensie dosłownym lub umownym kojarzyć się powinno
z domem — powrót, więc jako przybycie z intencją pozostania. W przypadku
Doliny Górnego Sanu nie mamy jednak do czynienia z takim znaczeniem po
wrotu. Chcąc precyzyjnie operować pojęciami, „powrót” powinno się traktować
bardziej jako „podróż” lub „odwiedziny” dawnych, rodzinnych stron. Kaźmier
ska zwraca uwagę na to, iż w przypadku osób doświadczonych wysiedleniami
należy tę „podróż” rozpatrywać jako powrót, czyli cały proces ważny dla okre
ślenia swej tożsamości decydujących się na „wyjazd” osób. Powrót ten jest czę
ścią, jak określa, „pracy biograficznej” [Kaźmierska 2008: 25-25]. Kolejnym
istotnym czynnikiem odwiedzin rodzinnych stron jest spuścizna doświadczeń
własnych, przekazanych w tym przypadku nowym mieszkańcom Mucznego. Lu
dzie ci, powracając na ziemie związaną z własnym dzieciństwem, oprócz „pracy
biograficznej" na rzecz własnej pamięci, poprzez kontakty z nowymi osadnikami
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przyczyniają się do pogłębienia ich świadomości o przeszłości danego obszaru.
Następuje, jak gdyby, „przekazanie pamięci’’.
Świadectwa obu procesów odnaleźć można w narracjach badanych miesz
kańców. Oto niektóre z nich, opowiadające właśnie o powrotach dawnych
mieszkańców Doliny Górnego Sanu:
„W tamtym roku była u nas taka starsza Pani. Ona mieszkała w Opolskim.
A dlaczego po prostu przyjechała? Bo jej ojciec w wieku 18 lat (...) miesz
kał na Dźwiniaczu. Jako młody chłopak wyjechał, znaczy wyjechał, został
wcielony do wojska. Po wojsku już dostali ziemię w Opolskim. I jak jego
córka opowiadała, że on przez całe życie mówił, że on tamtych terenów
nie kocha, on chce wrócić do swoich terenów. On chce wrócić na Dźwiniacz. Po prostu on tu wróci. On po prostu się nigdy nie zaaklimatyzował
na tamtym terenie. On po prostu opowiadał tylko i wyłącznie o Dźwinia
czu, gdzie mieszkał. I zmarło mu się w 96 roku. I ona powiedziała, że ona
musi przyjechać, zobaczyć teren, w którym on, (...) do czego on tak tęsknił.
I właśnie byliśmy tam końmi, bryczką na Dźwiniaczu i opowiadała właśnie
to wszystko jak on tu żył, jak oni tu żyli. I dlaczego on tak był za tym tere
nem, a nie za tamtym. (...) Bo on miał obraz tych miejscowości, ludzi, tego
otoczenia całego. I ona mówi, że jakby tak zobaczył, to chyba by tego nie
przeżył. Ale mówi, że całe życie tęsknił, że odkąd wyjechał, dostali tam
w opolskim ziemię, że nigdy się nie zaaklimatyzował na danym terenie.
Czyli po prostu jednak jest coś w tych górach, że ciągnie tu człowieka. To
była jedna z takich ciekawostek, którą po prostu jak ona opowiadała, to aż
się przyjemnie słuchało. (...) Ona tego nie widziała. Powiedziała, że teren
jest podobny jak on opisywał. Nie ma zabudowań, nie ma tego wszystkie
go, jest to po prostu dzikie w tej chwili. Ona mówi, że nawet ma jakieś tam
rysunki, szkice, mapki. No, ale mówi, że to wszystko było inaczej, (...) wte
dy miała ponad 3 kilometry na pewno miejscowość Dźwiniacz. Jak miała
226 numerów, no to musiało gdzieś być” (M, 1. 43, Ś).
„No, niewiele osób się zgłosiło, ale za mojej kadencji, do tej pory to z Izra
ela przyjechała córka Rubinsteinów tych właścicieli Beniowej i Bukowca.
Parę lat temu była taka Pani po 80-tce. Z ręką w gipsie przyjechała, bo
raz złamała nogę, raz rękę i za każdym razem jej to uniemożliwiło przylot,
i teraz mówi: «Teraz przyleciałam z gipsem, bo jak na drugi rok połamię
ręce i nogi to (...)»” (M, 1. 63, W).
„Ich wysiedlono. No, i ten właśnie Schulin Brayer przyjechał, nie z tymi
ludźmi, tylko z ich córką. No, i był bardzo zdziwiony, że nic nie ma na
Tarnawie. Ale pooglądał, porobił zdjęcia. Zostawił nam rysunki. Tak, tak.
Na kartce papieru narysował nam układ całej wsi. Dom przy domu, kto
gdzie mieszkał. I tam powspominał. No, i czasem nawet do nas pisuje,
choć już ponad 80 lat ma. (...) Też była taka pani Rubinstein. Z Izraela
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przyjechała tutaj, bo chciała zobaczyć, czy są jakieś pozostałości po willi.
(...) Dotarła na to miejsce. Tam z mężem szukali, oglądali, przyglądali się.
I wreszcie znalazła to miejsce, gdzie wszystko jej pasowało. Tak, że jeszcze
ktoś z Łokcia się odezwał. (...) Ale trzeba powiedzieć, że to są rzadkie
takie przypadki. Chociaż nie wszyscy docierają do nas. Przecież też i do
innych ludzi docierają. (...) No, ale to właśnie wszystko się robiło z myślą,
że może kiedyś w tym ośrodku. W każdym razie takie tematy są. Pomysły
takie są. I pamięć o tym, co było” (K, l. 50, W).

Podsumowanie
Punktem wyjścia dla moich badań, przeprowadzonych w Dolinie Górnego Sanu,
była wiedza o okolicznościach historycznych, związanych z wysiedleniami oraz
szeroko pojętą zmianą społeczną. W badaniu pamięci oraz tożsamości nowych
osadników peryferyjnie położonej osady Muczne, za istotne wskaźniki zostały
przyjęte: pozytywny stosunek emocjonalny (do miejsca zamieszkania i miejsco
wej ludności), poczucie swojskości, poczucie bezpieczeństwa, samoidentyfikacja, zakorzenienie, a także podstawowe składniki pamięci zbiorowej, czyli świa
domość lokalnej historii oraz zespół wyobrażeń o przeszłości Doliny Górnego
Sanu, o wydarzeniach i postaciach z tej przeszłości.
Po przeprowadzeniu badań mogę stwierdzić, iż pamięć o nieistniejących już
miejscowościach w Dolinie Górnego Sanu kształtowana jest głównie przez in
stytucję Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Park podejmuje szereg inicjatyw
dla lepszego poznania oraz popularyzacji elementów dziedzictwa kulturowego,
związanego z tym obszarem. Jedną z takich inicjatyw są organizowane w M u
zeum Parku w Ustrzykach Dolnych wystawy dotyczące historii doliny. Park zor
ganizował między innymi wystawę pod tytułem Bieszczady dawniej i dziś oraz
wraz z Instytutem Pamięci Narodowej wystawę Bieszczady w Polsce Ludowej
1944-1989 [Kurzynoga, Rędziniak, Surdej 2007: 5]. Nakładem Bieszczadzkiego
Parku powstaje także szereg monografii dotyczących badanego terenu. Pamięć
zbiorowa mieszkańców osady Muczne to jednak nie tylko pamięć instytucjonal
na. To także pamięć oparta głównie na wiedzy potocznej. Tego rodzaju pamięć
nie jest wolna od fikcji, przekłamań i wielu niejasności, jednak są to drobne
zniekształcenia, które wynikają głównie z braku edukacji, ponieważ wiedza ta
czerpana była głównie z przekazu ustnego. Jak można było podejrzewać, naj
bardziej żywotna wśród mieszkańców jest nieodległa w czasie „nowa historia”
tej doliny, związana z nowym osadnictwem. Wydaje się to oczywiste, ponieważ
większość badanych nabyła tę wiedzę poprzez własne uczestnictwo w owych wy
darzeniach. Pamięć dotycząca wcześniejszych wydarzeń historycznych jest tak
że istotnym elementem życia codziennego mieszkańców Mucznego. Wynika to
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głównie z tego, iż jest to obecnie osada turystyczna. Ludzie zamieszkujący tu na
stałe muszą być przygotowani na ewentualne pytania turystów dotyczące histo
rii regionu. Istotnym czynnikiem, kreującym pamięć aktorów życia publicznego
w Mucznem, jest konfrontacja z bezpośrednimi uczestnikami życia tej doliny
sprzed okresu wysiedleń lub z ich spadkobiercami. Doświadczenia wysiedlonych
osób w szczególny sposób stały się częścią kolektywnej pamięci mieszkańców
Mucznego. Spotkania takie mają ogromny wpływ na funkcjonowanie w świa
domości mieszkańców pamięci o zaginionych miejscowościach bieszczadzkich
oraz wydarzeniach związanych z przeszłością lokalną. Widać to w działaniach
mieszkańców, którzy utrzymują kontakt z „powracającymi5', starają się jak naj
więcej od nich dowiedzieć oraz podejmują próby stworzenia lokalnego ośrodka
pamięci, który zawierałby pozostałości i pamiątki z okresu przedwojennego. Za
angażowanie w organizację lokalnych miejsc pamięci jest także wyrazem poczu
cia silnej tożsamości przestrzennej.
Zauważam wyraźną więź ludzi z Doliną Górnego Sanu, o czym świadczyły
wypowiedzi moich rozmówców. Mówili oni w swych narracjach: „Czuję się tu
u siebie”, „czuję się w swoim miejscu”. Poczucie swojskości przejawiało się także
w wypowiedziach: „Myśmy się tu urodzili, tu jest nasza ojczyzna”. W narracjach
badani podkreślali pozytywne postrzeganie przestrzeni, zaznaczali poczucie
więzi z lokalną przestrzenią oraz lokalną społecznością, „bo tam, wiesz, mieszka
dużo takich przyjaciół, z którymi się znam po prostu od zawsze i z którymi cały
czas utrzymujemy kontakt. To są praktycznie moi najbliżsi znajomi do dzisiaj”.
Podkreślano też, a może przede wszystkim, poczucie bezpieczeństwa. Poczucie
bezpieczeństwa jest jednym z ważniejszych czynników identyfikacji społecznej
oraz przestrzennej [Łukowski 2002: 84]. Stwierdzenia o bezpieczeństwie poja
wiały się u każdej z badanych osób, na przykład: „jest dobrze, bo tu nie ma złych
ludzi, tu nie ma złodziei, narkomanów. Tutaj tak sobie mieszkamy cichutko, jak
u Boga za piecem (...) tu w Mucznem, to jest tak, że nawet niektórzy to sobie
w ogóle nie zamykają domów. Tu nikt nie kradnie, tu nie mamy złych ludzi. Tutaj
wszyscy się troszczą” (K, 1. 60, Z).
Kolejnym istotnym czynnikiem jest aktywność. Jak pisze Łukowski „wybrane
elementy przestrzeni mogą stymulować do podejmowania intencjonalnie okre
ślonych przedsięwzięć” [Łukowski 2002: 84]. Przedsięwzięcia takie są podejmo
wane przez mieszkańców Mucznego. Skoro tożsamość jest pewną postawą, war
to przywołać słowa Grzegorza Babińskiego o składniku behawioralnym, „który
nie musi oznaczać podejmowania jakichś działań, ale obejmuje gotowość do
takich działań (gotowość subiektywną, tj. przekonanie, że w danej sytuacji tak
należy się zachować, takie podjąć działania i że działania te zostaną podjęte)”
[Babiński 1997: 82]. Taka gotowość do działań również jest widoczna w spo
łeczności Mucznego. Tożsamość mieszkańców Mucznego zaznacza się także
w braku konfliktów. Brak wyraźnych napięć jest bowiem również elementem
spajającym tożsamość grupową [Babiński 1997: 83].
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Podsumowując można stwierdzić, że ws'rod badanych mieszkańców Mucznego widać wyraźnie poczucie tożsamos'ci lokalnej, a w procesie jej kształtowania
istotny wpływ ma pamięć przeszlos'ci.
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„Pół mili za Baligrodem kraj staje się w najwyższym stopniu dziki, tak, że
nie można go porównać z żadnym znajomym w Europie. Przetargane góry
okrywają dziewicze lasy, rozpościerające się po szczytach wierchów jak
i po równinach...’' [Kłos 1986: 13].
— tak widział Bieszczady w 1848 roku Ludwik Zejszner. Zasadniczo dzisiaj re
gion bieszczadzki wygląda podobnie. Obecnie również jest terenem słabo za
ludnionym i odległym od głównych szlaków komunikacyjnych, zaś dotarcie tam
z głównych miast Polski do tej pory nie jest bezproblemowe. Współczesne odda
lenie Bieszczadów od reszty Polski oddaje także ich położenie na mapie. Znaj
dują się one bowiem w południowo-wschodnim krańcu, wyraźnie odsuniętym
od symetrycznie wyrysowanych granic Rzeczypospolitej Polskiej. Otacza je na
tomiast nadal szczelnie zamknięta granica z Ukrainą, zaś względnie niedawno
otwarte przejście graniczne Krościenko — Smolnica zdaje się być jedyną bramą
na obcy, tajemniczy i bliżej nieznany Wschód. Wędrując po Bieszczadach moż
na całymi kilometrami nie spotykać ludzi. Tylko czasami gdzieniegdzie mija się
zapomniane, opuszczone wsie, a raczej ich pozostałości. Zarośnięte lasem lub
trawą zrujnowane cerkwie, podmurówki po chałupach i fragmenty cmentarzy,
znajdowane w niedostępnych dla ruchu kołowego obszarach górskich świadczą
o tym, że jeszcze przed II wojną światową tętniło tu życie.
W okresie między wiekiem XIV a końcem XIX w regionie bieszczadzkim
osiedlała się głównie ludność wołoska, ruska, polska, a także żydowska, nie
miecka i węgierska. Wielokulturowe osadnictwo spowodowało, że u progu
XX wieku Bieszczady stanowiły niesamowitą mozaikę etniczną i wyznaniową.
W tym okresie był to obszar bardzo ludny i generalnie rolniczy, co powodowało,
że miejscowa ludność żyła raczej biednie. Główne ośrodki miejskie, takie jak
Ustrzyki Dolne, Lesko, Chyrów i Dobromil nie były dużymi miastami. Miesz
kała w nich przeważnie ludność żydowska. Na wsiach natomiast dominowała
ludność pochodzenia wołosko-ruskiego, czyli Łemkowie i Bojkowie. Grupy te
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były przeważnie wyznania greckokatolickiego. Praktycznie wśród wszystkich ży
jących w Bieszczadach grup panowała bieda, zacofanie i analfabetyzm, także
świadomość narodowa tych ludzi była bardzo niska. W okresie poprzedzającym
I wojnę światową grupą rządzącą w tym zakątku Austro-Węgier byli przeważnie
Polacy. Wśród nich najwięcej było osób wykształconych, dlatego też polski ruch
narodowy był najbardziej rozwinięty.
Podczas I wojny światowej przez Bieszczady dwukrotnie przeszły wojska, zaś
po odzyskaniu niepodległości region ten był obszarem walk polsko-ukraińskich.
Starcia miały miejsce głównie w rejonie Leska, Ustrzyk Dolnych i Baligrodu.
Nie były to jednak poważne walki, co wynikało przede wszystkim z faktu, że
zainteresowanie wolną Ukrainą wśród ludności łemkowskiej i bojkowskiej było
nader niskie. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Bieszczady znalazły
się na terenie województwa lwowskiego, a wsie znajdujące się w terenie moich
badań należały do powiatów leskiego i dobromilskiego. Wspaniałe świadectwo
0 tamtych czasach pozostawił Stanisław Klimpel, który w książce pt. W dolinie
Strwiąża1 opisał swoje dzieciństwo spędzone w Krościenku, znajdującym się
obecnie przy granicy polsko-ukraińskiej. Zapamiętane przez Klimpela Kro
ścienko było miejscowością wielonarodową, ludzie żyli tam w zgodzie, a róż
nice etniczne i wyznaniowe nie stanowiły problemu. Miejscowi żyli przeważnie
z lasu, ale część uprawiała ziemię. Rolnictwem zajmowała się ludność ukraiń
ska, zaś Polacy najczęściej pracowali w urzędach. W okresie II wojny świato
wej przez Bieszczady przetaczały się okupacyjne wojska sowieckie, niemieckie
1 słowackie, a także oddziały UPA. Okupacja sowiecka i działalność ukraińskich
nacjonalistów spowodowały, że ludność polska poniosła bardzo duże straty, na
tomiast eksterminacyjna polityka Niemców i Słowaków spowodowała całkowitą
zagładę ludności żydowskiej. W 1945 roku, kiedy ostatecznie ustalona została
wschodnia granica Polski, znaczna część wsi znalazła się po stronie radzieckiej.
Miejscowości, które łączyła wielowiekowa historia, gwałtownie zostały od siebie
oderwane. W myśl polityki unaradawiania w latach 1944-1946 przeprowadzone
zostały akcje repatriacyjne, wskutek których z regionu wysiedlono znaczną część
ludności ruskiej i całą społeczność niemiecką. Do ostatecznego wyludnienia re
gionu doprowadziła jednak dopiero akcja „Wisła” w 1947 roku, po której wy
siedlono z Bieszczad całą ludność pochodzenia ruskiego, włącznie z rodzinami
mieszanymi. Pretekstem do rozpoczęcia tej akcji było zabójstwo generała Świer
czewskiego, ale jeśli wierzyć współczesnym historykom, faktycznym powodem
był plan ostatecznego rozprawienia się z ukrywającymi się w górach oddziałami
UPA. Po 1945 roku miasto Ustrzyki Dolne, a także wsie Czarna, Lutowiska, By
stre, Bandrów, Krościenko i Liskowate wraz z terenami okolicznymi (480 km2)
znajdowały się w ZSRR. Wróciły one do Polski dopiero po umowie o regulacji
granic w 1951 roku. Przyczyną zawarcia umowy była chęć przejęcia przez ZSRR
Klimpel 2001.
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złóż węgla kamiennego i żyznych ziem na Sokalszczyźnie. W zamian za to Pol
ska miała uzyskać znajdujące się w Bieszczadach niewielkie złoża ropy. Konse
kwencją tej umowy była tzw. Akcja H — T (Hrubieszów — Tomaszów), w ra
mach której ludność ukraińską z Bieszczad wysiedlono w różne rejony ZSRR,
zaś na jej miejsce przybyli tamtejsi Polacy. Ludzie ci pochodzili głównie z okolic
miast Sokal, Uhnów, Bełz, Waręż i Krystynopol2. W latach 50. i 60. XX w. PRL
prowadziła w Bieszczadach planową akcję osadniczą, na skutek której w Biesz
czady przybyło wielu ludzi z przeludnionych obszarów Polski, głównie z Pod
hala, Małopolski, Podkarpacia, a nawet z Kielecczyzny. W nowo zasiedlanych
wsiach osiedlali się także przedstawiciele tak odległych od regionu społeczności,
jak greccy uchodźcy polityczni i Polacy z Zaolzia. W latach 70. powróciło także
wiele osób przesiedlonych w czasie akcji „Wisła’'.
Wynika więc z tego, że pogranicze polsko-ukraińskie w Bieszczadach jest
nowym pograniczem. Powstało ono dopiero po II wojnie światowej, wraz z wyty
czeniem nowej polsko-radzieckiej granicy. Wyznaczona została ona w miejscu,
gdzie dotychczas nigdy jej nie było, a to spowodowało bardzo głębokie zmiany
z życiu regionu. Związane było to ze zmianą dotychczasowych ośrodków han
dlowych i kulturalnych, a także z masowymi przesiedleniami ludności zarówno
polskiej, jak i ukraińskiej. Przedwojenne wieloetniczne i wielowyznaniowe wsie
zamieniły się w miejscowości z reguły jednolite pod względem etnicznym i wy
znaniowym. Pojawienie się granicy i przesiedlenia nie tylko spowodowały zmia
ny w regionie, lecz kompletnie go zniszczyły i zerwały wielowiekową ciągłość
kulturową. Nowi ludzie zasiedlają ten teren jak swoistą terra nulius i tworzą na
nim zupełnie nowy region.
Badając Bieszczady, nasza grupa zajmowała się głównie miejscowościami
Krościenko po stronie polskiej i Stariawą na Ukrainie. Owe wsie leżą wzdłuż hi
storycznej drogi z Ustrzyk Dolnych do Chyrowa. Nic więc dziwnego, że właśnie
w tym miejscu otwarto polsko-ukraińskie przejście graniczne. W obszarze mo
ich zainteresowań znalazły się także okolice tych dwóch miejscowości. Z prze
prowadzonych przeze mnie wywiadów wynika, że Krościenko i Stariawa przed
wojną były wsiami zamieszkanymi przez ludność polską i ukraińską, a także ży
dowską i niemiecką. Wsie, mimo swojego wielonarodowego charakteru, były
spójnymi jednostkami i razem tworzyły jeden, niepodzielny region. Pojawienie
się granicy i jej wieloletnie zamknięcie spowodowały jego radykalne rozdziele
nie, a tym samym zmianę związanych z nim dotychczas ośrodków kulturalnych
i handlowych. Wskutek przesiedleń po stronie polskiej zmniejszyła się liczba
ludności w stosunku do czasów przedwojennych. Niektóre wsie w ogóle prze
stały istnieć. Samo Krościenko z jednej z największych wsi dawnego powiatu
dobromilskiego stało się bardzo małą, przygraniczną miejscowością.

2 Obecnie Czerwonogród — Ч ервоноград (przyp. red.).
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W Krościenku od czasów przedwojennych zmieniło się wszystko. Wieś znacz
nie się skurczyła. Zniknęła większość dawnych miejsc kultowych (jedyna cerkiew,
która pozostała, została zmieniona w kościół). Staraniem greckich imigrantów,
którzy osiedlili się tutaj po wojnie, zbudowano blok i liczne zabudowania go
spodarcze na potrzeby zrzeszającej ich spółdzielni produkcyjnej, zaś wiele do
mów wyburzono. Przede wszystkim jednak — zniknęli ludzie, którzy tworzyli
tę miejscowość. Z przedwojennych mieszkańców w Krościenku nie mieszka już
nikt. Współcześni krościeńczanie przybyli z bardzo różnych regionów Polski i na
przestrzeni różnych lat. Najstarszymi mieszkańcami są przesiedleńcy z Sokalszczyzny. Przybyli oni tutaj po Akcji H — T w 1951 roku. Osiedlenie się w rejonie
Bieszczad oznaczało dla nich radykalną zmianę warunków życia, gdyż opusz
czając tereny równinne musieli się osiedlić w górach. Z wypowiedzi rozmówców
wynika, że przesiedlenia bardzo mocno wpłynęły na ich postrzeganie regionu.
Wielu spośród nich nie czuje się tu „u siebie”, gdyż nie przyjechali tu z własnej
woli. Podkreślają, że są „nietutejsi”, chociaż mieszkają tu często od 50 lat. Nie
którzy bardzo emocjonalnie reagują na politycznie poprawne określenia w ro
dzaju „regulacja granic5' itp. Specyficznymi mieszkańcami Krościenka są Grecy.
Ludzie ci, przeważnie greccy komuniści, przybyli do Polski jako emigranci poli
tyczni po klęsce komunistów w wojnie domowej. Osiedleni tutaj założyli Spół
dzielnię „Nowe Życie”, żyli przez wiele lat swoim życiem, ale kiedy w Grecji
zmieniła się sytuacja polityczna i wygnańcy uzyskali możliwość powrotu, wielu
z nich wyjechało. Jak widać, nie dla wszystkich Greków Krościenko było do
mem. Niektórzy jednak, którzy spędzili tu większość swego życia, związali się
z Polską. Niemniej jednak znaczna część wyjechała. Jest również wielu takich,
którzy przyjechali tu kilka lat temu i często nie wiążą z tym miejscem jakichś
trwałych planów, gdyż jak mówią: „nie ma tu pracy”, „to jest na końcu świata”
itp. Nie lepiej przedstawiają sytuację ludzie, którzy przyjechali tu z własnej woli
w latach 60. i 70. XX. w. Ludzie ci też zwracają uwagę na brak pracy, kłopoty
z transportem i odległość od wszystkich dużych ośrodków miejskich. Nie mówią,
że chcą stąd wyjechać, ale nie uważają siebie za miejscowych. Kto w takim razie
jest tutaj m i e j sco wy? Czy wszyscy muszą traktować ten region jako stację lub
zesłanie? A może to tylko polskie narzekanie?
Zupełnym przeciwieństwem Krościenka jest Stariawa. Tam większość ludzi
to stali mieszkańcy, którzy żyją w niej od pokoleń. Podobno są tam również
przesiedleńcy z terenów leżących obecnie w Polsce (dość często jako miejsce
pochodzenia wskazują Bandrów). Jest to wieś dwuwyznaniowa. Większość osób
stanowią wyznawcy prawosławia, zaś w mniejszości są grekokatolicy, którzy wła
śnie budują swoją cerkiew. Wielu mieszkańców ma korzenie polskie. Wspomi
nają, że przed wojną wieś była wielonarodowa i że dobrze żyło im się z Polakami.
Wiele osób unikało rozmów na tematy związane z UPA. Inne broniły tej organi
zacji mówiąc, że UPA była przede wszystkim organizacją walczącą o wolną, nie
podległą i niekomunistyczną Ukrainę. W jednym z wywiadów przeciwstawiono
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przedwojenne państwo polskie, które oceniane było zdecydowanie negatywnie,
Polakom wartościowanym pozytywnie lub z uznaniem jako naród „polityczny
i handlowy”. Bardziej nacechowane emocjonalnie były, rzecz jasna, wypowiedzi
osób starszych niż młodych.
Polacy natomiast różnie oceniają Ukraińców. Ludzie z Sokalszczyny byli
często doświadczani przez oddziały UPA, co mniej lub bardziej wpływa na ich
stosunek do Ukraińców. Spotkałem się też z analogicznym, jak w przypadku
Ukraińców, rozdwojeniem: wtedy to byli inni, „źli” Ukraińcy („Ukraińcy są
mniej agresywni. Kiedyś byli bardzo agresywni, ale to przez Niemców” [K, Pol,
1. 80. Brzegi Dolne]). Osadnicy z głębi Polski najczęściej mało wiedzą o Ukraiń
cach i oceniają ich według tego, co widzą na bazarach, np. w Ustrzykach, gdzie
sprzedają wódkę, papierosy i inne tanie, z reguły mało wartościowe rzeczy. Obie
grupy często wypowiadają się o nich z lekceważeniem, wyrażając przy tym grubo
przesadzone opinie. Śmieją się z ich kolorowych toreb bazarowych, złotych zę
bów, starych, radzieckich samochodów, a także przezywają ich „szoszoni” albo
..Ukraince". Na Ukrainę patrzą jak na kraj zacofany i zdemoralizowany przez
komunizm, gdzie panuje „dziadostwo”', „bieda”, „bezrobocie” i „głupota”. Ci,
którzy tam byli, wspominają dziurawe drogi i żebrzące dzieci, a także mówią, że
Ukraińcy kradną i nie ma sensu tam jechać. Wygląda na to, że po obu stronach
funkcjonują p r z e j a s k r a w i o n e o p i n i e .
O ile po stronie ukraińskiej słyszy się zawsze podobną wersję historii, to po
stronie polskiej każdy przedstawia inną. Opowieści te różnią się w zależności
od doświadczeń wojennych człowieka, a także motywów, które skłoniły go do
osiedlenia się tutaj. Kluczowym tematem dla mojej pracy stała się więc pamięć,
a konkretnie p a m i ę ć o w o j n i e i p r z e s i e d l e n i a c h , oraz jak wpłynęła
ona na kształt współczesnych wsi bieszczadzkiego pogranicza.
Powojennych bieszczadzkich pionierów jest jednak coraz mniej. Często cho
dziłem po wsiach i ludzie mówili mi, że starzy poumierali, a młodzi najczęściej
już nie chcą pamiętać o dawnych wydarzeniach, bo żyją dniem dzisiejszym, a po
nadto nie ma co roztrząsać takich przykrych spraw. Niemniej jednak z tego kon
glomeratu, który powstał w Bieszczadach po wojnie, kształtuje się pewien nowy
region, zaś wraz z otwarciem granicy po 1989 roku rozwija się przygraniczny
handel i jakieś (na razie bardzo wąskie) kontakty kulturalne. I tak tworzy się
nowe pogranicze. W swoich badaniach chciałem prześledzić, jak pamięć histo
ryczna wpływa na stan obecny we wsiach tego nowego pogranicza.
Swoich informatorów mogę podzielić na c z t e r y g r u p y ; ze względu na
wspomniane czynniki. Pierwszą grupę stanowią ukraińscy mieszkańcy po obu
stronach granicy. Drugą wąska grupa polskich autochtonów, którzy mieszka
li na terenach bieszczadzkich jeszcze przed wojną. Trzecią grupą rozmówców
są natomiast przesiedleńcy z Sokalszczyzny, którzy zamieszkali w okolicach
Ustrzyk Dolnych w 1951 roku po regulacji granic. Czwartą, i chyba najliczniej
szą grupę, tworzą natomiast ludzie, którzy przybyli w Bieszczady przeważnie
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z własnej woli, głównie w latach 70., kiedy trwało planowe zasiedlanie tego re
gionu. Grupy te są też wewnętrznie zróżnicowane, gdyż doświadczenia każdej
jednostki były inne.
Po stronie ukraińskiej współcześnie społeczność jest względnie jednorod
na. W większości są to rodziny, które mieszkają w swoich wsiach od pokoleń.
Sporadycznie można spotkać przybyszy z innych regionów Ukrainy bądź byłe
go ZSRR (np: Baszkir Nur — Ula, 1. 50, Rosochy), jest ich mało, tak że nie
wnoszą oni wiele do etnicznego krajobrazu tego terenu. Mieszkańcy strony
ukraińskiej są wyznania prawosławnego bądź greckokatolickiego, ale na tym
tle nie ma różnic w postrzeganiu przeszłości, aczkolwiek grekokatolicy zdają
się bardziej akcentować ukraiński patriotyzm. Z tego powodu uwzględnię tylko
pamięć przedwojennych mieszkańców oraz ich potomków. Wszyscy starsi roz
mówcy, którzy pamiętają przedwojenne Bieszczady, wspominają, że wsie były
jednorodne pomimo swojego wielonarodowego charakteru, a większość miesz
kańców była prostymi, raczej ubogimi rolnikami. Powszechne były małżeństwa
mieszane. Jak wspominają starsi rozmówcy — nie odczuwano różnic etnicznych.
Jedynym czynnikiem różnicującym było według nich wyznanie, ale ono też nie
było powodem konfliktu. Polacy nieraz chodzili do greckokatolickich Cerkwi,
a Ukraińcy do katolickich Kościołów. Wspominano kataklizm, jakim były wiel
kie ulewy w 1937 roku, które wypłukały kartofliska, przez co później ludzie nie
mieli co jeść. Tylko raz od jednej rozmówczyni usłyszałem, że „przed wojną jakoś
to wszystko działało (tzn.: życie w wieloetnicznej społeczności — przyp. A.W),
ale już w latach 30. politycy zaczęli mówić, że Polska po Zbrucz czy Ukraina po
San i wiele osób, szczególnie młodych, zaczęło to powtarzać5' (K, Ukr., 1. 80,
Terło). Wiele osób wspominało przeludnienie wsi, co powodowało trudności
z wyżywieniem, a kiedy po wybuchu wojny Niemcy zaczęli ściągać kontyngenty,
było jeszcze gorzej. Dużo opowiadano o wywózkach w okresie okupacji radziec
kiej. Niemniej jednak same wydarzenia wojenne nie były wspominane jako tak
tragiczne, jak okres powojenny, kiedy wsie sparaliżowane były przez okupujące
wojska radzieckie i ukrywające się po lasach oddziały UPA. Ukraińcy mówili
wprost, że do UPA należało bardzo wielu ludzi i nie wszyscy działali w tej orga
nizacji z własnej woli. Jednocześnie podczas jednej z rozmów, kiedy zapytałem
o tę trudną w naszej wspólnej historii kwestię, otrzymałem odpowiedź: „proszę
pana, to były takie czasy, że wszyscy się nawzajem mordowali. Pan może dzisiaj
tego nie rozumie, ale tak było" (K, Ukr., 1. 80, Terło). Opowiadano mi także, że
wielu ludzi silą wciągano w szeregi UPA lub uciekali tam przed przymusowym
werbunkiem do armii radzieckiej. Niemniej jednak wśród wielu Ukraińców po
wszechna była pozytywna opinia o UPA, jako organizacji narodowowyzwoleń
czej, której działania skierowane były przede wszystkim przeciwko ZSRR.
Takie interpretacje słyszałem głównie po stronie ukraińskiej, choć w Polsce
(gdzie też można spotkać Ukraińców) też raz zdarzyło mi się słyszeć podob
ną opowieść. Ciekawą postacią był gospodarz z Dźwiniacza po stronie polskiej,
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który miał matkę Polkę i ojca Ukraińca. Jest grekokatolikiem i czuje się jedno
cześnie Polakiem i Ukraińcem. Przeżył akcję „Wisła”., był wysiedlony, ale po
wrócił. Utrzymuje kontakty z dawnymi sąsiadami, którzy obecnie mieszkają na
Ukrainie, a nawet w Estonii. Jego opinie o UPA są identyczne z wypowiedziami
Ukraińców ze wsi po drugiej stronie granicy, gdzie UPA oceniana jest niejed
nokrotnie jako bohaterska organizacja, której bojownicy oddali życie za „samostijną Ukrajinę”. Narzeka na to, że mnóstwo ludzi we wsi opowiada bardzo
złe rzeczy o Ukraińcach, a praktycznie żadnego nie znają (M, Ukr., 1. 78, Dźwiniacz). Od innego rozmówcy w tej samej wsi dowiedziałem się, że ten człowiek
jest skarbnicą żywej historii o dawnych Bieszczadach, lecz zarazem rozmówca
przestrzegł, abym nie rozmawiał z nim o UPA, bo ten będzie wygadywał mi swo
je „ukraińskie dyrdymały”.
W Polsce miejscem grupującym lokalną społeczność pochodzenia ukra
ińskiego jest cerkiew w Ustrzykach Dolnych. Przychodzą tam jednak głównie
ludzie starsi, gdyż młodzi są już zasymilowani, tzn. mówią po polsku i chodzą
do katolickich kościołów. Na jednym z kazań pop mówił swoim parafianom,
aby nie wstydzili się być Ukraińcami i aby nie zrażało ich, że niektórzy ludzie
wyśmiewają się z ich pochodzenia. Ludzie ze strony polskiej wspominają, że
przed wojną panował tu inny świat. Wielu z tych, którzy mieszkają po stronie
polskiej, przeżyło akcję „Wisła”. Ominęła ona tylko tych, którzy pracowali w ko
palni oleju skalnego w Ropierice, gdyż oni, jako fachowcy, byli tutaj potrzebni.
Spotkani przeze mnie polscy Ukraińcy nie obwiniają jednak Polski i Polaków
0 akcję „Wisła”. Traktują ją raczej jako konsekwencję pewnych wydarzeń, które
miały miejsce podczas wojny. Mówią też, że wojna i towarzysząca jej imperiali
styczna polityka Niemiec i ZSRR skłóciły ze sobą ludzi, którzy żyli w zgodzie od
setek lat (M, Ukr, 1. 80, Ustrzyki Dolne). Z ciekawą koncepcją tożsamości ze
tknąłem się rozmawiając z ustrzyckim diakiem. Kiedy zapytałem go o poczucie
narodowe ten odpowiedział: „Nie jestem ani Polakiem, ani Ukraińcem. Jestem
po prostu chrześcijaninem, a wśród chrześcijan podziały nie istnieją” (M, na
rodowość nieokreślona, 1. 70, Ustrzyki Dolne). Problem kwestii tożsamościo
wej w Bieszczadach wynika również z tego, że przed wojną wśród tej ludności
świadomość narodowa była bardzo słaba. Ludzi tych nie nazywano Ukraińcami,
lecz Rusinami. Współcześnie nawet najstarsi mieszkańcy pogranicza nie mają
wątpliwości, co do tego, że są Ukraińcami. Wpłynęły na to wydarzenia wojenne,
a także długoletnie rozdzielenie granicy i istnienie w strukturach ZSRR Ukra
ińskiej Republiki Radzieckiej.
Inaczej wyżej wspomniane czasy wspomina nieliczna grupa Polaków, któ
rzy zamieszkiwali Bieszczady przed wojną i pozostali na tych terenach do dziś.
Ludność polska w Bieszczadach zamieszkiwała punktowo w większych wsiach
1 miasteczkach otoczona przez ukraińskich i żydowskich sąsiadów. Byli bardzo
mocno przemieszani z ludnością ukraińską, w związku z czym. tożsamość ich też
często była niejednoznaczna i trudna do określenia.
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„Dawniej to wszyscy byli Polakami, bo wszyscy mieli polskie obywatel
stwo. Tylko jeśli ktoś był rzymskim katolikiem to mówiono, że bardziej
Polak, a jak był grekokatolikiem, to mówiono, że bardziej Ukrainiec.
Tymczasem to też nie była reguła. Katolickie rodziny czasami też chrzciły
dzieci w cerkwiach, a powody były różne. A takie, że cerkiew bliżej albo,
że jeśli ksiądz katolicki kazał sobie płacić sowicie, za chrzest, a pop chrzcił
za dobre słowo to wybór był chyba prosty. Ochrzcili takiego dzieciaka
w cerkwi i on był Polakiem tylko, że grekokatolikiem, ale potem tacy czy
inni zaczęli mówić, że nie — on Ukrainiec, bo grekokatolik, a tymczasem
jaki on tam Ukrainiec” (K, Pol., 1. 50, Łodyna).
W późniejszych czasach o przynależności narodowej zadecydowało to, w któ
rym kraju dana osoba zamieszkała. Przeważająca większość dawnych polskich
mieszkańców rejonu Ustrzyk Dolnych i Chyrowa, jeśli przeżyła wojnę, zamiesz
kuje tzw. ziemie odzyskane i nie utrzymuje kontaktu z dawną, małą ojczyzną.
Niektórzy jednak wrócili, bo — jak to sami mówią — „ciągnie wilka do lasu”.
Społeczność polska w Bieszczadach poniosła bardzo duże straty w czasie wojny.
Miejscowi Polacy, będący niejednokrotnie drobnymi funkcjonariuszami II Rze
czypospolitej, byli masowo wywożeni na wschód przez radzieckich okupantów.
Ukraińscy rozmówcy mówili, że wywozili wszystkich bez względu na przynależ
ność narodową, ale faktem jest, że w pierwszej kolejności do deportacji kiero
wani byli ludzie powiązani z instytucjami podbitego kraju, dlatego więcej ofiar
poniosła z pewnością strona polska. Kolejnym ciężkim etapem dla Polaków była
działalność UPA. W samym Krościenku upowcy spalili żywcem w leśniczówce
13 osób, zaś dwie inne zastrzelono prawdopodobnie na Młynach. Bezlitośnie
terroryzowano rodziny mieszane. W Brelikowie i w Stefkowej zamordowano
dwie takie rodziny. Rozmówczyni z Dźwiniacza (Polka z dwojga rodziców) cały
okres przedwojenny i wojenny przeżyła w Bieszczadach i wspominała trzy oku
pacje: niemiecką, sowiecką i ukraińską, z czego ukraińska była najłagodniejsza:
„oni kryli się po lasach i nic nie robili, jeśli się im nie przeszkadzało” (K, Pol.,
1. 80, Ustianowa). Wspominała również, że teren, w którym mieszkała, był tak
ufortyfikowany przez UPA, że armia radziecka długo nie mogła się przez niego
przebić. Najgorzej natomiast wspominała przejście sowieckich żołnierzy, którzy
„ubrani w łachmany, z karabinami na sznurkach, z gębami czerwonymi od mro
zu i wódki chodzili z domu do domu, rabując cokolwiek co się dało i gwałcąc
kobiety”. Niemniej jednak wspomnienia bieszczadzkich Polaków są różne i nie
kiedy zdają się nawzajem wykluczać. Aż dziwne wydaje się, że młodszy brat tej
informatorki bardzo źle wspomina okres UPA. „Zawsze się wspomina o rzezi
wołyńskiej — mówił — a o rzezi bieszczadzkiej nie wspomina się nic, tak jakby
była ona na mniejszą skalę” (M, Pol., 1.70, Dźwiniacz). Mimo to polscy rozmów
cy częściej mówili o wypędzaniu Polaków, niż mordowaniu ich.
Cechą charakterystyczną narracji tzw. „starych Polaków” była posunięta nie
kiedy do skrajności idealizacja czasów przedwojennych. Wszyscy opowiadali
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0 tym, że nie było konfliktów, a wszyscy, bez względu na przynależność etniczną
1 wyznaniową, żyli ze sobą „lepiej niż teraz Polak z Polakiem5' (K, Pol., 1. 90,
Brzegi Dolne). Polacy zdecydowanie rzadziej niż Ukraińcy wspominali przed
wojenną biedę. Czyżby byli bogatszą społecznością? Wśród tych rozmówców
nie funkcjonował żaden negatywny wizerunek Ukrainy. Wielu osobom tamte
tereny wydawały się bliskie, mimo że ws'rod wielu osób przetrwała trauma zwią
zana z pamięcią o UPA. Jedna z respondentek powiedziała, że do tej pory boi
się trochę Ukraińców i przestrzegała mnie przed kontaktowaniem się z byłymi
żołnierzami UPA.
Doświadczenie wysiedlenia bądź ucieczki ze swojego miejsca zamieszkania
dotyczyło niemal wszystkich bieszczadzkich Polaków. Uciekali oni przeważnie
przed UPA bądź repatriowano ich na tzw. ziemie odzyskane po wytyczeniu gra
nic. Część z nich wróciła, a tym, którzy wracali, najczęściej towarzyszyło po
czucie, że „tam” się nie dało żyć, bo to był inny świat. Po stronie ukraińskiej
Polaków jest bardzo mało, ale o wiele rodzin ma związki rodzinne z Polakami.
Jedyną Polką po stronie ukraińskiej, jaką spotkałem, była kobieta spod Sanoka,
która jeszcze przed wojną wyszła za mąż za Ukraińca. Respondentka wspomina
ła mi, że wsie w okolicach Sanoka przed wojną też były mieszane, ale przeważała
ludność polska. Pojawienie się jednak granicy całkowicie odcięło ją od tamtych
terenów. Od okolicznych rozmówców dowiedziałem się, że w okolicach Chyrowa praktycznie nie ma Polaków. Jedyne ich większe skupiska znajdują się w oko
licach Sambora i Lwowa, no i oczywiście w samym Lwowie. Mówiono mi jednak,
że ludzie są bardzo przemieszani, tak, że głównym czynnikiem odróżniającym
Polaków od Ukraińców jest wyznanie rzymskokatolickie, bo języki są przecież
podobne i tak samo, jak przed wojną wszyscy mówią tym samym bałakiem. Polka
z Zariczii koło Chyrowa nie narzekała na Ukraińców (o ile po stronie polskiej
można było spotkać się z narzekaniem Ukraińców na Polaków). Dowiedziałem
się także, że Polaków na Ukrainie pozostało wielu, ale rozpływają się oni w mo
rzu Ukraińców3. Niemniej jednak nie narzekają na to, że żyją wśród Ukraińców.
Utrzymują kontakty z krewnymi w Polsce (jeśli takowych mają) oraz wspierają
ich polscy duchowni z Przemyśla.
Najbardziej dramatyczne wspomnienia związane są jednak z przesiedleń
cami z Sokalszczyzny, którzy przybyli na tereny Bieszczad po regulacji granic
w 1951 roku. Aby zrozumieć tych ludzi, należy zwrócić uwagę na ciąg wydarzeń
historycznych, który stał się ich udziałem. Ludzie ci zamieszkiwali pierwotnie
rejon miast Sokal, Bełz, Uhnów i Waręż. Podobnie jak Bieszczady, był to obszar
pograniczny i wielonarodowy, zamieszkany przez społeczność polską, ukraińską
i żydowską. Los mieszkańców tego obszaru był podobny do tego, jaki spotkał
mieszkańców Bieszczad. Podobnie przeżyli sowieckie wywózki, byli świadka
3 Mniejszość polska zamieszkująca na Ukrainie jako jedyna ulega ukrainizacji; por. Eberhardt
1994: 262. Proces ten przyśpieszyło wprowadzenie języka ukraińskiego w liturgii Kościoła kato
lickiego (przyp. red.).
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mi dokonanej przez Niemców eksterminacji Żydów, a także doświadczyli wie
le złego od ukraińskich sąsiadów, którzy zanim weszli w skład UPA, czynnie
popierali antypolską i antyżydowską politykę, zarówno komunistycznego, jak
i nazistowskiego okupanta. W okresie obu okupacji, jak i działalności UPA, po
nieśli znaczne straty, a wielu na skutek tych wydarzeń musiało opuścić własne
domy. Kiedy koszmar wojny dobiegł końca, mieszkańcy Sokalszczyzny nie mogli
długo się cieszyć spokojem. W 1951 roku polsko-radziecka umowa o wymianie
ubogich w ropę Bieszczadów na bogatą w węgiel Sokalszczyznę zaowocowała
wysiedleniem tej i tak już doświadczonej przez historię społeczności. Osiedlenie
się w Bieszczadach było dla Sokalszczan diametralną zmianą warunków, gdyż
żyzna równina została zamieniona na dość jałowy i trudny w uprawie górski te
ren. Wielu rozmówców wspominało, że domy były w bardzo złym stanie, a czyn
nikiem dodatkowo przeszkadzającym była wszechobecna stalinowska propa
ganda, która nie pozwalała nieszczęsnym przesiedleńcom nawet wypowiedzieć
swojego niezadowolenia. Możliwe, że taki obrót sprawy utrwalił w nich wojenną
traumę, której już tak mocno nie ujawniają bieszczadzcy Polacy czy Ukraińcy.
„Kogo raz wyrzucili z domu, ten już nigdy nie będzie u siebie” — mówiła jedna
z rozmówczyń (K, Pol., 1. 80, Brzegi Dolne). Wśród przesiedleńców z Sokalsz
czyzny częściej pojawiał się negatywny stosunek do Ukraińców. Jeden z respon
dentów wprost powiedział: „nienawidzę ich!” (M, Pol., 1. 80, Łodyna). Tak rady
kalnych stwierdzeń nie było dużo, niemniej jednak w wypowiedziach dawał się
słyszeć ogromny żal wobec Ukraińców, którzy tyle złego wyrządzili Polakom,
a nie byli najeźdźcami jak np. Niemcy czy Sowieci, lecz sąsiadami, znajomymi,
a czasami nawet krewnymi. Niektórzy prezentowali jednak postawę zbliżoną
do polskich i ukraińskich autochtonów, mówiąc z dezaprobatą: „to były takie
czasy’’. Ludzie z Sokalszczyzny wśród miejscowej społeczności rozpoznawani są
chyba najbardziej, zaś ich tragiczną historię znają wszyscy. Rozpoznaje się ich
bardziej niż autochtonicznych Polaków, czy zamkniętych w greckokatolickiej
parafii ukraińskich autochtonów. Wynika to zapewne z tego, że jest to grupa
bardzo duża i dość zwarta. Największym skupiskiem owych przesiedleńców są
Ustrzyki Dolne, gdyż tam osiedlona została cała społeczność dawnego Bełza.
Ludzie przesiedleni w ramach Akcji H — T są bardzo negatywnie nastawie
ni do Bieszczadów. Mimo że wielu z nich żyje na tych terenach już od dawna,
ujawniają, że nie czują się tu u siebie i co ciekawe, to negatywne przekona
nie wydaje się być dziedziczone z pokolenia na pokolenie. Jednocześnie pewne
elementy kultury, przeniesione przez Sokalszczan w Bieszczady, uzyskują tutaj
swój nowy kształt i stają się cechą nowego regionu. Należy do nich kult Matki
Boskiej Bieszczadzkiej, której obraz, znajdujący się obecnie w kościele parafial
nym w Ustrzykach Dolnych, znajdował się początkowo w Bełzie, gdzie Polacy
otaczali kultem Matkę Boską Bełzką.
Największą i jednocześnie najbardziej zróżnicowaną grupę tworzą ludzie na
pływowi, którzy przybywali w Bieszczady od lat 50. XX w. i faktycznie przybywaDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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Matka Boska Rudecka, zwana Bieszczadzką. Współczesna kopia skradzionej XVI-wiecznej
ikony w ołtarzu głównym kościoła w Ustrzykach Dolnych-Jasieniu. Fot. M. Zowczak, 2006

ją tu cały czas. Przyjeżdżają oni tutaj z całej Polski, ale najwięcej jest chyba osób
z rejonu Krosna, Sanoka, Rzeszowa, Lubelszczyzny, Kielecczyzny oraz z Pod
hala. Większość tych ludzi przyjechała tutaj głównie z przyczyn ekonomicznych.
Po wysiedleniach było tu dużo wolnych gospodarstw. Szczególnie góralom zale
żało na wolnych pastwiskach. Potężnym impulsem dla ściągnięcia nowych ludzi
była budowa zapory w Solinie, zaś powstanie zalewu sprzyjało rozwojowi wielu
ośrodków turystycznych, które sprowadziły turystów oraz ludzi chętnych do pra
cy w turystyce. W latach 70. XX w. sprowadziło się tu wielu ludzi, ale kryzys
gospodarczy lat 80., jak i późniejsze zaniedbania, zniechęciły wiele osób do tych
terenów.
Pamięć i świadomość historyczna powojennych imigrantów jest nader niska.
O przedwojennych czasach najczęściej nie wiedzą nic, a jeśli już coś mają do
powiedzenia, to najczęściej posługują się bardzo dużymi uproszczeniami. Lu
dzie ci pochodzą z bardzo różnych regionów Polski, w związku z czym przynoszą
w Bieszczady różne tradycje, które rozmywają się w morzu tej zróżnicowanej
społeczności. Przez to też odnoszę wrażenie, że ich pamięć oraz tradycje nie
mają wielkiego wpływu na kształtowanie się nowego regionu. Roli tej nie odgry
wa także polska grupa autochtoniczna, gdyż tych ludzi jest niewielu i raczej nie
dbają oni o przechowanie pamięci. Społeczność ukraińska sprawia natomiast
wrażenie grupy zamkniętej i egzotycznej w porównanie z resztą mieszkańców.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

404

Antoni Woźnica

Stosunek do imigrantów jest natomiast różny. W dużej mierze nie bazuje on na
historii, lecz jest związany z ich obserwacjami współczesnych Ukraińców han
dlujących na bazarze bądź spotykanych podczas zakupów po drugiej stronie gra
nicy. Wieloletnie zamknięcie granicy z Ukrainą spowodowało, że nie nawiązano
żadnych bliższych kontaktów z drugą stroną. Zmienia się to dopiero teraz, kiedy
powstało przejście graniczne, ale są to głównie kontakty handlowe. Nie mniej
jednak nietrudno usłyszeć od Polaków, którzy przybyli z głębi Polski, pewne lek
ceważące opinie na temat Ukraińców. Czy ma to jakiś związek ze strachem,
że mogą oni tu kiedyś wrócić, aby odzyskać swoją dawną własność? Trudno po
wiedzieć.
W Bieszczadach mieszkają również potomkowie przedwojennych mieszkań
ców, wysiedlonych w okresie akcji „Wisła” na tzw. ziemie odzyskane. Chociaż
ci ludzie wychowali się w zupełnie innym regionie Polski, Bieszczady nie są dla
nich terenem całkowicie obcym. Przechowują zasłyszaną od rodziców pamięć
o przedwojennych wsiach, która z reguły jest identyczna ze wspomnieniami
polskich i ukraińskich autochtonów. Sprawiają oni wrażenie, jakby na wszyst
ko patrzyli trochę z zewnątrz, przez co z mniejszymi lub większymi emocjami
opowiadają o przedwojennej mozaice etnicznej, wojnie, okupacjach, UPA i wy
siedleniu. Z reguły nie mówią źle o Ukraińcach i nie przeszkadza im, że dawni
mieszkańcy przyjeżdżają obejrzeć, co zostało z dawnych wsi. Jedna z rozmów
czyń porównywała ukraiński sentyment do Bieszczad i Przemyśla z polskim
przywiązaniem do Wilna i Lwowa. Nowi imigranci, zarówno ci związani z Biesz
czadami, jak i ci nieposiadający z nimi żadnych rodzinnych związków, sprawia
ją wrażenie względnie zadowolonych w sytuacji, kiedy mają pracę, gdyż często
trzymają ich tu jedynie powody ekonomiczne.
Czy pamięć o zadawnionych animozjach polsko-ukraińskich ma wpływ na
współczesne kształtowanie się regionu? Na to pytanie trudno znaleźć jedno
znaczną odpowiedź. Odczuwana niekiedy niechęć przejawiana w Polsce wobec
Ukraińców jest bez wątpienia konsekwencją tragicznych wydarzeń z czasów
wojny. Młodzi ludzie sprawiają wrażenie, jakby już o tamtych wydarzeniach nic
nie wiedzieli. Niemniej jednak słyszałem od niektórych rozmówców, że wielu
odziedziczyło antypatię przejawianą przez dziadków i rodziców. W takiej sytu
acji nie dziwne jest, że stare urazy są żywe wśród ludzi starszych. Bardzo żywo
rozpamiętują to, mimo że żyją obok siebie, a nawet przyjaźnią się. Dotyczy to
przede wszystkim przesiedleńców z Sokalszczyzny. Pewien człowiek wypowie
dział się kiedyś o swoim sąsiedzie pochodzenia ukraińskiego: „To dobry chłop,
pogadać z nim można i napić się można, ale pewnie, gdyby przyszło co do czego,
to też by do Bandery poszedł5' (M, 1. 70, Pol., Łodyna).
W tej sytuacji pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że animozje kiedyś wyga
sną, a w Bieszczadach wytworzy się tożsamość regionalna porównywalna z in
nymi na terenie Polski. Regiony tworzą się jednak przez pokolenia, dlatego też
można podejrzewać, że nie nastąpi to tak szybko, chociaż, jeśli wierzyć Kłosowi
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[1986: 36], dla ludności bieszczadzkiej już w latach 80. XX w. utarła się nazwa
Bieszczadzianie. Ciekawe, kto się z tą nazwą identyfikuje i co jest charakte
rystyczne dla Bieszczadzianina? Czy sprowadzony z Soklaszczyzny kult M at
ki Boskiej Bieszczadzkiej jest czynnikiem integrującym? Trudno powiedzieć.
W Ustrzykach i w Krościenku widziałem plakaty informujące o procesji ku Jej
czci, ale sami rozmówcy (poza Sokalszczanami) nie podkreślali specjalnie tego
elementu. Sądzę, że czynnikiem, który w dużej mierze kształtuje współcześnie
Bieszczady, jest turystyka, i pod tym kątem mieszkańcy będą kształtować wize
runek swojego regionu. Czy może ponura, wojenna historia tych terenów oraz
jej widoczne jeszcze ślady, takie jak resztki dawnych wsi i cerkwie pozamienia
ne na kościoły, są atrakcyjne dla turystów? Czy lokalna twórczość postfolklorystyczna, nawiązująca do tradycji przedwojennych, rusińskich mieszkańców?
Fakt, że ogranicza się ona głównie do rzeźb w drewnie, sprzedawanych turystom
jako pamiątki. Ludzie uważają jednak bieszczadzkie cerkwie za charakterystycz
ny element lokalnej architektury. Nie wiemy, jakie będą polskie Bieszczady. Na
pewno jest to zupełnie inny region, niż Bieszczady po stronie ukraińskiej, gdzie
zresztą nikt tego regionu tak nie nazywa. Tam jest to po prostu Hałyczyna (Ga
licja), a góry to Karpaty. W każdym razie, przedwojenny wyrazisty region uległ
całkowitemu podziałowi i każda jego część poszła własną drogą. Linia graniczna
stała się niemal ścianą. Czy otwarcie przejścia granicznego w Krościenku coś
zmieni? Czy pomoże nawiązać bogatszą wymianę kulturalną niż tylko przygra
niczny handel i co najważniejsze — zażegnać historyczne zaszłości?
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Rola milczenia w pamięci
o historii mieszkańców pogranicza

Polsko-ukraińskie pogranicze wielu osobom kojarzy się jednoznacznie — jako
miejsce konfliktu z Ukraińską Powstańczą Armią w latach 40. XX w. W świa
domości najstarszego pokolenia Polaków ta historia trwa nadal i według nich
symbolicznie rozgrywa się właśnie w Bieszczadach, czego przejawem są słowa
często wypowiadane na bieszczadzkich szlakach: „Tu się tyle działo”. Media i li
teratura karmią nas wizjami zwaśnionego pogranicza, miejsca, w którym kon
flikty sprzed 60 lat nadal są żywe, gdzie pamięć tamtych wydarzeń wpływa na
codzienne życie. Dla wszystkich naiwnie wierzących w to, że tu poznają prawdę,
że będą mogli „dotknąć historii”, przyszykowane są uginające się regały z li
teraturą poświęconą tej tematyce, pomniki, czy cykle historycznych artykułów
w lokalnej i ogólnopolskiej prasie. Większość z tych zabiegów wycelowana jest
w turystów, bo o publikacje tego rodzaju w księgarni wypytują głównie przyjezd
ni, to również oni fotografują pomniki niezauważane w rutynowym pośpiechu
przez mieszkańców. Przesadą byłoby rzec, że dla podróżnych redagowana jest
miejscowa prasa, ale nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że cykle poświęcone
historii stają się lekturą w drugiej kolejności, bądź są całkowicie pomijane przez
lokalnych odbiorców.
Punktem wyjścia dla przeprowadzonych przeze mnie badań był właśnie
sposób widzenia pogranicza po lsk o -u k raiń sk ieg o i terenu
B i e s z c z a d . Moje zainteresowania od dawna skupione były wokół tematów hi
storycznych, dlatego nie lada wyzwaniem było dla mnie zderzenie się z terenem
dotkniętym przez historię dwóch zwaśnionych przed laty narodów.
Ukraińska Powstańcza Armia, która była jednostką militarną Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów, działała według skrajnie nacjonalistycznych poglą
dów. Główne założenia ideologiczne, powstałe w wyniku obudzenia się tożsa
mości narodowej Ukraińców, dotyczyły zbudowania autonomicznego, a później
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niepodległego państwa. Takie plany kontrastowały z polityką ZSRR, dlatego
działania zbrojne początkowo skierowane były przeciwko imperium sowiec
kiemu. Ludność polska stała się celem dla UPA, kiedy zdecydowano, aby pań
stwo, które ma powstać na terenach zamieszkiwanych przez ludność mieszaną
— w większości polską i ukraińską — było jednolite etnicznie. Rzezie ludności
cywilnej w największym stopniu dotknęły mieszkańców Wołynia na przełomie
lat 1943 i 1944. Bieszczady stały się miejscem, w którym „leśna partyzantka”
(tak nazywano UPA) znalazła warunki do rozwoju. Powstały wówczas na tym te
renie cztery sotnie. Doszło tu do kilku pogromów ludności polskiej, min. we wsi
Serednie Małe (30. 03.1944 r.), w Baligrodzie (06. 08.1944 r.), czy w Mucznem
(16 VIII 1944 r.). Akcje odwetowe przeprowadziła AK, a po wojnie LWP, np.
w Zawadce Morochowskiej. UPA sukcesywnie zwalczała także posterunki MO
(m.in. we wsi, w której przeprowadzałam badania, tj. Wojtkowej) oraz prowa
dziła akcje sabotażowe. Najsłynniejszą bez wątpienia był zamach pod Jabłonka
mi, w którym zginął generał Karol Świerczewski. To wydarzenie do dziś budzi
kontrowersje, gdyż niewyjaśnione są do końca okoliczności śmierci generała.
Fakt ten wykorzystano do celów propagandowych, stał się on bowiem oficjal
nym powodem do przeprowadzenia akcji „Wisła”, w wyniku której wysiedlono
z terenów Galicji Wschodniej ok. 150 tysięcy osób i rozproszono po północ
no-zachodnich terenach Polski (tzw. ziemiach odzyskanych). Akcja ta miała na
celu zniszczenie oddziałów UPA, jednakże uderzyła w ludność cywilną, często
niemającą wiele wspólnego z Banderowcami. Pacyfikacje miejscowej ludności
i deportacje to zdecydowanie najbardziej drażliwe tematy w historii polskoukraińskich stosunków, dlatego też wydawałoby się, że pamięć i świadomość
rozgrywanych tam wydarzeń trwa.
Za główne pytania badawcze postawiłam sobie następujące: czy wśród miesz
kającej po polskiej stronie granicy ludności istnieje świadomość trudnej historii
Polski i Ukrainy? Jeśli tak, to w jaki sposób kultywowana jest pamięć o tych
wydarzeniach? Jakie czynniki kształtują świadomość wydarzeń historycznych
mieszkańców Bieszczad? Czy, i jeśli tak, to w jakim stopniu, / w jaki sposób/,
w jakich sytuacjach pamięć o nich wpływa na współczesne kontakty Polaków
i Ukraińców w okolicach przejścia granicznego Krościenko — Smolnica?
Przez dłuższy czas trwałam w przekonaniu, iż niepowodzenie moich badań
spowodowane jest moją niekompetencją i złym doborem rozmówców. Z wielkim
zaangażowaniem i przekonaniem o tym, że znalazłam się w złym miejscu, wę
drowałam po bieszczadzkich szlakach szukając osób, co do których przekonana
byłam, że zachowały w pamięci dawne zdarzenia. Jak się okazało — na próżno.
Bieszczady i pogranicze zamieszkują dziś ludzie mający często niewiele wspól
nego z tym terenem i jego historią. W dużej mierze są to przesiedleńcy bądź
osoby, które przybyły tam w poszukiwaniu lepszego życia, zazwyczaj w średnim
wieku, i ich dzieci. Tej grupy rozmówców nie interesują specjalnie tematy histo
ryczne, skupiają się oni jedynie na życiu codziennym. Grupę, która zdecydowa
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nie wyróżniała się aktywnością na tle pozostałych, stanowili ludzie mocno za
angażowani w uświadamianie i szerzenie pamięci o ofiarach UPA i o opisanych
wyżej wydarzeniach, najczęściej jednak ich starania spotykały się z niewielkim
odzewem. Moment, w którym uświadomiłam sobie, że pozostawałam obojętna
na swoisty fenomen niepamięci na pograniczu polsko-ukraińskim, spowodował
całkowitą zmianę mojego toku myślenia. Zamiast szukać potwierdzenia moich
początkowych wyobrażeń na całym terenie Bieszczad, postanowiłam zawęzić
jak najściślej teren badań. Wielką niesprawiedliwością byłoby przecież pisanie
o szeroko rozumianym pograniczu, czy o całych Bieszczadach, dlatego w swojej
pracy głównie skupiam się na przygranicznej wsi Krościenko i okolicznych miej
scowościach, tj. Ustrzykach Dolnych, Wojtkowej czy Brzegach Dolnych. Wszyst
kie wymienione miejscowości leżą w woj. podkarpackim, powiecie bieszczadz
kim, gminie Ustrzyki Dolne i znajdują się w nie większej niż 20 km odległości od
granicy z Ukrainą. Uzasadnieniem dla takiego zawężenia terenu badań niech
pozostanie fakt, że w interpretacji historii olbrzymie znaczenie ma kontekst
lokalny.
Zdecydowaną większość swoich badań i początkowych obserwacji poczyni
łam w Krościenku — w miejscu, które stało się bazą naukową dla całej gru
py badawczej „Antropologia pogranicza: sąsiedztwo polsko-ukraińskie”. Wieś
w pierwszych dniach badań rysowała mi się następująco: drewniane, łemkow
skie domki, rwący Strwiąż — jedyna polska rzeka, która wpada do Morza Czar
nego (o czym z dumą zapewniali wszyscy mieszkańcy), czy wreszcie wzgórze,
które wśród porannych, górskich mgieł skrywało cerkiew — dziś adaptowaną na
kościół katolicki. Po pierwszych badaniach byłam już jednak przekonana, że ten
sielski obrazek psuje nie tylko ruchliwa droga prowadząca do przejścia granicz
nego... O wiele bardziej szokował wszechobecny marazm.
Krościenko to wieś licząca dziś około pół tysiąca mieszkańców, dość rozległa
terytorialnie i podzielona nieoficjalnie na osiedla — potocznie zwane dzielni
cami. Niektóre z nich mają swoje historyczne uzasadnienie, tak jak np. Stebnik
— nazwa pozostała po istniejącej niegdyś w tym miejscu kolonii niemieckiej.
Wśród nazw są również te nadane przez mieszkających dziś w Krościenku ludzi,
czyli np. Arizona — mająca odnosić się, według moich rozmówców, do trudnej
sytuacji materialnej zamieszkałych tam rodzin. Miejsca tego nie ominęły także
takie historyczno-społeczne wydarzenia jak akcja „Wisła” w 1947 roku, w wy
niku której wysiedlono całą ludność pochodzenia ruskiego, czy Akcja H — T
z roku 1951 prowadząca do zamiany miejsca zamieszkania przez mieszkańców
Sokalszczyzny i rejonu Bieszczad. Za sprawą prowadzonej w tamtym okresie
polityki dotyczącej ludności, owe tereny bardzo się wyludniły. W ramach na
prawy popełnionych wcześniej błędów przeprowadzono akcję zasiedlania Biesz
czad. Sprowadzono w te okolice mieszkańców pochodzących z przeludnionych
regionów Polski tj. Kielecczyzny, Małopolski. Podhala. Nowo przybyłym propo
nowano lepsze warunki mieszkalne oraz pracę. Ponadto Krościenko wyróżnia,
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Panorama Krościenka. Fot. K. Keler

powiedzielibyśmy dość egzotyczna na tych terenach, mniejszość grecka, złożona
głównie z uchodźców politycznych, którzy pojawili się tu w wyniku tragicznie
zakończonej wojny domowej w Grecji w latach 1946-1949.
W swoich badaniach próbowałam skupić się głównie na tym, czy w miejsco
wości, w której istnieje przejście graniczne, a obcowanie z Ukraińcami jest na
porządku dziennym, mówi się o polsko-ukraińskim konflikcie z lat 40. XX w.
Bieszczady, oraz cały teren Galicji Wschodniej w świadomości Polaków ciągle
kojarzy się jako konfliktowy. Krościenko samo w sobie jakoby przeczy tej wizji.

Pokolenie przesiedleńców
Dzisiejsi mieszkańcy Krościenka to przede wszystkim rodziny, których historia
życia na tym terenie nie sięga dalej niż 30 lat. Są to wspomniani wyżej ludzie,
przybyli na tamte tereny w latach komunizmu z przyczyn ekonomicznych. Za
zwyczaj trafiali tu wysyłani przez swoich zwierzchników jako np. pracownicy
poczty czy dworca kolejowego. W wyniku wydarzeń historycznych, tj. II woj
ny światowej, która zniszczyła wieś, eksterminacji Żydów, wysiedleń Niemców
i Ukraińców, w Krościenku nie znajdziemy dziś ludzi, którzy się tu urodzili, czy
chociażby osób mających więcej niż 70 lat. Ludzie starsi, mimo że część z nich
mieszka tu już ok. 40 lat, uważają siebie za przyjezdnych. Domem nie nazywa
ją Krościenka, lecz miejscowości, z których przyjechali. Nie czują się związani
z tym miejscem, często z nostalgią mówią o zostawionych gdzieś w kraju ro
dzinnych domach i wsiach. Następne pokolenie — tj. osoby liczące ok. 40-50
lat, to potomkowie tych osadników, bądź tacy, którzy sami przyjechali tu w bar
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dzo młodym wieku. Ta grupa również nie czuje się związana z terenem. Są to
w większości ludzie o zawodowym lub średnim wykształceniu, pracujący w róż
nych instytucjach: bądź w Krościenku, bądź w Ustrzykach Dolnych.
Wracając jednak do tematu moich badań; kiedy zaczynałam rozmowę i tłu
maczyłam, kim jestem, początkowo mówiłam, że chciałabym dowiedzieć się
czegoś o przeszłości. Moi rozmówcy wówczas bronili się, mówiąc, że nie po
chodzą stąd i nie znają zbyt dobrze lokalnej historii, jeśli natomiast zaczynali
snuć opowieść o Krościenku, zaczynała się ona przed wojną, w multietnicznym
niegdyś miasteczku, następnie z okresu wojny dotykała tylko eksterminacji Ży
dów, prawie niezauważalnie przechodziła przez okres przesiedleń i kończyła
się na przybyciu Greków. Ten ostatni okres opisywany jest przez osoby, z któ
rymi przeprowadzałam wywiady, najbarwniej, bo przecież wielu z obecnych
mieszkańców jeszcze pamięta legendarne pieczenie baranów oraz zachowało
w sercach pamięć swoich szkolnych, greckich przyjaciół. Jest to dla nich historia
przeżyta, ta, która jest ważnym elementem wpisującym się w ich lokalną tożsa
mość i często gwarant ich „swojskości”. Ani razu natomiast wśród mieszkańców
Krościenka nie usłyszałam dobrowolnie wypowiedzianych słów na temat UPA.
Owszem, samo w sobie Krościenko nie przeżywało większych starć, ale wpisane
było w szerszy kontekst wydarzeń. Myślę, że moi rozmówcy celowo omijali ten
wątek z kilku powodów. Jednym z nich może być fakt, że nie ma na terenie tej
miejscowości żadnych pamiątek po owych wydarzeniach, a co za tym idzie, nie
mieli na czym oprzeć swojej wiedzy i jednocześnie nie mogli przekazać nam jej
do zweryfikowania. Po przedwojennych czasach zachowały się np. fundamenty
dawnego kościoła, czy miejsce synagogi. Ważnym źródłem, z którego czerpie się
wiedzę o lokalnej historii, jest dzieło Stanisława Klimpela — byłego mieszkań
ca — noszące dumny tytuł W dolinie Strwiąża, opisujące dawne Krościenko aż
do II wojny światowej. Jest to książka wydana w 2001 roku w Warszawie, którą
mieszkańcy uważają za czołową pozycję dotyczącą historii Krościenka. Wielu
z nich posiada ją w swojej bibliotece. Sam autor urósł w oczach ludności Kro
ścienka do rangi bohatera. Nieżyjący już dziś Stanisław Klimpel lubił odwiedzać
swoje dawne miejsce zamieszkania i starał się przyjeżdżać w rodzime okolice tak
często, jak mógł. Większość z rozmówców chętnie opowiada historię o tym, jak
będący w sędziwym wieku autor wyrwał się spod troskliwej opieki córki, wsiadł
w pociąg i przyjechał z Warszawy do Krościenka. Córka, świadoma wielkiej mi
łości swego ojca do tego miejsca, szybko go tu odnalazła.
Kolejnym elementem warunkującym świadomość historyczną mieszkańców
jest s z k o ł a . Jak już wspomniałam, dzisiejsi ludzie zamieszkujący Krościenko to
przeważnie osoby od ok. 40 do 60 lat, które wychowały się w okresie PRL-u. Nie
jest to bez znaczenia, gdyż w tamtych latach kładziono duży nacisk na sprawę
konfliktu z bojówkami UPA, które prowadziły akcję ujednolicania etnicznego
Ukrainy. Był to jeden z tematów propagandowych, dlatego, mimo iż owym prze
siedleńcom nie miał kto opowiadać o historii tych lat, uczyli się jej w szkole, acz
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kolwiek w przejaskrawionej i przerysowanej wersji. Ówczesnej władzy zależało
na antagonizowaniu Polaków i Ukraińców. Szerzenie propagandy rozpoczynali
już od szkoły podstawowej. W kanonie lektur znajdowały się pozycje przedsta
wiające Ukraińców jednoznacznie — jako zbrodniarzy, którzy dokonywali mor
dów na niewinnej, cywilnej ludności. Program historii w PRL-owskiej szkole nie
szczędził nawet dzieciom z pierwszych klas drastycznych opisów zbrodni, kryty
ki i nieustających zarzutów pod adresem całego narodu ukraińskiego. Mimo,
a może w wyniku tak radykalnych metod, jakimi wpajano wiedzę historyczną
osobom, które dziś osiedliły się w Bieszczadach, świadomość wydarzeń rozgry
wających się w latach 40. XX w. jest znikoma. Niewielu jest w stanie cokolwiek
powiedzieć poza tym, że taki konflikt miał miejsce. W większym stopniu istnie
je pamięć o przesiedleniach, np. o akcji „Wisła”. Powodem jest adaptowanie
poukraińskich budynków, których dawni właściciele nierzadko odbywają senty
mentalne podróże, odwiedzając przy tym zamieszkałych w ich domach Polaków.
W rozmowach nie wyczułam jakiegokolwiek poczucia zagrożenia czy niechęci
do takich osób. Stosunek mieszkających w starych budynkach ludzi wobec tych,
którzy mieszkali w nich kiedyś, jest dziś zgoła obojętny. Czasem nawet patrzono
na nich z litością i wyrażano chęć pomocy tym gorzej sytuowanym.
Pamięć o UPA uwidacznia się w życiu towarzyskim, w krążących wśród miesz
kańców prześmiewczych historyjkach. Jedną z nich zasłyszałam pewnego popo
łudnia w miejscowym, przydrożnym barze. Leśniczy jadł obiad, kiedy do baru
wszedł właściciel i zapytał swojego gościa: „słuchaj, bo ja to sobie chodzę na
grzyby, ale przy okazji podpatruję ptaki i muszę ci powiedzieć, że od pewnego
czasu jest ich coraz mniej, może wiesz co się z nimi dzieje? bo mnie to martwi”
— na co leśnik odpowiedział po chwili zastanowienia: „nie ma ich w lesie, mó
wisz? (machnął ręką) a, to się pewnie Bandery przestraszyły i uciekły”. Wszyscy
goście w lokalu wybuchnęli gromkim śmiechem. To zdarzenie świadczy o tym,
że temat UPA jest dziś w Krościenku traktowany bardzo swobodnie, bez emocji
i nie stanowi tabu dla mieszkańców, nie boją się o nim rozmawiać. To wydarze
nie upewniło mnie, że jeśli moi rozmówcy z Krościenka mówią, że nie potrafią
wiele powiedzieć na temat przeszłości w stosunkach z Ukrainą, to naprawdę tak
jest. Błędnie wcześniej zakładałam, że nie jest to niewiedza, ale wynik strachu
przed historią, która może powrócić.

Młodzież
Jeśli chodzi o młodzież, to zdecydowana większość moich rozmówców nie in
teresowała się historią, nawet tą — nazwijmy ją roboczo — „namacalną”. Poza
suchym faktem, że Grecy mieszkają w Krościenku, nie potrafili powiedzieć
nic więcej. Niełatwym zadaniem było dla nich wytłumaczenie, skąd się tu owa
mniejszość wzięła, traktowali ten fakt jak prawdę objawioną, pozostawiając go
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zupełnie bez refleksji. Mówiąc natomiast o Ukraińcach, posługiwali się opisem
wyglądu czy anegdotami z przejścia granicznego, np.: „widać, to się po prostu
rzuca w oczy od razu. To jest całkiem inaczej ubrany człowiek, w ogóle, uśmiech
nie się, to złote zęby widać” (K, l. 19, Krościenko).
Ci z nich, którzy regularnie jeździli na granicę, uważali, że niechęć Ukraiń
ców do Polaków istnieje już w młodym pokoleniu. Według moich rozmówców,
nie ma ona jednak historycznych korzeni, a kierowana jest jedynie walką o więk
szy zysk i profity. Niechęć zrodziła się z rywalizacji o to, kto ma więcej i kto jest
w stanie więcej zarobić na przygranicznym handlu. Co się tyczy historii, w po
dejmowanych przeze mnie próbach sprowadzenia rozmowy na problem UPA,
najczęściej rozmówcy ucinali ją, dziwiąc się, że ktoś tak młody, jak ja może się
tym interesować. Dodawali też, że nie mają zbyt wiele do powiedzenia, poza
poprawnym rozwinięciem skrótu, choć i z tym bywały problemy. Wielu twierdzi
ło, że jedyny ich kontakt z tą historią wiąże się z dzieciństwem, kiedy straszono
dzieci, aby nie wychodziły nigdzie same, bo, jak im mówiono, mogą natrafić
na niebezpiecznych banderowców. Najbardziej zadziwiającym dla mnie zdarze
niem była wizyta w biurze Informacji Turystycznej w Ustrzykach Dolnych, kiedy
pracująca tam bardzo młoda osoba, zapytana przeze mnie, czy w tej instytucji
można dowiedzieć się czegoś na temat UPA, zmarszczyła brwi i zdezorientowa
na pobiegła po kierownika.
Niepamięć dzisiejszej młodzieży wynika z braku ciągłości pokoleń w tym re
jonie, czyli z braku przekazu wiedzy, o czym była też mowa. Z tym, że w tej sytu
acji oprócz kolejnych 20 minionych lat, informacje na ten temat przekazywane
są w szkole tylko na poziomie liceum.

Granica i życie wokół niej
a sąsiedzkie kontakty polsko-ukraińskie
Krościenko to specyficzna miejscowość ze względu na obecność na jej terenie
polsko-ukraińskiego przejścia granicznego, dlatego też odrębną grupę stano
wią osoby utrzymujące się z przygranicznego handlu, a stosunek pozostałych
mieszkańców do nich jest ambiwalentny. Z jednej strony uważa się, że ludzie,
którzy zajmują się tak zwanym dyplomatycznie „handlem” (w rzeczywistości
często oznaczającym przemyt) oszukują państwo i dopuszczają się nielegal
nych czynów, a z drugiej wszyscy wiedzą, że jest to nierzadko ich jedyne źródło
utrzymania. Mieszkańcy zwykli narzekać na obecność granicy w ich codziennym
krajobrazie, przeszkadza im m.in. wzmożony ruch na drodze. Z drugiej jednak
strony widać, że nie krępują się korzystać z jej dobrodziejstw i nierzadko robią
zakupy na Ukrainie, ponieważ część produktów można kupić tam zdecydowanie
taniej, ale z moich obserwacji wynika, że czują się tam też niepewnie. Rozmówcy
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mi, oraz o „metach’’ (miejscach, gdzie o każdej porze dnia i nocy można kupić
sprowadzony z zagranicy alkohol bądź papierosy), które stworzyły się we wsi.
Wymowny jest też napis: „ukraińskie prostytutki” na ruinach budynku w cen
trum miejscowos'ci. Wiąże się z nim kilka historii. Najbardziej popularna mówi
o kobiecie, którą mąż porzucił dla Ukrainki. Z rozgoryczenia i ku przestrodze
dla innych namalowała olejną farbą ów napis.
W Kros'cienku nie mieszka więcej niż pięć rodzin mieszanych; najczęściej są
to małżeństwa Polaków z Ukrainkami. Poza nimi w tej miejscowości nie znaj
dziemy Ukraińców.
„Ale takich czystych Ukraińców tutaj w Krościenku, takich, żeby po
wiedzieć, żeby mówili, że są tylko Ukraińcami, to nie ma. Pożenili się
Polacy z młodymi Ukrainkami teraz, jak otworzyli tę granicę” (K, 1. 35,
Krościenko).
W związku z tym kontakt zamieszkałych tu Polaków z Ukraińcami ogranicza
się jedynie do przypadkowych sytuacji, zwłaszcza w kontekście przygranicznego
handlu, który stał się dla wielu mieszkańców głównym, jeśli nie jedynym, środ
kiem utrzymania. Okazją do spotkań Polaków i Ukraińców jest wspólne stanie
w kolejkach do odprawy na przejściu granicznym. Wśród zainteresowanych krą
żą opowieści zarówno o polskich, jak i ukraińskich „gangach”. Według rozmów
ców, formują one konkurencyjną kolejkę i nie dopuszczają innych (stojących
w tej prawowitej), często używając przy tym argumentów siłowych i wyzwisk.
W związku z tym oczekiwanie w korku na granicy wydłuża się:
„Ja stoję w miejscu, a oni sobie po prostu jadą. I nikt się nie pójdzie ode
zwać, bo jak się odezwie, to albo samochód zniszczy albo... zabiją. Różnie
to... oni są nieobliczalni, Ukraińcy, jak są tacy zdenerwowani” (K, 1. 34,
Krościenko).
Poza przejściem granicznym Polacy i Ukraińcy mają okazję do spotkań rów
nież na bazarze w Ustrzykach Dolnych i na drogach, bo oprócz samochodów na
ukraińskich numerach częstym zjawiskiem są też zagraniczni autostopowicze.
Takie powierzchowne kontakty skłaniają ku postrzeganiu Ukraińca za pomo
cą stereotypów, które niestety odnoszą się głównie do wyglądu zewnętrznego;
w ich charakterystyce wskazuje się np. złote zęby czy nieprzyjemny zapach. Jak
wynika z opisu, kontakty Polaków z Ukraińcami są przypadkowe i rzadko istnie
je możliwość bliższej znajomości. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że wywiady
prowadziłam głównie przed 21 grudnia 2007 roku, tj. przed wstąpieniem Polski
do strefy Schengen. Po tej dacie obraz sąsiada zza wschodniej granicy nieco
się zdezaktualizował, bo układ ten w niemałym stopniu ograniczył Ukraińcom
przekraczanie granicy oraz utrudnił handel obu zainteresowanym stronom.
Podczas rozmów niejednokrotnie opowiadano mi o kłótniach (głównie na
granicy) między Polakami a Ukraińcami, w których ci drudzy używają zwro
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tów odwołujących się do historii, np. Lachy, pany (w tym wypadku są to opinie
Polaków, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy Polacy odwdzięczają się tym
samym). Jedna z rozmówczyń opowiedziała mi, że kiedy kilka lat temu robiła
zakupy po drugiej stronie granicy, jeden z Ukraińców zupełnie bez powodu po
kazał w jej stronę gest mający oznaczać ścięcie głowy. Jej zdaniem, było to od
niesienie do konfliktu z UPA, bo Ukraińcy nadal czują się niepewnie na własnej
ziemi i boją się o to, aby nie została im ona odebrana przez „panów5' Polaków.
Kiedy wracałam autobusem ze Lwowa jeden z podróżnych zapytał mnie, co
robiłam we Lwowie. Odpowiedziałam, że lubię to miasto i byłam tam wyłącznie
w celach turystycznych. On wówczas stwierdził, że Polakom podoba się tam, bo
kiedyś to miasto należało do nich. Wśród Polaków Lwów jest miastem znanym
i modnym pod względem turystycznym, ale większość wycieczek nastawiona jest
na zwiedzanie reliktów polskości. Owym podróżom nadaje się miano sentymen
talnych, ale nie mają one na celu wzbudzenia chęci odebrania Ukraińcom Lwo
wa czy innych ziem. Ciekawa byłam, jaki stosunek mają do zmiany granic moi
rozmówcy, ale na pytanie, czy uważają Lwów za nadal polskie miasto, najczę
ściej odpowiadali tak, jak jeden z nich: „do tego się nie wraca, to się po prostu
stało" (M, 1. 50, Ustrzyki Dolne). Zastanawiające, że duża część osób, z którymi
przeprowadziłam wywiady, mimo tak bliskiej granicy i częstego jej przekracza
nia, nigdy nie była we Lwowie.
Reasumując, pamięć historyczna ma zawsze kontekst ściśle lokalny. W przy
padku Krościenka dużą rolę odgrywają mieszkańcy, którzy są ludnością napły
wową i za taką też się uważają, pomimo wielu lat spędzonych w tejże miejsco
wości. Istotne jest, że w Krościenku nie funkcjonuje przekaz pokoleniowy. Nie
ma tam mieszkańców, którzy przeżyli dane wydarzenia i byliby w stanie opowie
dzieć o tym swoim potomkom. Ponadto ludność Krościenka nie ma okazji do
zbyt częstych spotkań z Ukraińcami, w przeciwieństwie do ludności zamieszku
jącej pogranicze w okolicach innych przejść granicznych, np. w Medyce. Tamte
tereny wciąż zamieszkuje mniejszość ukraińska, która prężnie działa na rzecz
własnej wspólnoty. W związku z tym mieszkający tam Polacy często za sąsia
dów mają Ukraińców, a to pozwala im na bliższy kontakt i konfrontowanie ste
reotypów z własnym doświadczeniem. Co więcej, nierzadko dochodzi tam do
kłótni i sporów spowodowanych lokalną aktywnością Ukraińców, która skupia
się zazwyczaj na kultywowaniu pamięci o UPA, będącej dla nich kwintesencją
wartości narodowych. Natomiast mieszkańcy Krościenka i okolic stykają się
bezpośrednio z Ukraińcami tylko przy okazji przekraczania granicy. Z tego też
powodu wizerunek Ukraińca w świadomości mieszkańca przygranicznego Kro
ścienka jest powierzchowny. Co więcej, jeśli jakiekolwiek kontakty zachodzą,
mają na celu przeważnie korzyści materialne. Dla „dobra sprawy” nie wspomina
się i nie uważa historii za istotną. Relikty przeszłości zachowane w Krościenku
nie pochodzą z czasów wojny, ale z lat wcześniejszych, w które można wpisać
okres świetności tej miejscowości, podobnie zresztą jak źródła pisane, np. ar
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tykuły w ..Bieszczadzie" (roczniku wydawanym przez Towarzystwo Opieki nad
Zabytkami z oddziałem w Bieszczadach), czy wspomniane wyżej dzieło Stanisła
wa Klimpela [2001].

Milczenie pamiętających
Swoje początkowe poszukiwania autochtonów rozpoczęłam w Brzegach Dol
nych, w których również potencjalnych rozmówców było jak na lekarstwo. Spo
wodowane to było upływem czasu i przesiedleniami, które także dotknęły tę
wies'. Ludzie ci różnie reagowali na moją obecność. Zazwyczaj trzeba było bar
dzo dokładnie tłumaczyć cel pobytu naszej grupy badawczej. Jednego z kolegów
poproszono nawet o wylegitymowanie się. Wytłumaczeniem takiej nieufności
może być obawa starszych osób przed wykorzystaniem przez oszustów. W więk
szości jednak owi starsi mieszkańcy przyjmowali nas bardzo serdecznie i chętnie
rozmawiali, niestety nie na każdy temat... Kiedy rozmowa schodziła na ścieżki
historii, moi rozmówcy najczęściej ucinali ją słowami: „Już bym nie chciała wi
dzieć wojny w życiu... Nie chciałabym już widzieć wojny... To okropne jest...’’
(K, 1. 84, Brzegi Dolne).
Wśród osób starszych natknęłam się na takich, którzy owszem, opowiadali
o historii, o wojnie, ale o Ukraińcach i UPA nie chcieli rozmawiać. Bez wahania
mówili o dzisiejszej sytuacji, o granicy, o ruchliwej drodze, o przemycie, o nie
uprzejmych Ukraińcach, z jakimi spotykają się dziś. ale milczeniem odpowiadali
na pytania o konflikt lat 40. XX w. Wydaje mi się, że nie bez znaczenia jest
tutaj osoba badacza. Ludzie w podeszłym wieku, widząc młodo wyglądają
cą osobę, po pierwsze nie traktowali mnie zupełnie poważnie, uważali, że
jestem zbyt młoda, aby mieć jakiekolwiek pojęcie i zrozumienie dla histo
rii, po drugie często wprost mówili, że chcą oszczędzić mi takich strasznych
opowieści, po trzecie rolę odgrywał też fakt, że jestem kobietą. Na poparcie
swojej tezy mogę podać przykład, kiedy to zupełnie przypadkiem, będąc na
Ukrainie, trafiliśmy do jednego rozmówcy we trójkę: trzech badaczy — dwie
kobiety i jeden mężczyzna, których ugościło starsze małżeństwo. Wywiad był
bardzo owocny, starszy pan wychwalał dobre stosunki, jakie panowały mię
dzy Polakami a Ukraińcami przed wojną oraz bez zająknienia odpowiadał
na wszystkie nasze dociekliwe pytania. Kiedy spotkanie zmierzało ku końcowi,
a gospodarze pożegnali się z nami i odprowadzili do wyjścia, starszy pan popro
sił naszego kolegę o pozostanie na chwilę, a my, tj. dwie pozostałe badaczki,
grzecznie podziękowałyśmy i wyszłyśmy. Po godzinie, kiedy kolega dołączył do
nas, okazało się, że wziął udział w prawdziwej, męskiej rozmowie. Rozmówca
tylko przed nim wyznał, że był w UPA.
Po kilku podobnych wywiadach miałam wrażenie, że coś jest nie tak. Uważa
łam za niemożliwe, że wyniki moich badań zależne są wyłącznie od mojej osoby,
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dlatego uciekałam się do różnych sposobów, aby rozmówcy nie traktowali mnie
z pobłażaniem. Starałam się za wszelką cenę udowodnić, że jestem kompetent
nym partnerem w rozmowie i robiłam wszystko, aby nie brano mnie za intru
za. Moje wysiłki szły na marne, bo w moich wywiadach niewiele się zmieniało.
W dalszym ciągu chętnie opowiadano mi o historii tej „niedrażliwej”, niezwiązanej ze wschodnimi sąsiadami, bądź drastycznie kończono rozmowę milczeniem,
lub nawet łzami...
Postanowiłam pójść po radę do nieco młodszych mieszkańców. Prawie wszy
scy zgodnie twierdzili, że są dwa główne powody, dla których ludzie, którzy prze
żyli polsko-ukraińskie starcia nie chcą o tym mówić. Według nich, jest to wynik
strachu. Starsze osoby uważają, że dawne spory zostały już zażegnane i dobrze
by było, gdyby zostały zapomniane. Chcą zrobić wszystko, aby było lepiej i są
nieufni wobec obcych, bo boją się, aby nie było gorzej. To jest jedyna grupa
rozmówców, która, według mnie, obawia się powrotu i powtórzenia historii.
Oprócz samego konfliktu mają też w pamięci czasy komunizmu, w których trze
ba było uważać na to, co i komu się mówi, dlatego są bardzo podejrzliwi. Osoby
starsze są zdania, że w ten sposób uda im się zapobiec tragedii i nie chcą zrobić
nic, aby popsuć dzisiejsze, względnie spokojne, według nich, kontakty polskoukraińskie. Postawa bieszczadzkich autochtonów stoi w opozycji do postaw zaj
mowanych przez osoby doświadczone tą samą traumą wojennych wydarzeń, ale
niezamieszkujących rejonu Bieszczad. Są to zazwyczaj osoby przesiedlone bądź
kombatanci Wojska Polskiego, którzy osiedlili się w innych częściach Polski.
Ci bowiem zrzeszają się w organizacje i starają się propagować pamięć o ofia
rach za pomocą różnych form przekazu. Wydaje mi się, że ludziom, którzy na co
dzień nie obcują z Ukraińcami — utożsamianymi z byłymi wrogami, jest łatwiej,
ponieważ nie grozi im raczej konfrontacja i nie liczą się oni z konsekwencja
mi, które na pograniczu mogłyby być namacalne. Zapewne nie w tak drastycz
nej formie jak przed sześćdziesięcioma laty, ale mogłoby zaistnieć ochłodzenie
wzajemnych stosunków, np. handlowych. Drugą, bardzo ważną przyczyną, dla
której starsi ludzie nie chcą opowiadać o wydarzeniach wojennych, jest niechęć
wobec „rozdrapywania ran”. Jest to niezwykle istotna sprawa i powód, dla któ
rego m.in. władze powiatu czy państwa nie chcą zająć się upamiętnieniem ofiar.
Istnieje obawa, aby kogoś nie urazić w jego poglądach, a szczególnie tych, którzy
to wszystko przeżyli i nierzadko stracili najbliższych. Dla poszkodowanych jest
to bardzo drażliwy temat. Niewyobrażalne dla nich, pomimo upływu czasu, jest
mówienie o tym bez emocji, bez wzruszeń, dlatego, aby uniknąć takich sytuacji,
zwyczajnie nie życzą sobie o tym rozmawiać.
Bieszczady, teren codziennych, bezpośrednich kontaktów Polaków i Ukraiń
ców wymagają, według starszego pokolenia, szczególnej ostrożności, dlatego
powszechne są starania unikania drażliwych kwestii dla obu stron.
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Zaangażowani
Pogranicze — miejsce zróżnicowane pod każdym względem, pełne jest skraj
ności. Z jednej strony są ludzie, dla których historia wydaje się nie mieć nawet
najmniejszego znaczenia, a z drugiej osoby bardzo zaangażowane w jej upamięt
nianie. W Krościenku, specyficznej wiosce, w której ciężko jest o jakiekolwiek
działanie społeczne, nie znajdziemy zbyt wielu aktywnych mieszkańców, którzy
chcą zrobić cos' dla innych, bądź zadbać o upamiętnienie przeszłości. Jest grupa
osób, które starały się o wybudowanie pomnika Żydom rozstrzelanym podczas
II wojny światowej, ale zniechęciły się, kiedy władze „kładły im kłody pod nogi”.
W tej miejscowos'ci nie ma natomiast osób zainteresowanych historią walk
z UPA. Moim zdaniem wypływa to z wczes'niej opisanego kontekstu lokalnego.
Takie zaangażowane osoby działają prężnie w oddalonych o 8 km Ustrzykach
Dolnych. Są to przedstawiciele inteligencji, często osoby zajmujące znaczące
pozycje w lokalnej przestrzeni. Najczęs'ciej pochodzące z rodzin autochtonów,
którzy nie zostali wysiedleni, bądź wysiedlono ich, ale po latach wrócili, dla
tego mówią o sobie „rdzenni mieszkańcy Bieszczad”. W związku z tym w ich
rodzinach istnieje ciągłos'ć wiedzy międzypokoleniowej i wszelkie wiadomości
o historii czerpie się właśnie z tego źródła. Poza tym, są to najczęściej osoby
między 40 a 60 rokiem życia, a co za tym idzie, wychowały się w komunistycz
nym systemie, który duży nacisk kładł na propagandę. Jednym z jej elementów
był opisany powyżej program szkolnictwa, gdzie od najmłodszych klas wpajano
dzieciom nienawiść do Ukraińców. Służyły temu obowiązkowe lektury, np. po
wieść Jana Gerharda pt. Łuny w Bieszczadach [1959]; mimo że oparta na fak
tach, pokazuje je w nieobiektywnym świetle. Jest to opowieść o losach Jerzego
Ciszewskiego, którego losy przeplatane są z walkami z UPA i przesiedleniami
(o których jednak narracja nie mówi wprost). Zdecydowana większość moich
rozmówców wspominała tę powieść:
„Wytworzył się pewien stereotyp Ukraińca w Polsce i podobnie jak ste
reotyp Polaka na Ukrainie, według którego — takie jest moje przeko
nanie — Ukrainiec to rezun, a Polak to, według mnie pan, który też jest
jak gdyby no..., autentycznym przeciwnikiem Ukraińca. Takie jest moje
przekonanie i moim zdaniem taki stereotyp się wytworzył i on bardzo, on
do dzisiaj istnieje w świadomości wielu ludzi. Ja myślę, że w Polsce został
ukształtowany troszkę, a może nawet bardzo poprzez Łuny w Bieszcza
dach” (M, 1. 50, Ustrzyki Dolne).
Dla szerzenia złej opinii o sąsiadach wykorzystywano też akademie szkolne,
o których jedna z moich rozmówczyń wspomina, że były dla niej silnym przeży
ciem i choć była wtedy małym dzieckiem, zapamiętała je do dziś. W tej grupie
rozmówców wszyscy bez wyjątku wspominali o takich sytuacjach i mówili o lek
turze, do której dziś podchodzą z dystansem, ale jako dzieci ślepo jej wierzyli.
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Ich zdaniem wielu Polaków wierzy w autentyczność tej powieści. Wspólną ce
chą zaangażowanych było działanie na rzecz pamięci zbiorowej. Jedni robili to
poprzez pisanie, publikowanie cykli artykułów w lokalnej gazecie, inni poprzez
wydawnictwa, działanie w samorządzie czy chociażby opiekę nad pomnikiem.
Charakter ich działalności zależny był od wykonywanego zawodu i zajmowa
nego stanowiska. W Ustrzykach Dolnych — mieście powiatowym — taka dzia
łalność ma najszerszy zasięg i wymiar. Osoby, które tam spotkałam, pracowały
w lokalnej prasie. W tym rejonie są dwa konkurujące ze sobą tytuły. W podob
nym stopniu zajmują się one problematyką UPA w Bieszczadach — w gąszczu
codziennych, lokalnych wiadomości znajdują miejsce dla tej tematyki. W jed
nej z owych gazet ukazały się cykle artykułów, poświęcone temu problemowi,
w drugiej — artykuły dotyczące konkretnych wydarzeń. Dziennikarze mówili,
że z największym odzewem spotkali się ze strony przyjezdnych i osób starszych.
Czuli się tym zawiedzeni. Autor, który jest znaną postacią w tym rejonie (by
najmniej nie tylko jako historyk regionu) stwierdził, że on to wszystko robi dla
siebie, bo przestał już wierzyć w szczerość zamiarów innych ludzi. Inną grupą
dbającą o pamięć są osoby, których rodzinne losy splotły się z historią wydarzeń,
mających miejsce w pierwszej połowie XX w. Dla nich przeszłość ma ogromne
znaczenie. Starannie gromadzą rodzinne pamiątki i łączą świadomość historycz
ną z pamięcią rodzinną. Kiedy pytałam rozmówców o osoby, które interesują
się historią, zawsze odsyłali mnie do ludzi, których przodkowie byli przez nią
bezpośrednio doświadczeni.
Kolejnym przejawem aktywności w stosunkach polsko-ukraińskich jest wy
miar samorządowy. Jeden z działaczy opowiadał mi o projekcie współpracy
między Starym Samborem a Ustrzykami Dolnymi. Z założenia jest to projekt
współpracy na szczeblu gospodarczym. Nie do pominięcia w całym dyskursie są
kwestie historyczne, choć, jego zdaniem, gdyby projekt udało się zrealizować,
byłoby najlepiej. Najbardziej znamienne są sytuacje, kiedy delegacje zapraszane
są na święta narodowe, podczas których składane są wieńce na pomnikach osób,
niekoniecznie darzonych szacunkiem przez obie narodowości (jak np. pomnik
poległych w walkami z UPA w Ustrzykach Dolnych). Wtedy zazwyczaj przedsta
wiciele samorządu z Ukrainy stają z boku i nie biorą czynnego udziału w uroczy
stościach; tak samo jest w analogicznych sytuacjach po drugiej stronie granicy.
Nauczyciele to grupa moich rozmówców, do której należą osoby starające
się krzewić świadomość historyczną i aktywność społeczną już u najmłodszych
swoich podopiecznych. Wszyscy oni są jednak zdania, że nie można robić tego
w tak brutalny sposób, w jaki niegdyś postępowano z nimi. Z tego powodu do
prac nad albumem o rodzimych wioskach nauczycielki zaangażowały swoich
uczniów oraz członków drużyny harcerskiej. Kiedy doszło do publikacji, tylko
pobieżnie opisały historię walk z oddziałami UPA toczącymi się na terenie ich
miejscowości, tj. Wojtkowej. Ta sama szkoła zobowiązała się również do opieki
nad pomnikiem milicjantów, zabitych w 1946 przez członków UPA.
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Kwestia stawiania pomników UPA po polskiej stronie i poległym w walkach
z nimi po stronie ukraińskiej budzi kontrowersje, i niemal każdy z rozmówców
ma swoje zdanie na ten temat. Część uważa, że to niesprawiedliwe, inni są zda
nia, że wszystkim poległym należy się pamięć, jeszcze inni, że pomniki owszem,
ale tylko na cmentarzach. Podobnie zdania są podzielone, jeśli chodzi o kulty
wowanie pamięci o Ukraińskiej Powstańczej Armii, oraz kreowanie jej żołnierzy
na bohaterów narodowych na Ukrainie. Jedni znajdują zrozumienie dla młode
go państwa i powstającej tożsamości ukraińskiej, inni głoszą, że to hańba czcić
morderców.

Czynniki kształtujące pamięć
Zderzenie z niepamięcią było dla mnie szokujące. Co wpływa jednak na świado
mość historyczną wszystkich mieszkańców? Jest to bardzo indywidualna sprawa,
ale w zdecydowanej większości polityka i kontekst lokalny mają najistotniejsze
znaczenie. Dużą rolę odgrywa również literatura czy prasa — to one kształtują
poglądy na różne sprawy. Szkoła natomiast stanowi czynnik najpierw dydaktycz
ny, a następnie opiniotwórczy. Miejsce zamieszkania wraz z istniejącymi w nim
pomnikami i źródłami historycznymi również wpływają na postawę swoich
mieszkańców i wiedzę na temat wydarzeń rozgrywających się w miejscowości.
Główną rolę przypisałabym jednak osobistym przeżyciom, których obraz na za
wsze towarzyszył będzie rodzinnym historiom, wpisującym się w kultywowanie
tradycji oraz codziennym kontaktom, podczas których tworzy się nowy obraz
Ukraińca. Bez względu jednak na przynależność do grup, jakie wyodrębniłam
i na to, który czynnik kształtował ich świadomość historyczną, moi rozmówcy
czuli się jedynie pionkami w grze, rozgrywającej się na szczycie władzy: „to już
rządzą, jak to mówią, w rządzie” (K, l. 84, Brzegi Dolne).
Mieszkańcy pogranicza często wspominali, że — ze względu na położenie
geograficzne ich miejsca zamieszkania (mianowicie na wysuniętym najbardziej
na południowy wschód krańcu Polski) — czują się zapomniani i poszkodowani.
Według nich, sytuacja, jaka miała miejsce w latach 40., wynikała jedynie z poty
czek politycznych, a oni — jako zwykli ludzie — nie mieli na nią wpływu. Swoje
wypowiedzi argumentują tym, że wcześniej, na tych terenach, żyło obok siebie
wiele narodowości w całkowitej zgodzie: „Boże, dobre to było — wszystko jedna
rodzina. I Niemcy, i Ukraińcy, i Polacy, i żeśmy wszyscy, do kupy żeśmy żyli”
(K, l. 84, Brzegi Dolne).
Przedwojenne, multietniczne wsie, według niektórych relacji historycznych,
wyróżniały się nadzwyczajną, aktywną, sąsiedzką wspólnotą i wzajemną toleran
cją. W przypadku Polaków i Ukraińców konflikt, który częściowo ma swoje po
czątki w dwudziestoleciu międzywojennym, rozpoczął się dyskryminacją Ukra
ińców (spowodowaną ich dążeniem do niepodległości) oraz polityką państwa
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polskiego, ale za jej główne źródło uważa się propagandę towarzystw nacjonali
stycznych Ukrainy, których naczelnym hasłem było: „Ukraina dla Ukraińców”.
Pogranicze polsko-ukraińskie nie jest łatwym terenem do badań etnograficz
nych, nic nie jest tam tak jednoznaczne i proste, jak mogłoby się wydawać. Na
potkana przeze mnie rzeczywistość jest bardzo złożona, a ambiwalencja wszech
obecna. Na tożsamość mieszkańca owego pogranicza składa się wiele aspektów,
począwszy od konfliktu polsko-ukraińskiego, przymusowych i dobrowolnych
przesiedleń, greckich uchodźców, którzy na stałe wpisali się w lokalny krajobraz,
obecności granicy (i wszystkich jej właściwości), skończywszy na codziennych
kontaktach z Ukraińcami. Obraz, który naszkicowałam na wstępie, a który jest
popularny wśród mieszkańców innych terenów Polski, nie uwzględnia sfery co
dzienności: dla nich pogranicze i Bieszczady są niemal mistycznym miejscem,
gdzie zatrzymał się czas. Tymczasem dla mieszkańców pogranicza otaczająca ich
rzeczywistość i problemy dnia codziennego mają o wiele większe znaczenie niż
dyskusje polityczne i interpretacje historyczne. Polityka oraz historia ważniejsze
są dla tych, którzy mogą sobie pozwolić na polemikę z nimi, a ludzie zamieszku
jący polsko-ukraińskie pogranicze takimi się nie czują.
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фольклорно! традицп в умовах тюнош сусщства двох чи бшьше етношв та вщповщно шпдно! взаемодн !хшх культур; 3) життя усно! словесносп у складных
умовах поруб1жно! д1йсност1. У вивченн1 фольклорно! традищ! перифершних
земель гцкаш передует таи моменти: 1) особливост! побутування субстрату
фольклорно! культури на землях, вщдалених вщ центру основного етнншого
масиву; 2) функтцонування фольклорно! традищ! в умовах тюного суciдетва
двох чи бшьше етношв та в1дпов!дно шидно! взаемодй' ixHix культур; 3) життя
усно! словесносп у складних умовах порубжно! дшсносп.
Досл1,тження проведене на основ! матер1ал 1в, з1браних у ход i польових обстежень укра!нсько билоруського (Ратн1вський р-н Волинсько! обл., 2000 р.;
Любеш!вський р-н Волинсько! обл., 2005 р.), украшсько-польського (Старосамб1рський р-н Льв1всько! обл., 2006 р.; Турювський р-н Льв!всько! обл.,
2007 рр.), украшсько-молдовського (Украша — Кам'янець-Подшьський р-н,
Дунаевецький р-н, Новоушицький р-н Хмельницько! обл., Мурованокуриловецький р-н, Шаргородський р-н Вшницько! обласп, 2006 р.; Молдова —
Фалештський р-н, Сдинецький р-н, Окницький р-н, Дондушанський р-н,
2006 р.; Дрокйвський р-н, Синжершський р-н, Флорештський р-н, 2007 р.;
Бричанський р-н, 2008 р.) погранич.
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С тан збереж ення фольклорноУ традицп поруб1жжя
На межових теренах часто cirocxepiraeMO виняткову консерващю обрядово!
та фольклорноУ культур, 1хню особливо виразну „закритють”, „замкнутють”.
3 одного боку, пограничш земли будучи, як правило, периферию 3i слаборозвиненою комушкащею, обмеженими можливостями пересування, незначною
кшьюстю м1ст, млявим зв'язком i3 центром, творять оазис добрезбережено! на
родно! обрядовосп та супровщно! шсенноеп, що законсервували в co6i дух
старовини та до сьогодш демонструють тяглють народних традицш. Тут, за
спостереженнями етномузиколога I. Мащевськош,
„часом заховуеться чимало прадавшх, навггь релйсгових етнокультурних
явищ, згублених або змодифшованих на основному нацюнальному ареа
ле де штеграцшш процеси, натурально, в межах единого етносу шдбуваються швидшс" [Мащевський 2007: 29].
3 шшого боку, повсякчасш контакти з чужим етнншим середовищем та
вщповщно noeri йна загроза втрати национально! самобутносп сприяють культурно-побутовш самогзоляцп етност, що у свою черту збертае !хню фольклорну традищю. Зонами особливо! конссрвацО народно! культури вважають
передус!м т. зв. ареали „слов’янсько-неслов’янсько! мовно! штерференщ!”
[Толстой 1977: 56]. Зокрема, дослщник народно! карнавально! традицй
О. Курочк1н зауважуе:
„G певна законом1ршсть у тому, що традицшш маски й обряди виявилися б!льш життест1йкими в маргшальнш зош, у смуз1 етнокультурних кон
такте i м1жетшчного пограниччя украшщв i романц1в” | Курочктн 1999].
Таку ж життест1йк!сть демонструе на окреслених теренах i традищйний
фольклор. Якраз на землях украшсько-молдовського пограниччя (по обидва
боки кордону) нам вдалося ф1ксувати арха!чну традищю так званого „колядування на стернг’, тобто виконання колядки на початку жнив при першому зжатому сноповт Тут же фжсуемо до сьогодш живу традищю купания Маланки на
Водохреща, у цшому затрачену на основному масив1. Так само у селах швшчно!
Молдови записаш численн1 зразки голоешь на випадок засухи, забут1 у бшьшост1 репошв Укра!ни. Терени, на яких укра!нц1 контактують 3i слов’янськими
народами, теж вважають зоною добрезбережено! традищйно! словесно! куль
тури. Скаж1мо, на Бойкшщиш заф1ксовано справжню „фольклорну арха!ку”
— nacTymi ладкання у контексл звичаю прибирания корт в1нками на Зелену
недшю, межа якого доходить до сам1с1нького укра!нсько-польського кордону
[Кирч1в 2002: 318-328]. У селах украшсько-бшоруського поруб1жжя (Ратншський, Любеш1вський райони) до сьогодш побутуе традиц1я календарного голос1ння, тобто такого плачу, час виконання якого мае „календарну” прив’язку
— збшаегься 1з початком кування зозул!. Саме в зозулю, за в1руваннями, пере-
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селяються дупл померлих. Зрештою як на пограничч1 украшсько-польському,
так i на украшсько-молдовських теренах повсякчас вдаеться фпссувати згадки
про язичницьш irpn при Mcpucßi (лубок, лопатки), яы в очах мешканщв осно
вного масиву Украши на сьогодш постають як справжне дикунство.
Перифершшстю зумовлеш також певн1 особливосп протпсання релтйного життя на межових теренах Укра!ни, а воно завжди icTOTHO впливало i до
сьогодш продовжуе впливати на функцюнування украшського фольклору. На
одних теренах штучно розшрано „праведну” боротьбу за ту чи шшу церкву,
чим роз'еднано сшьську громаду (украшсько-польське пограниччя), на шших
— втиснено наш о нальну церкву росшською православною, яка сгюконвжу
ностальгувала за втраченим „едшством” рошян, бшорушв та украТнщв (украшсько-бшоруське, украшсько-молдовське, укра!нсько-росшське поруб1жжя),
а вщтак боролася з будь-якою нацюнальною „ерессю”. Щд впливом росшсько!
православно! церкви на марпнальних теренах миттево вкорчнювалися росшcbKOMOBHi коляди, яю поступово витюняли давш украшсыа колядки. Для при
кладу, на украшсько молдоиському та укра!нсько-б1лоруському пограниччях
особливо! популярност1 набули р1здвян1 твори Я умом хадша в город Вирлгем, Xpicmoc Спаателъ е полночь родыся, Дартсть предбогатая та ш. Позаяк
змют таких текспв не завжди був колядникам зрозумший, nicrn часто побутували в спотвореному виглядг як от: „Даршсть предбогатая / От шбес пршдьот, / Якай капля каплющая / На землю снег йдьот" i3 промовистою примНкою
респондента „Ну, я знаю... Ну, це ж якось по релшйному шось воно означае”
(с. Сивороги). 1нша росшськомовна колядка Я с сумой ходила е город Шфл1см,
иар1ф1куючись на межових землях у багатьох зразках12(„Я с умом хад1ла в горад
В1фл1ем”, „Я умом хадша в горад В1фл1ем”), в окремих випадках набувала здо
рово! народно! лопки, а мимох1ть жари влиио парод| ihioro забарвлення а само:
„Я з кумом ходила в город В1фл1ем”.
Зрештою загалом ушм поруб)1жним теренам, що в1ддалеш в1д ядра материнсько! духовно! культури та ослабл! через довготривалу девальващю релпчйних
ц1нностей у радянський пер1од, властиве засилля сектантських рсл1пйних руxiß, протестантських церков тощо. Таку штервенщю сект cnocTcpiraeMO осо
бливо на укра!нсько-молдовському та укра!нсько б 1лоруському пограниччях.
Новооб'явлеш церкви пропагують зречення батькавсько! в1ри. народних звича!в, суворо забороняють сп1вати свпськз nicrn. У селах, де переважають т.зв.
,.веруюш1" (баптисти, егов1сти, п'ятдесятники, адвентисти), фольклористов!,
як правило, не вдаеться зафжсувати шчого. Лише в поодиноких випадках „ве
рующий” потайки ряд cyci.UB може под1литися сво!м фольклорним досв1дом,
почерпнутим ще за святського життя.

1 Про вих1дний текст та його перекручення згадуе А.1ваницький [1ваницький 2008: 473].
2 До peni, колядка досить поширена i на теренах украшсько-польсько-бшоруських контакпв,
а саме на Шдпяшнп.
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Стан збереження фольклорно! традицп поруб1жжя зумовлений не лише
марпнальшстю цих терешв чи !хньою пол!етшчшстю, ютотно впливае на нього також близьнсть лпждержавного кордону.
Передусш вш часто не зовом збпасгься (навпь з урахуванням „природно!
похибки”), а ще часташе зовом не збшаеться i3 кордоном мiжeтнiчним. ОкреMi украшсью етшчш земл! за умов бездержавност1 були вщмежоваш й ста
ли частинами територш чужих держав, зокрема таи терени входять до скла
ду Румунп, Словаччини, Полыщ, Молдови, Бшорусп, Pocii. Вщтак у багатьох
випадках питания сучасного порубгжжя розглядасться насправд1 на матер iал i
nepeicHO гомогенного щодо етшчного складу масиву. Синимо, у ход1 експедицп на Сх1дне Подшля (на його придшстровсью земл1) 2006 року вдаегься зафшсувати фольклорну традищю, яка без зважання на будь-яку границю гармошйно просуваеться на земл1 швшчно! Молдови (а й фшсуемо у ход i польових
дослщжень 2005,2006, 20007 роив) i лише глибше на швдень виразно набувае
характеру зони етнокультурного пopyбiжжя. Певна pin, що такий штучно розкраяний м1ждержавним кордоном масив внаапдок супров1дно1 двовекторносTi штеграцшних npoiieciB i розвитку самосвщомосп [Мащевський 2007: 8] та
вщповщно „просшвання” населения за етшчною приналежшстю з часом на
бувае якостей нового пограниччя. Пограниччя з новими вщмшними рисами,
осюльки внасл1док ретельного розмежування народш по обидва боки кордону
масив стае мало схожим на природну зону етнокультурного поруб1жжя.
Внаслщок штучного розмежування певних етнограф1чних труп 31 своею
материзною, а також „чистки” прикордонних терешв та вщповщно виселення
укра1нщв з рщних дочпвок в шпп райони Украши або чужоУ держави, розмивалась, розпорошувалась i вщповщно слабла фольклорна традищя. Намагаючись
прискорити асим1лящю переселенщв, органи влади, звичайно, допускали пе
реезд в одну MicHCBicTb не бшыне кшькох украшських с1мей (щкаво, що такого
принципу намагалися дотримуватися як в чуж1й держав!, так i в Украпй). Вщтак оселеним в одному сел! украшцям, що належали р!зним етнограф!чним
трупам, на перших порах нераз було важко м!ж собою порозумггися3, що вже
казати — вщбудувати спшьними зусиллями украшську звичаев!сть i фольклор.
Навив за умов поступового вростання в нову землю та сшльно! культурно!
регенерацй', традиц!йний фольклор „майже зовс!м припиняе новотворення в
душ регюнально-стнографгшого канону” [Кирчоз 2002: 199]. Зокрема, запис
вешлля та супровщно! niceHHocTi в!д виселенця с. Квашенини (тепер Полыца),
з 1948 року — мешканця м. Добромиля, являв собою моза!ку обрядово-фоль
клорно! спадщини с. Квашенина, м. Добромиля та поближнього до нього с. Miгово, а також фрагмент!в, почерпнутих ia друкованих етнограф!чних матер iал iв
(м. Добромиль). Водночас за умов вщсутносп свое? с!льсько! громади, у rypri
яко! звично виконували твори народно! словесности фольклор стае виключно
3 Про наявшсть комунжативних проблем у середовшщ украшц!в, переселених на земл1 Варми
таМазури див. працю: Domagała 2007: 233-234.
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внутршньошмейною творчютю, замикаючи коло cboix виконавщв, ретрансляTopiß у межах одше!-двох родин, що також поступово вичерпуе репертуар.
Окр1м того, примусове виселення украшщв ускладнювалося там, що нерщко подавалося владою як тимчасове:
„То всьо в Ж идач iв 1хало. А у сели сказали, що тшько на тимчасово границю пересувают. I вони думали, шо переселилися ту', шо границю знов
посунут i вни знов ci вернут” (с. Перед!льниця).
Скаж1мо, дехто з евакуйованих шд час операцй „Вюла” таемно повергався до cboix осе ль i доглядав рештки господарки [Лшкан 2003]. Фпссуемо нео
дноразово згадки шформатор!в про те, що виселенщ чи не до останнього дня
сшщвалися повернутися додому, )йрили, що спочинуть у земл1 предkiв. Життя
могло прсткати десятшнттями в очшуванш повороту додому. Звюно, це перешкоджало „вростати” в новий фунт, укоршювати cboi культурш традицй у ньому, вщбудовувати звичш форми повсякденного життя. Помилкове розумшня
буття на нових теренах як тимчасового перешкоджало шдновленшо узвичаених форм обрядовосп та супровщно! niceHHOCTi.
Близь кисть мшдержавного кордону в ceHci смуги i3 загонами прикордонно!'
сторожа теж модиф1куе фольклорну традищю пoближнix ciл. У випадку прокладання кордошв i3 переходами, заставами npocT ip пограниччя губить свою цив1л1защйну псрифершшсть, що у свою чергу в1дбиваеться на народнш культур!4.
Звичною е схема, за якою 13 встановленням м1ждержавного кордону (там паче
переходу) поближне село стае так би мовити „цивйпзованим”, що здебшьшого
руйшвно впливае на традиц1йну народну обрядов1сть та ii словесний супрошд.
У ход1 експедицн неважко було зауважити: i3 наближенням до кордону, а там
паче — до переход1в чи застав — фжсацп обрядово!' традицй та супровщно!' шceHHOCTi ставали скутшими, биншшми. Оскпьки на пограню т такч руйнтн 1
для традиц1Йно1 обрядовоУ культури явища, як урбашзащя, широкий розвиток
засобт масово! комушкацп, емшрацпг [Путшов 1994: 103], протжають куди iHтснсившше, то вщповщно спостер1гаемо пришвидшене руйнування супровщно1 фольклорно! культури. Цжаво, що вдаеться фшсувати i зворотну д1ю згадаHoi вище схеми: не „цивйпзащя” приходить услщ за прокладанням гранищ чи
вщкриттям переходу, а перехщ з’являегься лише за певного „цившзащйного”
м1шмуму, за вщповщних скономшних умов. Зокрема у с. Перед1льниця Старосамб^рськош району шформаторка, впевнено ратуючи за вщкриття кордо
ну (бо то „цивйпзащя, може, села будуть шакни!”), розповша, що 1хне село
швидкими темпами газиф1кують, оскшьки „казали, як буде всьо газофжоване,
то, може, будуть i границю вщкривати” (с. Передшьниця). Витак державний
кордон завжди — чи то прямо, чи то в перспектив! — пов’язаний i3 техноло4 Шд час штерв’ю не раз доводилося ф1ксувати ностальпчн! спогади л1тшх мешканщв погра
ничних терешв про колишш спокш та тишу, на кпггалт: ,J ’aHiuie було дуже тихе село, а зара —
машини за машинами” (с. Старява).
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пзащею, урбашзащею тощо. Такий блискавичний розвиток первично перифершних земель здебшыпого стиснутий у прокрустовому лож! часу. Як наслщок
— старе ще не настшьки вщжило, щоб створити достатньо простору для но
вого. Часто cnocTepiraeMO нслопчнс. негармоншне поеднання архшчних рис
i3 ультрановащйними. Давня зрубна хата з буд]всльною шнкою М1Ж брусами
i сателйарною антеною на даху, яку ми бачили у селах украшсько-польського
пограниччя, чи найновша модель .лномарки” бшя хати, поставлено! на пнях
замють фундаменту, у поселениях украшсько-бшорусько! зони — це промовистий образ, який !люструе таку ж часову еклектичнють народних церемошалу та фольклору. Для прикладу, у селах украшсько молдовського пограниччя
шд час засушливого лйа 2007 року ми фжсували живе побутування дуже арха!чних обряд iв викликання дощу (т. зв. похорон ляльки), яю вщбувалися у досить сучасний cnoci6 — дисциплшовано, „вам с аджом”: „Цей год ховали [ховали ляльку. — Зал.]. 3 саджа даже дйи ховали, не лиш pii... I з попом ходите
по полю, з образами все...” (с. Теура Вею). Так само зауважуеш, скажжю, дивне поеднання дуже давшх та ультрасучасних слемен'пв у весши пограничних
ein. Коли ми запитували, як проходить сучасне весшля на Старосамбфщиш, то
часто отримували вщповщь, що весшля святкують у ресторанах, кафе Старого
Самбора чи шшого поближньош Miста. Опис тако! церемонп представляе суто
урбашзований Bapiaer святкування вешлля 13 найманим тамадою, авторськими
В1ршами, тостами та своерщним шеенним репертуаром, що його один i3 !нфорMaropiB означив, „як tibo ш с ш , що зараз люди сшвають... шо по телев1зорах...”
(с. Перед!льниця). I в таке весшля зненацька вклинюються ладкання — дуже
давшй ритуальний сшв, навшь не cnie, а розешвувана декламац1я тексту, яка на
Öi.TbmocTi теренах Укра!ни заникае.
Bi, (4yiHO порушена на пограничних теренах трансмюшшсть фольклорно!
традицй. Для межових npocaopiß характеры! жвав1 Mirpapiräi процеси, передуciM емп рашя в чужу державу, а також звичне й для шших терешв полишення
села та ви!зд ni сто. Вщтак з кола трансмюп фольклору випадають щонайменше два поколшня: перше !де за кордон заробляти rpoini, мотивуючи сво! дп
псрсдусзм потребою дата осв1ту Д1тям („наука за rpomi”), друге — ще до Miста
власне за здобуттям Tie! освши, а згодом залишаеться там жита. Обстежуючи
стан збереження фольклору на поруб!жж!, повсякчас ф1ксуемо базовий виелт
— „Стар! не живуть, а молод! не знають”, який виразно 1люструе загасання
м!жпокол!нно! передач! усно! словесно! культури. Заразом анал!з паспортних
даних, поданих до кожно! заф!ксовано! у поруб!жному ceni шсш, евщчить, що
виконавцями е люди старшого поколшня, народжеш у 20-50-х роках XX стоnirra. Молодших ретранслятор!в традиц!йного фольклору вщнайти вкрай важко. Принаг!дно зауважимо, що щкаве пояснения причин упадку народно! традиц!йно! обрядовоей та шеенноей висувають сам! шформатори — мешканщ
поруб!жжя. На !хню думку, культурний занепад спричинений (окр!м, зв!сно,
найвагом!шого чинника — д!янь б!льшовицько-радянсько! системи [Пастух
2006] надм!рним вживаниям алкоголю. Судження, на кшталт:
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..Началося цево... щ гор1вки начали пити. I шд то! пори i прекратили — i nicHi прекратили” (с. Володйвщ), звучать лейтмотивом у пояснениях народнокуль
турно! деградацй. Ситуащя загострюеться саме на прикордонних просторах,
адже, як зауважують респонденти, тут д1е мехашзм „перехщ — можливють
«генделю» — дешевша горшка — спивання i деградаций’5.
Заразом повнота фольклорного репертуару погранич частково залежить вщ
самого характеру межових терешв. Сусщство з етносами, що слабо збершають
або зове i м втратили традицшну обрядову культуру та супровщну шееншеть,
зумовлюе пришвидшення занепаду обрядово! культури на поближшх землях
сусщнього етносу. Зокрема, польсько~укра!нсью культур ni зв'язки позначилися, як стверджують дослщники, на в1дсутносп або рщюсност! niceHHoro фоль
клору на захщному пограншнп ni шинного ГПдляшшя [ТраОицПип nicm 2006:
12]. I навпаки, шеенна традиц1я украшщ и-пол 11цук iв, у небу вал iй на сьогодш
noBHOTi побутуе паралельно з потужною те1нею niceHHoro фольклору oinopyeiß, що живуть по сус1дству.
У ui лому, за розповщями меткашцв прикордонних терешв, 1хня icTopia
у XX стол iттi постае як стр1мкий, 1нтенсивний рух подш, злам1в, зм1н, катастроф1чних потряешь, що впливають на народну пам’ять та в1дпов1дно позначаються на утримуванш нею фольклоршй традицй. Кажучи словами одHi ei'
з шформаторок, „хто жие без переживания, той може й помнятати i пам’ять
мае. А хто мае пережиття, задуми в голов1, той мае поАм забудька” (с. Великос1лля).

Ж анровий репертуар
М1жетн1чне суслдування до пев но! мiри зумовлюе жанровий фольклорний ре
пертуар украшщв на пограничних теренах. По-перше, на перифери, як пра
вило, наявш жанри чи жанров! р!зновиди, не характеры! для фольклорно! тра
дицй центру. Скажлмо. б 1лорусько-укра!нськ1 т!сн! взаемовпливи виявляють
себе в побутуванш волочебних niceHb на теренах ni вшмного ГБдляшшя. Pocińсько-укра!нськ! культурн! зв’язки об ективг;уються в наявност! в репертуар!
мешканщв сх!дно! частини укра!нського По неся масляничних niceHb. Молдовсько-украшсью взаемини оприявлеш в побутуванш на Подшстровт т. зв.
гейкань — жанру колективного речитативного cniBy, виконуваного шд старий
Новий pi к п1д час обрядово! оранки. Yci згадан! жанри вузьколокал!зоваш, обмеженi зоною тюних контакпв з 1ншими етносами та не характеры! усьому
украшсьому масиву.

5 На польських землях, зокрема, шформатори нарисали на украшщв, що привозять дешеву горшку: „Oj tak...ale ja do nich mam cholerny, że tak powiem, żal. Straszne te wódy przywożą. Tak tych
ludzi rozpijają. Bo tańsze i jeszcze jakie świństwo...” (Łodyna).
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OicpcMi жанри украшського фольклору саме на пopyбiжжi демонструють
виняткову збереженють та життестшюсть, що почасти зумовлене добре розвиненою та пор1вняно розгалуженою системою однотипного жанру суадньо!
фольклорно! традицй. Зокрема на украшсько-молдовському пограншип до
сьош дт активно побутують голос!ння в контексп добре збереженого, з яскравими рисами apxaiKH похоронного ритуалу. На збереження голосильно! тради
цй украшщв, безумовно, впливае паралельне побутування молдовських голоciHb серед молдовського населения, на якому неодноразово наголошують caMi
респондента. Так само висока частотшсть фйесацш украшських родильних та
хрестинних niceHb (на сьогодш дуже рщюсних) на украшсько-бшоруському
поруб1жж1, яка, певна pin, почасти зумовлена близьюстю бшорусько! фоль
клорно! традицй, у якш згадаш жанри виступають найбшын повно i компактно
[Кирч1в 2002: 228; Гваницький 2007: 26]6*.
Побшно у зонах етнокультзфних контакт! в спостсрпасмо симптоматичну
в1дсутшсть (затрату) певних жанр i в у крai'нс ького фольклору, що традищйно
були розповсюджеш на обширах усього украшського масиву i не мали локаль
ного характеру. Наприклад, пщ потужним впливом молдовсько-румунсько'1
BCci.ibHoi музичноУ традицй (весшьних оркестр1в) на землях швденно! i швденно-схщно1 Буковини, а також подшстровських просторах Сх1дного Подшля
(i, звичайно, ж у селах швшчно! Молдови) майже зникла весшьна обрядова
niceHHicTb. Дос.пдники шлюбно! поезй з цих терешв, описуючи весшьш ритуали, як правило, не наводять супровщних веольних niceHb, а 1нколи прямо
вказують на Ухню вщсутн1сть на окреслених землях. Скаж1мо, один 3i збирач1и нод1льсько1 иес1льно1 niceHHOCTi, схований шд криптошмом „А.К.”, у XIX
CTonirri виокремлював днютровське побережжя Подшля як „мюце зшкнення
i3 румунською народн1стю, вплив яко! проявився, зокрема, у вщсутноеп весзльних niceHb" (А.К. 1897, с. 3). Про це повщомляють сам1 шформатори: „Ми
не сшвали, бо ж то музика була! Музика була, та й не сшвали. Шо сшвата, як
музика9 (с. Слобода-Кишкиряни); „Ой, я помню, чи сшвали, чи ни сшвали?
Музика грала та музика грала, та тоди шо, сшвають? Шо там будуть сшвач и?”
(с. Цамбула).
Особливо! уваги фольклориста заслуговуе функцюнування на теренах поруб1жжя та заруб1жжя Усторично! шсш — жанру, що утримуе та водночас ак~
туал1зуе 1сторичну пам’ять народу. Справа в тому, що дослццники констатують
загалом слабку розвинутУсть цього жанру у фольклорнш традицй мешканщв
периферй укра1нсько1 стшчно! територй,

„яких у минулому В1ДНОСНО слабо заторкали Ti основш 1Сторичн1 подй,

яю надали особливого характеру украшсыйй 1сторичшй те ш (козаччи-

6 А. 1ваницький писав: „На yciü Слов’янщиш хрестинш потужним шаром залягають лише в Binopyci”.
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на, боротьба з татаро-турецькими, польськими i московськими поневолювачами)” [Кирч1в 2002: 184].
Вщтак кожен запис вар1анта шторично! nicHi на периферй особливо значущий,
бо шдтверджуе зацйсавлешсть (хоч i слабку) украшщв пограниччя подкми
свое! icTopii, просторово i часто часово вщдаленпми. Так само важливим е явище побутування на украшських „кресах” шсень сусшльно-сощального змюту
(так званих „станових”), у яких збереглися архш'чш пережитки етшчного мислення (чумацыб, наймитсьш, сирпсько наймитсью, бурлацый, рекрутсьш та
солдатсью) [Супрун-Яремко 2005: 14].Цкаво, що саме на етшчшй периферй,
як стверджують дослщники i засвщчують матер1али польових обстежень,
ф1гуруе сягнистий i орипнальний пласт вшськово! nicHi. Цшною для збирача
фольклору е народна проза сощально политичного змюту, зокрема ноштш тво
ри (nicHi. спогади, приповщки та iH.), у яких украшщ дають сво! ощнки под iям
XX столггтя, зокрема лихолптям Першо! i Друго! свпових воен, складним
процесам колектив1зацй, трагедшм голодоморш 1921-1922 рр., 1932-1933 рр.,
1947, розкуркуленням та заеданиям, антирелйчйним кампашям, етшчним чист
кам, примусовим переселениям i ем1гращям тощо. 1ншими словами, саме на те
ренах пограниччя, виразно актуалпуються так звана чолошча парадигма (Пав
ленко 2004) фольклорно! традицй, що може бути пов’язано i3 концентращею
чолов1чого населения (оборонш поселения) на теренах, близьких до кордону,
а також зумовлюватися пол1тичною нестабшьшстю цих земель, повсякчасною „стресовютю” буття людини пограниччя. Принапдно зауважимо, що до
певно! м1ри випадае з nid схеми ук ра!нс ько-б iлорус ькс пограниччя, на якому
простежуемо виняткову д1ев1сть жшок у фольклорному процес1 [Кирччв 2002:
218], а вщтак констатуемо ргзке зниження т зв. чоловйшх шсень та eiд нос ну
аполпичшеть фольклорно! тематики XX ст.
Не менш щкаво з'ясувати репертуар укра!нських шсень лиоратурного походження, авторство яких вщомс. а поява, як правило, ч1тко датована. Недаремно Р.Кирч1в, оглядаючи видання фольклору з укра!нсько-б1лоруськош по
граниччя, у яких весь M arep iar беззастережно подано як „беларусю фальклор”,
особливо акцентуе увагу на авторськш фольклоризовашй nicm |Кирч1в 2002:
307-311]. Уважне ставлення до таких жанр iв на порубгжних теренах зумовлюеться можливютю саме на таклй джерельнш бал бшып-менш предметно говорити про народження твору в лош певно! етнофольклорно! традицй, про його
входження в пюетшчне середовище i адаптащю в ньому.
Фольклор украшщв при- та закордоння важливо фшеувати у кот е кем шформацй про топошхпку та антропошм1ку села, про знания (повне чи часткове)
/ незнания мешканщв котрогось з д!алекпв украшсько! мови, про юторичш
пам'ятки, важлив! подй, вщом1 постай та загалом культурш оркнтири села,
про конфесшну та етшчну самощентифкащю, про яскрав! / слабко виявлеш
ознаки нацюнально! самосвщомостй Адже внаслщок кризи самощентифшацй,
яка бшыд чи менш вщчутно проявляеться на теренах погранич, робиться спроDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ба довести, що украшське населения погранич чи д1аспори — особлива, вщрубна вщ украшсько! nani i' етшчна сшльнота [Супрун-Яремко 2005: 53]. Такий
широкий контекст, у який буде вписано фольклорну традищю поруб1жного чи
3apy6i>KHoro села, може увиразнити етшчне обличчя його культури.

Особливостз виконання традищ йних жанр1в фольклору
На м1жетшчному пограншпи за умов слабкого культурного зв'язку i3 центром
материзни та часто в складних юторичних умовах несприйняття i блокування
сусшльно-культурних форм життя од Hiei’сшльноти шшою значения традицшно1 ycHoi словесносй стае особливо важливим — виконуе роль щентифшатора
етшчного характеру ui ei сшльноти. На так звану укртноствтстъ як домшанту етшчного самозбереження украшщв у зонах йеною суciдетва з шшим етносом чи в умовах проживания в шоетшчному середовшщ вказували багато дослщниюв. Зокрема, Т. Клинченко, вивчаючи культуру та уклад життя украшщв
Алтайського краю, писала:
„За мо1ми спостереженнями, культурною в1ссю, на якай тримаеться ет
шчна ориг1нальн1сть, культурна живучють украшетва в Алтайському
крае е теня. G ще украшомовш села, вулищ, ciM' i, але й там, де вже вщбулась мовна русиф1кашя, живе народ украшоствнигГ [Клинченко 1996:
127].
Схоже м1ркування висловлюе Н. Супрун-Яремко — дослщниця теенноей
украшцт Кубан1:
„I 1айяскравнпим засобом украшського c t h i иного самовираження на Ку6aHi. зокрема на територн колишньо! Чорноморй, е народна шеня як по-

казник с biдомоем й духовно! культури нацй з багатотисячолпньою icTOр1ею свою формування та утвердження” [Супрун-Яремко 2005: 5].
Саме фольклор, за нашими польовими спостереженнями, допомагае зберегти
свою етшчну 1дентичн1сть укра!нцям Молдови. Суголосну ситуащю змальовуе Д О С . П Д Н И Ц Я мовних асимшящйних явищ у ссрсдовищ1 украшських переселешив Польпа Вожена Домагала [Domagała2007: 231-252]. Навйь галковито
польськомовн1 украшщ продовжують сшвати укра!нською: „А со to za malanka,
za zabawa, jak oni pójdą tam i wszystko po polsku gadają, śpiewają po ukraińsku,
a cala gadka po polsku” [Domagała 2007: 248]. Отже, народш nicm на пограничних землях в основному сшвають саме рщною мовою — навйь у тому середовииц, яке мовно асимшьоване до чужою оточення.
Принапдно зазначимо, що цпсавим прийомом постулювання наш опально!
св1домосй в колошальних умовах було прилюдне виконання заборонених niсень патрютично! тематики в прихований, так би мовити, маскований спосгб.
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Р еспонденти неодноразово згадую ть, як ш д час пуб.ичних 31брань виконували
звичайш незаборонеш nicHi на м елодп заборон ен их niceHb нащ онально-визвольних змагань, щ о, як правило, були не знаш у с е р е д о в и т i поляюв чи p o ciян та д обр е вщом1 украшцям. 1нформатор з м. Д обром иля розповш , як ш д час
весш ля Многая лт а сп iвали на добр езн аш серед украш щ в мелодп' стрш ецьких
niceH b {Ми гайдамаки, За Украшу), не в iдом i рошянам (м. Д обромиль).

Мешканщ погранич в умовах м1жетшчного сус1дування нер]дко знали i паралельно виконували шсенж жанри, що належали своему i сус1дньому етносу.
Яскравим контекстом такого паралельного фунщонування рпномовних твоpiв на украшсько-польському поруб1жж1 е рпдияш свята, шд час яких гурти
колядншав-украшщв на польське Рпдво могли навщуватися до польських
родини, а на украшське — до сшей украшщв, в.iдно в,iдно виконуючи коляди
як польсычд. так i украшсью. Зокрема, добре знана серед украшщв перифершних ein польська коляда Wśród nocnej ciszy. Також спостерн асмо щкаве явище
народного досл1вного перекладу cboix текст iв чужою мовою, таких своерщних шеенних калькувань [Lesiów 1977: 192-194; Bartmiński 2006: 13-40], що
здшснюються, як правило, з метою „припасовування мови nicHi до оч1кувань
адресата” [Bartmiński 2006: 26]. G. Бартмшський, дослщжуючи фyнкцioнyвaння таких паратекспв, вважав ix особливою рисою саме украшсько-польського пограниччя. Водночас схож! явища можна фiкcyвaти i на шших пopyбiжних теренах, на яких коршяться генетично i типолопчно спорщнеш культури
(у крai нсь ко-б iлорусь кс. укра1нсько-росшське пограниччя). У випадку, скаж1мо, суci детва мов словянськоТ та романсько! труп (на теренах украшсько-молавського пограниччя) такий досл1вний, калькований переклад, певна pin, неможливий. Проте побутування тсенних перекладт (йдеться вже не про суто
фонетичне „корегування”) властиве й цьому пopyбiжнoмy масиву. Зокрема
в Глодянському р-m (Молдова) записано веешьн}7 июню з молдовського об
рядового репертуару, перекладену укра1нською мовою (с. Дану).
Також добрезнаним на norpaHH44i явищем е поширення тут фольклорних
TBopiß, що постали як парод ii чи переробки в)домих }ншомовних шеень, створених або мовою цьош ж тексту („£ще Польска не згшеле, / Але зпнуть муше.
/ вще поляк украшцу / Бути чисти муше” — с. Передшьниця Старосамб)рського р-ну), або украшською мовою, проте з добираниям таких cni в, що фонетично наближаються до мови ориг1налу („Tpomi були i нима, i нима” замють
молдовського „Ымь шонтеште пнпма" — с. 1вашвш Кельменецькош р-ну [1ваницький 2007: 473-474].
Вартим уваги фольклориста е побутування в середовшщ украшщв пopyбiжних ein чужомовних текста. Одна з причин, як справедливо зауважуе М. Лешв,
— запозичення обряду та супровщнш niceHHocTi в сусщш за умови В1дсутн1х
таких у сво1Й Kyjibiypi [Lesiów 1977: 176-178; 182; 194]. Саме у такий cnoci6,
на думку дослщника, до польськош репертуару перейшли укра!номовн1 га1'вки:
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„...jest to bowiem obrzęd przejęty od Ukraińców, przejęli go miejscowi
Polacy razem z folklorem słownym, którego nie zmienili. Podobną sytuację
stwierdzono na terenie powiatu sokalskiego” [Lesiów 1977: 178].
У репертуар! украшсысих виконавщв межових земель так само знаходимо чужомовш жанри, перейнят1 в суа/ив через вщсутшсть аналог1чних явищ
у свош культур!. Скаж-i vio. на украшсько молдовському поруб1жж1 запозичений в1д молдаван обряд ход1ння „з бугайом” (плугошори) супроводжуеться
часто гейканнями молдавською мовою (с. Наславча Окницького р-ну, с. Голя
ни Сдинсцького р-ну, с. Мошана Дондушанського р-ну, с. Слобода-Кишкиряни Синжер1йського р-ну). Вщ украшки записано й текст, яким послуговувалися украшщ шд час обходин „з бугайом’':
„Агов-агов!
Соскулат бар'я Васил1Й.
1нтро цвинта джо1.
Кудой спячи 6oi,
Бой бугорел...” (с. Слобода-Кишкиряни).
Заразом констатуемо факти запозичення чужомовних текстов навйъ у випадку наявност1 однотипних жанр1в у свош фольклорн1й жанровш систем!.
Скажзмо. на украшсько-молдовському пограничч) можуть паралельно побутувати украшською та молдовською мовами примовки, замовляння, голосшня
(особливо оказюналып), piąuic — колядки. Як бачимо, синхронно функцюнують Ti жанри, мапчна природа яких очевидна. Не останне значения у таких
прикладах, на нашу думку, мае чужа мова, якш (як i безглуздому набору опав,
абракадабр!) приписувалась особлива чудод!йна сила. До прикладу, у кратка
с. Теура Вею (рашше — CTapi Казанешти) Синжершського р-ну згадуе про
голосшня на випадок засухи:
„Раньше та й так ми... Робили даже й труночку — i хлопщ, i ми. Та й кла
ли... Ну. Та дес на готар несли закопувати. Там i голосили за нев... Помолдавськи: «Такушити келаторй Звози юла свинтус copi, цигей ду м’я
зив пло1». Так ми, так голосили ми, як ш ли на готар. По-руськи не голо
сили. Празник робили. Було давно, крааво було. А типер вже нима. То то
гет перемшялося. Вже тепер i молодьож не той” (с. Теура Вею).
Сучасним е cnociö розширення фольклорного репертуару на периферп
в умовах вщсутноеп живо! фольклоршн традици через засоби масовоУ 1нформацй — paąio, телебачення i навйъ 1нтернет. Один з штсрв’юср1в розпов1в, як
вир1шують проблеми мовного та культурного вакууму в середовшщ украшщв
Польщ1:
„Niektórzy rodzice robiąchociaż tyle, iż zakładająanteny satelitarne i odbierają
telewizję ukraińską, to chociaż dziecko posłucha muzyki, piosenek, bajek po
ukraińsku” [Domagała 2007: 249].
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Chata we wsi Gwiździec (Гв1здець), obw. lwowski, rej. starosamborski. Fot. N. Pastuch, 2006

У не менш щкавий cnociö поповнюють свш репертуар мешканщ украшсько-молдовського пограниччя: неодноразово нам доводилося фшсувати на
буковинському Подшстровл nicHi. вивчеш шд час вщпочинку на вщомих
курортах (Трускавець, Моршин). Великою mi рою сприяе збереженню усно!
TBopnocTi на пограниччях формування ольських сшвочих колсктив1в. а також
проведения рпноманпних конкурав, фестивали’.. щор1чних свят nicm i танцю
тощо („Каравсла" в Молдове „Ватра” в Полыщ та б. ш.).

Тематичш прю ритети у фольклор! пограничних тереш в
Своерщшсть тематичного наповнення поруб1жного фольклору виявляеться не
стельки у наявносм якихось особливих, характерних лише для цих земель, сю
жет! в. скшьки у високш частотност! послуговування певними темами. Зокрема
тема полишення рщно1 дом1вки була здавен актуальна у фольклор! порубгжних
ein. Псрсдусгм часто фшеуемо топографгчш перекази про те, що межов1 слободи були засноваш людьми, яке покинувши сво! села, втпеали ыд пан iв (вщ
служби, вщ присуду, вщ остаточного зубожшня тощо) на периферда, бо „тут
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глуш була. Ну, от i втшали в глухомань” (с. Hcßip). Для маргш альних тереш в,
щ о були, як правило, малозаселен! та тещ вняно слабо контрольоваш, харак
теры iHTeHCHBHi мырацш ы явища. Зреш тою здебш ы пого сам е на пограничних теренах виникли та активно побутували т. зв. смырантсью т е ш , основна
тем а яких — полиш ення отчого д ом у та розлука з рщ ними (Лемкшщина, Бойювщ ина). Знову ж таки сам е на порубпкж! болю че вщ луню е у фольклор! XX
столп тя тем а виселення. В иступае вона ш ловно в еш чн и х жанрах. Окр1м звичного меморату, тем а виселення часто виливаегься у ф орму сш ванки-хроы ки
— пш енного еп1чного жанру яскраво ш формативного спрямування, у якому
дсталгзовано описан! драматично тр апчш чи геро!чш подй, щ о розгортаються
в хр он ол оп ч н ш посл1ДОВнос'п:

„В сорок сем!м рощ, як сонце вставало,
До нашого села вшсько пршхало,
Вшсько пршхало, стало, розказало,
Щоб за дв1 шдини село ся з1брало.
Л ю ди ся з!брали, стали розмовляти,

А пан капраль крикнув: «Пора вщ’Ькджати!»” [Мокрий 1996: 14].
Не менш виразно виступае на поруб1жних землях тема заступництва (вщ
сюжеив про захист народу вщ панського свавшля до теми оборони рщно! земл1, боротьби i3 чужоземними загарбниками). Зокрема на теренах Лемювщини,
Бойювщини, Гуцульщини поширеш nicHi „про розбшницький рух у Карпатах,
справедливих розб!йник!в-месник!в за народы кривды..” [Кирч1в 2002: 185].
На окреслених теренах побутуе опришювський цикл п1сенност1, передусш
твори про Довбуша. Знову ж таки тут же еш центр розповсюдження шсень про
нацюнально-визвольы змагання XX ст. На украшсько-молдовському пограничч1 у свою чергу фжсуемо nicHi та перекази про народных месниктв Кармелюка, Полщука, Чунтула та iH.
На пограничник теренах часто фпссуемо фольклоры текста, увагу яких зосереджена на характеристищ сус1днього етносу, зокрема на таких поняттях, що
вир1зняють один етнос в1д iHmoro, як-от: нацюнальний характер, зовн!шн1й вигляд, мовы особливост1, рел1г1йна Bipa, своср|Д)и риси побуту, повед!нки тощо.
Спрощений стереотипний образ чужинця (як, до peni, i чужого локусу) традицшно амб!валентний: з одного боку, небезпечний, ворожий, нечистий, з рисами
„нелюдськосп” (вщсутысть „людсько!”, тобто свое!, зрозумшо!, мови; в!дсутHicTb „людсько!”, тобто icramroi, свое! В1ри; незвичний побут тощо), з iHmoro
боку, надприродний, втаемничений у сакральн! знания, вщповщно пов'язаний
h достатком, родючютю тощо. Для прикладу, у зон! украшсько-бшоруських
KOHTaicriB, як стверджуе Ю. Гаврилюк, типовими е присл!в'я, якими обмшюються сус!ди, як-от: „Як сир — не закуска, так i литвин — не людина” (вщ
повщно — „Як сир — не закуска, так падляш — не чалавек”), „Пудляш — то
чоломк наш, а лИвш — то чортув син” [Гаврилюк 1995]. Окремо закцентовано
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у фольклор! на пкшрносп сусццв, як-от пржтав’я „3 литвина не буде христиа
нина” або весшьнатеня: „Ой, ми не литвини, / Ми щщй хриспани...” |Калита
111 2005: 74]. На украшсько-польському пограничен не раз доводилося фшсувати прозов! жанри, у яких вщчутний жарт чи ipoma над релшйними почуттями або надм1рною / недостатньою богомшьшстю сусдав (у с. Великосшля,
наприклад, записано оповщання про те, як пан наказав 1ванов1 видресирувати
KOT1B, щоб Ti у вдаювщь на слова „£зус похвальони!” поштиво кланялись —
с. Великосшля).
Часто фпссуемо р1зномаштш жанри народно! прози, в основ! яких — тема
мовного нерозумшня або непорозумшня. Текста 13 таким тематичним осердям
побутують здебшыпого на поруб1жних i3 шшими слов’янськими сшльнотами
теренах, позаяк лише на M arepiani близькоспорщнених мов чужа лексика може
зютавлятися 3i своею та вщповщно видаватися штучною, неоковирною. Якщо
ж мови суттево р1зняться (у випадку, наприклад, сусщства мов слов’янсько!
та романсько! труп — на теренах украшсько-молавського пограниччя), М 1 Ж етшчне несприйняття менш В1дчутне (звичайно, якщо воно не спровоковане
державною шштикою). У текстах, як правило, нерозумшня або неправильне
тлумачення чужо! лексики стае пружиною ком1чно! розв’язки сюжету (сюжет
про р1знозначн1сть слова „склеп” в украшськш та польськш мовах; сюжет про
нерозум1ння украшцями, що вживали лише лексему „жид”, слова „еврей”),
а також оповщання. у яких чуже слово знаходить ц1каве народноетимолопчне
пояснения або шоземшй лексем i ni л ком серйозно надаються сво! вигадан1 вщпов1дники.
Зв1сно, що тема границi, митншр, митните, мата як особливо актуальна,
наболша для мешканщв прикордонних смут, певна pin, також входить у ре
пертуар порубг/кного фольклору. Зокрема на теренах украшсько-польського
пограниччя традит йна вес iльна обрядод1я „брама” („вор1тна”) переростае
у картину митного переходу. Традицшний „викуп”, „в1дкупне” за наречену в 1дпов1дно починае називатися „митом” | Гузй). Вархол, Вархол, Остапик
2002: 84). На укра!нсi.ко румунськом\ прикордонш у с. Вашклвц1 пщ час новор1чного обходу з Маланкою було встановлено бутафорську смугасту будку
й шлагбаум з надписом Вадул Слрет (назва прикордонного пункту на територн
Румуни), у яктй костюмоваш ..румунськл митники” виконували сво! ,.службов1
обов'язки” [Курочк! 11 1995: 264-265]. Анекдот, як дуже чутливий до часо-просторового контексту жанр, на теренах поруб1жжт теж „прилаштовуеться” до
„гранично!” тематики. Зокрема, у прикордонному ceni на польсько-укра!нському погранш т (с. Гугбич1) заф1ксований в1домий анекдот i3 завершальною
фразою „Яке безглузде самогубство!”, у якому звичний пращвник ДА1, який
зупиняе машину, лопчно зм1нюеться пограничником1. OicpiM того, побутують*
7 Текст анекдоту: ,4де машина. I в машит труп розчленований. I пограничник в нас В1дкривае
машину i каже: «Шо ви таке везете? Ви ж знаете, шо вам за то буде». Вш каже: «Та то маскаль!»
— «Боже! Яке самогубство»” (с. Губий).
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анекдота, тематика яких безпосередньо пов’язана п буднями прикордонного
життя8.
Щдсумовуючи сказане, хотшося б наголосити на тому, що незважаючи на
непросте буття украшського фольклору в умовах поруб1жно1 дшсносп саме
в такому контекст! особливо виразно проступае субстрат фольклорно! традицп,
окреслюеться ii' мiнливий сегмент, а також яскраво шдстсжуються тенденцп
у сучасному розвитку фольклору.

Б^блюграфгя
с. Heeip
Зап. Н.Пастух, О.Кузьменко15.07.2005 р. у с.Нешр Любенпвського рну Волинсько! обл. вщ Мельник Олени 1вашвни, 1923 р.н., уродженки
с. Heeip.
с. Дану
Зап. О.Харчишин 01.09.2005 у с. Дану Глодянського р-ну в1д Тгмшсько1 Олени Прокошвни, 1932 р.н., уродженки с. Дану.
с. Сивороги
Зап. Н.Пастух 25.06.2006 у с. Сивороги Дунаевецького р-ну Хмельницько! обл. вщ 1ваново1 Галини Петр1вни, 1941 р.н., уродженки с. Си
вороги, 1льницького Ернста Денисовича, 1938 р.н., уродженця м. ВшК1ВЦ1 Вшковецького р-ну Хмельницько! обл.
с. Володнвщ
Зап. Н.Пастух 28.06.2006 у с. Володнвщ Барського р-ну Вшницько!
обл. В1д Чайковсько! Ниш 1вашвни, 1935 р.н., уроженки с. Володнвщ
с. Великое 1лля
Зап. Н.Пастух 16.11.2006 у с. Великосшля Старосамбфського р-ну
JlbBiBCbKoi обл. В1Д Целень Ярослави Дмитршни, 1935 р.н., уродженки
с. Великосшля.
с. Перед1льниця
Зап. Н.Пастух 18.11.2006 у с. Передшьниця Старосамбрзського р-ну
Льв1всько1 обл. вщ Тисовсько1 Олени Степан1вни, 1936 р.н., уродженки
с. Передшьниця.

8 Текст анекдоту:,Ду, паграшчнк iae з собакою в наряда. 1дуть-4дутъ, коли в кущах почало шось
шарудетъ. Тут паграшчнш lina кае на собаку: «1ди, — кае, — подивися». А собака такий: «Ги
кае, — сам ijsyi подивись, — кае, — я й отсюда погавкать можу»” (с. Нижанковичр).
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с. Губич1
Зал. Н.Пастух 18.11.2006 у с. Губич1 Старосамб1рського р-ну Льв1всько1 обл.
с. Нижанкович1
Зал. Н.Пастух та Л.Горошко 20.11.2006 у с. Нижанкович1 Старосамб1р~
ського р-ну Льв1всько1 обл.
м. Добромиль
Зал. Н.Пастух, Л.Горошко 21.11.2006 у м. Добромиль Старосамбфського р-ну Льв1всько1 обл. в1д Токаря Миколи Петровича, 1928 р.н., уродженця с. Квасенина (тепер — с. Квашешна, Польща).
с. Цамбула
Зал. Н.Пастух 18.08.2007 у с. Цамбула Синжершського р-ну вщ Солодко1 Гафл Васил1вни, 1937 р.н., уродженки с. Комаровка.
с. Слобода-Кишкиряни
Зал. Н.Пастух 19.08.2007 у с. Слобода-Кишкиряни Синжершського р ну в1д Ротар Олександри Сремивни, 1930 р.н., уродженки с. СлободаКишкиряни.
с. Теура Вей
Зал. Н.Пастух 19.08.2007 у с. Теура Вею (р ан те — Crapi Казанешти)
СинжерШського р-ну вщ Бежнар Сфимл Профиршни, 1930 р.н., уро
дженки с. Теура Вею.
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Польська антирадянська фольклорна сатира
на украшсько-польському пограничч1

Одним з д1евих засоб1в. що його у XX ст. украшська нащя широко застосувала
в щейно-полИичнш oopoTboi за власну незалежну державу, була фольклорна
сатира. Ця мистецька зброя розвинулася настшьки плщно, що почала проявлятися р1зною Miрою у переважнш бшьшосп жанрт усно! словесности II гостре
образне жало спрямовувалося передовшм проти ycix зовшшшх воропв, чия
eKcnaHcioHicTCbKa загарбницька политика була основною перешкодою украшцям вщновити нащональну державшсть на власнш етшчнш територп.
Одна з ознак динамншого процесу побутування фольклорно! сатири проявилася у тому, що в силу певних суспшьно-полггичних обставин украпоц наBiTb запозичували подШнл1творчють у cboix cycifliß. Так поряд з численними
творами антипольсько! сатири в украшському середовшц1, передовс1м на прикордонну побутувала й низка зразюв польсько! антирадянсько!, антимосковсько! сатири. Це орипнальне явище укра1нсько-польськихуснопоетичних взаемин якраз i е об’ектом нашого защкавлення.
Магертли, що маемо ix у своему розпоряджешп, ми з!брали упродовж
чотирьох ocTaHHix рокш у контекст! широкого монограф1чного досл1джсння
Украшська народнопоетична полШична сатира X X ст. Майже Bcix Ix ми за
писали власноручно. Територ1я наших польових обстежень — це Явор1вський
район Льв1всько1 обласп, що безпосередньо межуе з республжою Польща,
Micro JlbßiB, яке зпдно статистичних даних е найб1льшими культурно-осв1тшм центром украшсько польського прикордоння, а також прикордонний пов1т
Устрики Дол1шш — украшська етшчна земля у склад! республши Польща. Поодинокл твори ми почерпнули в друкованих джерелах.
За цей не надто тривалий час i на обмежешй, виб!рковш територй ми за
писали понад швтори десятка р!зних за жанром текспв. Специф!ка i методи
ка наших запишв також дае нам шдстави стверджувати, що у нашому розпоDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ряд жен hi е лише якась окрема
незначна частина riet польсько!
антирадянсько! фольклорноТ сатири, що проникла й побутувала
у XX ст. та продовжуе побутувати
дал1 в украшському середовшщ.
Отож вона ще чекае на cboix збиpaniii та дослщниюв, i сподоваемось, невдовз1 наука поповниться
ще низкою щкавих оригшальних
зразгав.
Водночас якась частина незафшсованих текст!в, щлком можливо, вже безповоротно за
тратилась, осгальки фольклорна
сатира е динамгчною реакщею
на актуальш сусшльно-шштичш
явища, i так само активно зникае
i3 побутування, будучи змушеною
поступитися мюцем поетичшй
реакци на hobi поди' та явища.
T-shirty na straganie w Bełzie (Белз), Ukraina.
I все ж, вже навггь матер1али,
Fot. A. Kulikowska
яю ми з1брали, дають шдстави
стверджувати, що вони становлять певне своер1дне явище украшського фольклорного процесу XX ст., яке
вартуе спещально! уваги дослщншйв.
Наша стаття, насюльки нам вщомо — це перша спроба дослщити польську
антирадянську фольклорну сатиру в украшському середовшщ. Передовс1м ма
емо на мет1 задекларувати дане явище як окремий об’ект наукових студ1й. На
основ! анал1зу биыпоеп наявних у нас твор1в збираемося розкрити 1хшй щейно-тематичний змют, художньо-поетичш ообливостт Важливим буде також по
можливосп простежити генезу проникнення i динам1ку побутування 1х в укра
шському середовиищ побачити, як1 при цьому вщбулися C T p y i c r y p H i , смислов1
i мовш зм1ни.
П опри питания, на яга збираем ося вщ повюти, також хочем о п о с т а в и т
й ряд питань, С!ЮД1ваючись на м айбутне о д е р ж а т на н и х в щ п о в щ як ш д украш ських, так i польських колег. Н айперш е прагнемо п р и в е р н у т !хню увагу до
цьош своерщ ного явища й активгзувати подальш е йога розпрацювання. Зокрем а провести 1нтенсивн1ше польов1 обстеж ення, передовс1м у ти х м icцeвocтяx,
д е автор не мав змоги цього зробити. Варто було б з ’ясувати, чи зустршаеться
укршнська антирадянська народна сатира у польському cepeдoвищ i. М ожливо,
хтось з польських колег цим вже цшавиться. Також варто б у сш впращ з поль-
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ськими колегами простежити сшльносп й в1д\инност1. з якими сприймаеться
щейно-художнш злпст одного й того ж твору у польському i в украшському
середовищах.
Спод1ваемося. що результати нашого дослщження зроблять певний вклад
у актуальне й на сьогодш маловивчене питания украшсько-польських фольклорних взаемин, як i прислужаться до бшын объективного виевплення склад
ных i суперечливих, нерщко все ще трактованих з обох сторш тенденцшно сусшльно полпичних стосунк1в мш украшською i польською нащями у XX ст.,
осмысления ними московсько-комунютичного експансюшзму.
Щодо питания генези, то слет констатувати, що польська антирадянська
фольклорна сатира в украшському середовшщ з’явилася не як раптове i штуч
но привнесене явище. Вона е законом1рним наслщком тривалих i тюних укра
шсько-польських культурных взаемин, у тому числ1 й у сфср1 уснопоетично!
творчоси. Якщо на pinui Удейно полпичному \пж поляками як загарбниками
й колошзаторами та украшцями як поневоленими й пригшчуваними тривали
протистояння й вщбувалися конфронтацй, то у сфер1 культзфи стосунки не
були такими антагон iстичними, а нав1ть приходило до запозичень i обмшу ду
ховными щнностями. I внаслщок впеових сусщських м1жетшчних контак'пв на
побутовому piem, i в результат Унтенсивно! пол1тики полошзацп на окупованих украшських землях украшське населения у м1жвоеншй Полыщ наетшьки
володио польською мовою, що могло без особливих труднонцв користати з
польських культурных надбань. Як наслщок у його духовнш скрабниш nocina
певне Miene й польська усна словесшсть. Найперше це численш зразки традищиного фольклору у його р1зних п1сенних i прозових жанрах.
Далг у I пол. XX ст., в украУнському середовипц вже розвинулося таке яви
ще, як украшська польськомовна фольклорна сатира на польську окупащйну
державу i на поборювання поляками украшських державотворчих д1янь. Це,
зокрема, юлькаварУантна парод iя гимну ..Сщс Польска не зпнела". а також перетекст1вки сатиричного спрямування деяких польських i украУнських коляд:
„Сьруд ноцней гиши”, „Гей там у Берлшг’, окрем i зразки моностроф, паремш
та iH.
I накшець один з напрямюв украшсько-польських народнопоетичних вза
емин розвинувся у запозиченш й творчому засвоенш польського антирадянського фольклору. Сус пii ьно-iсто ричним шд1рунтям цього явища послужило
уевщомлення Радянського Союзу, щеУ московсько-комушстичноУ iM nepii, як
епшьно! перепони на шляху до реально! нсзалежнос п обох стносУв. Звщси i залучення до протистояння цьому основному Boporoßi ycix доступных засоб1в
щейно-шштичноУ збро!.
Хоча у MHCTCUTBi художнш час не завжди е сшввщносним з часом юторичним, наш аналп показуе, що польська антирадянська сатира, передовшм та,
яка проникла в украшське середовище, вщображае й осмислюе юторичш реа-
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ли, починаючи вщ радянсько! окупацп Захщно! Украши (а можливо, нав1ть вщ
польсько радянсько! в1Йни 1920 р.) i до розпаду Радянського Союзу.
Один з перших вщомих нам твор1в польсько! антирадянсько! народно! са
тира виник шд час першо! московсько-комушстично! окупацй Галичини 1939
— 1941 pp., i з дуже великою iMOBipmc™, саме у Львовт Це така ось загадка:
„В червошй беретщ, з кролша жакетщ, сукенка бальова, до низу кльошова, зелеш панчошки, на ногах кальошю, штири метри cpaxi — повщь,
хто то таю” [Харчишин 2006: 16].
Про польське походження наведеного тексту вказуе i йога народно-побутовий переклад з виразними ознакам и фонетичних i лексичних полошзм1в,
i заувага само! виконавищ [Харчишин 2006: 16]. Хоча нам вщомо про побутування серед украшщв цього твору i польською мовою, ми спещально подаемо
тут запис нашо! колеги Ольги Харчишин з 1999 р., аби прошюструвати явшце
украпйзування польсько! народно! сатири.
Прикметно, що цей процес перекладання на украшську мову найбшыпе
вщбувався саме на початках засвоення украшцями сусщсько! сатирично! творчост1. Очевидно, справа тут у т1м, що на перших порах увага акцентувалася
псрсдовс! м на щейно-тематичному змютц а польська мова ще не виробила co6i
м1сця у систем! укра!нсько! сатирично! естетики. Вона була тод1 ще звичайним
явшцем, сама по co6i асощювалася з поляками як з нащонально-полггичними
ворогами. KpiM цього, ще й б!льшовицька пропаганда, виходячи 1з сво!х !нтерeciß, роздмухувала карту полякт як чужоземних пан!в-експлуататор!в укра!нського трудового люду.
Шзшше, з в1ддал! часу, польська мова в украшськш народнопоетичнш
творчосп почала набувати рол! художшх прийом!в та засоб!в i в цьому план!
виражала новаторство. Також тдкреслювала !нтернащональшсть опору московсько комушстичшй систем!, за й допомогою досягався ефект м!жетн!чно!
консо.йдащ!. М!ж шшим, питания про мюце i роль Tie! чи шшо! !ноземно! мови
у поетичшй систем! укра!нсько! фольклорно! сатири ми вже почасти розглядали у cTarri Парен)ist як жанр народнопоетичног сатири [Луньо 2006: 50-53].
До peni, в украшському середовинц побутувала й росшська пол!тична са
тира — i це явище теж заевщчувало етн1чну консолщащю украшщв i рошян
у протистоянн! комун!стичн!й систем!. Цжаво, що при цьому i росшський на
род трактував цю злочинну систему як чужу, нав’язну йому !ншим етносом.
Вертаючись до вище наведеного тексту, зазначимо, що паралельно й в укра
шщв виник дуже шуцбний (можливо, це навпъ р!зновиди) тыр на таку ж те
матику:
„Hi корови, ш свинг
Тшько Сталш на CTiHi,
Спщниця — кльош,
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На ноз1 кальош,
На голов! беретка —
Видно, що советка” [Луньо 2007: 39].
При цьому можна говорити про свого роду мистецьке змагання мок укра!нцями i поляками, взаемне стимулювання одш одних до сатиричного змалювання радянсько! влади.
I в першому, i в другому наведених текстах маемо поетичну конфронтащю
м1ж двома проект ями на жшочу красу; з одного боку — демократично!, естетизовано!, вшьно! у своему виражешп, i з шшого боку — радянсько!, обмежено! приматом 1де! та пол!тики над естетикою. Львш з його неофщшним стату
сом схщноевропейського Парижа плекав культ жшочо! краси. У 1930-х роках
тут широко побутувала приповщка: .Ни naHi е пан!, чи паш служить у пан!"’
IApxiß €. Луня], мовляв, за красою й елегантшстю служницю важко в!др!знити
В1д ii паи!.
Жшоча краса, приваблив!сть — це явище, що передовым нав!ть на шстинктивному п 1дсв1домому pißHi приваблюе вгзуальну увагу не лише мужчин, але
й переважно! бшыност! людей взагалт Для широкого загалу жшоча зовншHicTb служить в!дправним стереотипом для вироблення опшп про шип сторони
супшьного життя: побуту, культури, господарювання тощо. У нашому випадку
оцшюеться полпика, щеолопя й економша.
Ощ неприваблив! ж1нки 3i Сходу — це передовым радянсыа й партшш
функцюнерки, або дружини державних, партшних i в1ськових службовщв.
В очах польського й украшського населения Галичини вони — репрезентанти
Радянського Союзу i прибули сюди як окупанти встановляти кривавий б1льшовицький режим. А ще мюцева людшсть побачила, що вони пришили сюди
панувати й грабувати. О. Харчишин констатуе, що в оповщному фольклор! тих
част в!добразилася низка icTopifi про те, як щ ж1нки одягали до театру модн!
пенюари чи шчш сорочки з гардероб1в покинутих помешкань багатих льв!в’ян,
або використовували зам1сть кухонного посуду порцелянов! шчш горщики, так
зваш ноцники [Харчишин 2006: 16-17].
У народнш штрепретацй ж!нкам-„советкам” вщмовлено в естетичн!м
смаку, почутп прекрасного i прагненш до нього. Та при цьому висм!юеться
не стшьки !х самих, сюльки радянсько-комунютичну !деолопю, яка ншелюе
й ушф1кус людську особист1сть не лише у план! пол1тичному, але й культур
ном).
До негативного естетичного стереотипу радянських жшок включалася ще
й така риса, як неохайшсть, негтешчшсть. Так в одному фольклорному TBopi
на запитання: .Ному радянсыа ж 1нки ходить в червоних беретках?”, була вщповщь: „Бо радянськ! Borni теж хочуть мати свш червоний куток” [Винничук
2005: 9]. I при цьому „вопи” — катешр1я полггико-економ!чна, виступае ко
лючим образним докором радянськш держав! за неспроможшсть забезпечити
населения таким найнеобх!дшшим i буденним предметом ппени, яким е мило.
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Сатира на жалюпдний побут „совсток” — це також гротескш болюч1 кпини
поляюв i украшщв з масовашн радянсьмн пропаганди про те, що комунюти
дбають передовшм про добробут i достаток простих людей.
Отже у розглянених творах бачимо, як польське й украшське фольклорне се
редовище, тшьки-но зггкнувшись з радянськими реал1ями, врдразу об’едналися
й творчо кооперувалися у дошкульному висм1юванш щейно-полггичного аван
тюризму, брсхливо! пропаганди, а також економ1чно1 неспроможносп Радянськош Союзу.
Потужним сатиричним ефектом сповнений ще один польський Tßip антирадянськош спрямування, що йош також перейняли украшщ. Називаеться вш
„Оголошення на станци”: „Увага1, увага! На стацйе Люблш подходз! пулк кавалерие радзецкей. Всем кобетам, вдувечкам, курвечкам, блядечкам не даць, не
даць i еще раз не даць. Но ктура шмата не витшима — моге даць, але гонорово,
з тилу, як тему nccßi. I за злотувке. Пендзесенць грош на шпиталь i пендесенць
грош на мидло, аби миць, миць i еще раз миць, аби тим москевскш духем am
близько не смердзяло” [ApxiB С. Луня].
Не зважаючи на широке використання в систем! художшх засоб1в i прийом1в цього твору обеденно! лексики, вш в укра!нському сердовииц (також
думаю, що й у польському) поширений як у сощальних сферах, схильних до
вживания у свош побутошй культур! вулгаризмш, сексуалгзмш, арготизмш,
просторозмовних сл1в, так i серед oci6 з розвиненими естетичними смаками,
у побутовш культур! яких обсценна лексика е табуйованою. Справа в тому, що
полИична сатира, особливо, коли вона е засобом щейно-полггично! боротьби
на м!жетшчному piem, широко залучае у cbiü поетичний арсенал yci можлив!
художн! прийоми i засоби, в тому числ! й обсцешзми i при цьому значною Miрою зв!льняе ix вщ культурного табуювання.
1сторичну основу цього твору однозначно визначити е проблематично. Коли
сприймати його як вщображення реальних подш, то мова може йти про радянсько-польську вшну 1920 р. Проте, бнлын iMOBipHO, що маемо справу з поетичною проекщю на 1939 р., або й 1944 р. M icto Любл1н, згщно властивого для
фольклорно! поетики прийому локально! прив'язки под1й, може бути лише од
ним з цшо! низки художньо вимислених моделей. Водночас зазначимо, що для
рецишента при !дейно-тематичному осмисленш тексту конкретно-1сторична
!дентиф!кац1я не завжди мае iстогне значения. 1нколи навПь навпаки, н розмишеть робить Tßip бшын легшим, спрощеним у його прив'язщ до радянсько!
дшсносп вц1лому як системи, а не до окремого ii конкретного прояву.
М1ж !ншим, художня деталь ..блядечка ' — це слово роНйського походження
— може бути польським запозиченням шзшшого часу, або нав1ть вже й укра1нським привнесениям. У свою чергу це евщчить про тривале й штенсивне
побутування твору у польському, а можливо й украшському ссрсдовитц1.
1 Тут i ДШП польсью текеш подаемо в украшськш транслйераци, аби адекватно передати 1хне
автентичне звучания в украшському середовинц.
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Широке й в iдверте залучення в художню канву тексту обеденно! лексики
вже на психо-емоцшному роли сповнюе його поетичне поле вщ’емним, де
структивным зарядом. Цим прийомом не лише швелюеться, а нав1ть ниицвно
розгромлюеться радянсью аптацшно пропагандивш постулати про визволення, про вшськову, полггичну й культурну допомогу, про однакове й сшльне
прагнення поляюв i роаян будувати сощалгзм i т.д.
Польський асотальний елемент, яким е р иного роду розпусн1 жшки i повй,
як1 у cycnuibCTßi зазвичай викликають неповагу, осуд i огиду, у сшввщношенш
з радянською арми ю вже вед початку anpiopi ставиться на одну щннюну шкал}-.
Цей прийом так само anpiopi констатуе статус радянсько! армп, а в ширшому
значенш й щло! москвосько—комушетично! системи в ycix и проявах (щеолопчному, пол1тичному, економишому, вшськовому, культурному та iH.) як марйнальний, тобто не вартий уваги.
Невипадкове i значиме навантаження в щейно-смисловш структур! змкту
несе факт, що радянське вшсько належало саме до кавалерп. Адже вщомо, що
кавалер) я у свш час вважалася елггпим родом вшськ, до Hei вщбирали найкращих. Отже, якщо вже радянська кавалера над iлена найпршими якостями, то
що ж Toni говорите про irami роди вшськ.
Отже, образна картина починаеться з того, що без найменшого сумнту ра
дянська арм)я — це ршия польському асоц1Ш1ьному елементу, причому такого
низького гатунку, як розпуснищ й повй. Звщси основна метарадянських солдат
всупереч високопарним пропагандивним постулатам — це статева розпуста,
проституц1я. Вже сам цей факт е особливо дошкульним, адже аморальне й розпусне вшсько не може бути високощейним i боездатним, а тому й не може спод1ватися на перемоги. Водночас статева розпущешеть радянських воякт асощюсться за законами багатоплановос п художнього образу також i з пол!тичною
аморальн1стю мос ковсь ко-ко му нiстично! системи.
Але цей образ радянсько! армп не статичний, а динам1чний, отож ця i так
вже щлком негативна ii оц1нка опускаеться ще нижче. Рскомсндащя чи вимога
до польських розгульних i продажних жшок не вступати у контакта з радянськими вояками в такий cnoci6 опускав сощальний i моральний статус цих
осташпх ще нижче. Вони нав1ть не достойш „мати справи" з польським маргшесом.
Наступний щабель сатирично! шпляцп — це прир1внювання радянських
солдат до собак. В украшськш сатиричнш естетищ собака псрсдовстм pi3KO
негативний образ: поганий, невдячний, куеючий, жад1бний. шдступний [Василько 2004: 272-276].
Дал1 — радянськ] вояки — венерично xBopi та ще й не вважають за поTpiÖHe л1куватися, а продовжують поширювати хворобу. I наюнець — вщ них
нестерпно смердить. У цш образнш штерпретацй вони з одного боку — щлковит1 ф| ;ичн! i духовш деграданти, нарлть елементарно не дбають про особисту
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ririeHy. А з шшого боку — незносний смори ще вщ трупа, що розкладаеться,
в!д падла. Отож в асощтпвному сприйнятм вони також i жив i трупп.
Така гротескна нипцвна спрямовашсть проти вшська виводиться з факту,
що Радянський Союз використовував вшськову силу як основний аргумент
свое! як зовшшньо! так i внутршньо! шштики, посилав з каральними функщями проти мирного населения для придушення демократичних i нацюнально
визвольних pyxiß.
В украшському середовипц образ радянсько! кавалерй у вузькому значенHi, як вшська, i в широкому — як узагальнена репрезентация радянсько! влади
i нав1ть yciei московсько-комушстично! системи взагалц сприймаегься щлком
адекватно з польським. Культурна маргшальшсть i морально-духовна деградащя радянсько! армй е також об’ектом й украшсько! фольклорно! сатири. Скажа мо. вони й „пншраки” — тобто обмазан! солщолом („Суне орда нмрагав”)
[Дем'ян 2003: 179], „сталшськ! дщи” в значенш стал i нс ькi жебраки („Вислав
Стал iн сво!х д!д!в”) [Apxiß С.Луня], „голодранщ” („Прийшла сотня „Грузинова””) [Дем’ян 2003: 179], „босяки” („В болыпевшйв руд1 морди”) [Лавришин
1997: 3 5 1-3 5 2 ], „московська голота” [Лавришин 1997: 328] таш .
Дуже колоритно це вщображено й у численних народних оповщаннях. Як
приклад, наведемо хоча б один ось такий: „Як прийшли москал1 — дуже погане враження на людей справили. Вшсько всьо обдерте, зателепане, в тих сво!х
котелках варили рибу, замазан! сажею. Одна жшка говорить: «Иой, дивися, та
то як!сь дщи, а не вшсько, шмщ як виглядали, то не жаль ся було подивити».
Вона думала, що то як при шмцях можна голосно шворити i шхто не розум!е.
«А тш, — каже, — всьо засмальцоване, закопчене, френдзл! висять». А якийсь
жидок, з рижою невеликою борщкою, певно був який шдоф!цер чи оф!цер, то
вчув, i говорить до не!: «Ви не говорке так, ми есть рабоча арм!я, а немци —
ето буржуазна арм!я. Как ви смеете так гавар!ть на на нашу рабочую армда»”
[Луньо 2005: 23].
Характерно, що у численшй украшськш фольклорн!й сатир! XX ст. об’ектом
зневажливого змалювання е також i польське, i шмецьке вшсько, але н!коли
воно не подавалося як брудне, голодне, розпусне. Звюно, що народна поетична
уява не вдавалася до таких образних характеристик, бо вони не сшввщносилися з дшсшстю, й художня правда при цьому суперечила б юторичнш.
Щодо !нтерпретацй цього твору в украшському ссрсдовищ|. варто також
звернути увагу ще на таку одну деталь. Офщшно визначення „радянський”
стосуеться ycix eriiociB Радянського Союзу, в мм числ! й украшщв. Проте
у с в,iдомоем самих укра!нц!в, принаймш нащонально св!домих жите л iв. Замдно! Укра!ни, радянський — це чужий, ворожий i щентиф!куеться як московсько-комун iстичний.
Одним з фактора», живучоси й активного побутування анал!зованого i под!бних зразюв польсько! фольклорно! сатири серед украшщв криеться у використанш в них польсько! обсценно! лексики. Тут наявне певне психоемоцшне
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й соцюкультурне явище, коли внаел iдо к соцюкультурних табу народ не вживае
свое! обеденно! лексики, а чужу, до яко! за стереотипною формулою „це не
ми, а вони”, табу можна й не застосовувати, або принаймш воно „поблажливс". При цьому, з одного боку реалгзуеться потреба „мщно” висловлюватися,
вдавшись до заборонено!, хоча й чужо! лексики, а з шшого — дотриматися
табу стосовно рщно! мови. Поряд з цим тут дю i ще одна стереотипна формула
„вони так i ж як i ми”, тобто, що не лише ми лихословимо, але й вони.
Цшавим i своерщним як в щейному, так i в художньому плаш e i такий ось
зразок фольклорно! шштично! сатири:
„Расцветал! яблуш i грушке
Отпердол!в немец, припердол!в русю” [Apxiß С.Луня].
Записали ми його вщ коршного жителя украшських земель, що опинилися
у склад! Полыцт ПримНно, що респондент, за його словами, перейняв цей TBip,
працюючи у 1974 — 1975 рр. в Украпп бшя Харкова, вщ одного вшськового-укра!нця. Ц1лком iviOBiprio. що цей останшй у певний час проходив службу
у радянських вшськах, дислокованих на територп Польщ1, i там засво!в цей
TBip.
Польський фольклорист Войцех Лисяк подае у свош публпсаци дещо змшений BapiaHT ще! сатири:
„Rozkwitały jabłonie i gruszki,
Uciekł Niemiec, wpierdolił się ruski...” [Łysiak 1990: 16].
Наявшсть BapiamiB вказуе на штенсивне й тривале побутування цього твору.
Аби бшып повно й виразно розкрити щейно художне багатство наведено!
нами монострофи, вдамося до дещо ширшого Г! ана. пзу.
Досить ефективне смислове навантаження цього тексту несе на co6i його
б 1Л1нгвальн1сть, поеднання росшсько! i польсько! мов. Кожна з цих мов виконуе окрему специфшну функцио, а !хне оргашчне поеднання у сшй cnoci6 пщсилюе поетичний вплив на рецишента.
Перша половина ана.пзованого твору — це початковий рядок з шдомо! радянсько! пропагандивно! nicHi М. Блантера на слова М. 1саковського Катюша.
Штучно роздувши його популяршеть, цей TBip зробили вгзитною карткою, класичним репрезентантом радянсько! сощалютично! культури. Хоча на перший
погляд Г! мотив мае любовний характер, нас правд i вш покликаний пропагувати
й уславляти радянський урапатрютизм i мштаризм.
Пк ю nicHero радянська пропаганда прикривала експансюшстську загарбницьку пол iтику стосовно окупованих нею кра!н Свропи, в тому чиаи й Польпц. Мовляв, несуть !м не гшт i penpecii, а „обдаровуюгь” ix своею „великогу
манною” культурою. Польський народний митець не лише без труда розгадав
цей дешевий пропагандивний хлд, але й сво!м уснопоетичним словом завдав
йому нищ1вного удару.
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Коли цю першу стршку сприймати автономно, то на перших порах виникае враження, що шсню Катюша дшсно сприймають щиро, як мистецьку pin,
отже, й шдтримують радянський протекторат над Полыцею i навпъ таким чи
ном вдячш Радянському Союзов!. Маленька художня деталь — перекручення
автентичного слова „групп” на „грушкг на початку викликае враження ревно!
i щиро! roTOBHOCTi сприймати цю шсню, навпъ не встигши вивчити точно 11
текст. Та через мить рецигаент вщкривае для себе зовам imny функцию цього
перекручення — це i шдлаштування гад наступну риму, i зумисне псування
nicHi з метою Г! осм1яти.
Другий рядок — хоча коротка, але влучна штерпретащя змши сусгально-юторичного становища Польщ1 наприкшщ Друго! свпово! виши. Основне щейно смислове й психо-емоцшне навантаження цього рядка — це р1зконегативна гостросатирична оцшка ншецьких нацист!в, що втпши з польсько! землъ
i рос!ян, що прибули.
Виходячи з icTopH4HHx реалш, основне вютря piel сатири спрямоване пе
редовом проти осташпх, бо ж птлертщ вже зазнали краху i вццйшли у поЛ1тичне небуття, а рошяни присутн1 у сучасному й очевидно, у подальшому
майбутньому. Ще виразшше антимосковське спрямування цього твору демонструе його BapiaHT з польсько! публпсаци, адже слово „uciekł” менше позначене
негативною експрешею, шж слово „wpierdolił się”.
Саме нацшетсть цього твору проти Радянського Союзу спричинилася до
його тривалого ihtchchbhoio життя, оскип>ки робила його актуальним упродовж усього юнування московсько-комунютично! iMnepii'. Завдяки цьому идей
ному 3Micry його й перейняли украйпи.
Основним художшм засобом анал1зованого твору е метафора, виражена об
еденною лексикою. Идеться про сексуалгзми „шдпердолитися” та „припердолитися”. Вже виходячи з того, що саме сексуашзми в1дносяться до найб1льшою
м iрою табуйовано! групи обсцешзм1в, то виражена ними метафора надшена
дуже великим експресивним потентатом i вщзначаеться особливим ефективним психо емоц1йним впливом на репин кита. Адже, як зазначае Л. Ставицька,
чим мщншшм е табу, яке порушуеться, тим ]взк1шим е збудження як реакщя на
нього [Ставицька2008: 141.
Осшльки цих два наведеш вище слова е однокореневц то про художню
природу !хньо! сатирично! динам) ich говоритимемо на приклад! одного, останнього.
Отже, и1домс й украшцям слово польського походження „припердолитися” за Словником нецензурноi лексики мае лексичне значения „причепитися до кого-небудь” [Ставицька 2008: 313]. Його ще також можна розум1ти як
„прис1катися”, „нав'язатися проти Boni”, „надокучити”, „завдавати клопопв".
Водночас його семантика над iлена потужним швективним смислом, що виражае pi3KD негативну, дошкульно-зневажливу оц1нку того, до кого вщноситься.
А приналежп1сть цього слова до розряду вульгарно-просторозмовно! лекси
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ки також вказуе, що зазвичай вживаеться воно стосовно oci6 сощалыюго дна,
MapriHecy.

У нашому ж текст! мова йде не про окрему особу. Рослянин тут вжитий узагальнено як втшення Радянського Союзу у йоге найширшому розумшш: i влада, i ар\йя. й щеолопя, i пол1тика, i економша. Отже сатиричний ефект полягае
в тому, що про усю державу в особливо дошкульний i зневажливий образний
cnociö говориться як про марпнес, цебто щсйнс. полтине, економ1чне звироднпшя.
Вироблене другим рядком деструктивно- i нвсктивнс поетичне поле поширюеться i на перший рядок твору, таким чином переводячи сприйняття культо
во! радянсько! nicHi в iро нiчно-насм iшливу площину.
Ще один надзвичайно образливий сатиричний удар по Радянсыйм Союз)
анал1зований тв1р наносить тим, що через маркування однокореневими обсцешзмами ставить йоге на одну ощночну шкалу 13 йога смертельним ворогом —
нацистською ЬПмсччиною, мовляв, яке тш ло, таке й пришило.
Слщ зазначити, що таке саме однаковою Miporo негативно-зневажливе трактування шмецького нацизму i московського комушзму властиве й для украшського фольклору. Це явище ми почасти вже розглянули у свош CTarri Сталт
i П тлеру народнотсеннт camnpi [Луньо 2008: 93-105].
I накшець, сатиричний ефект розглядувано! монострофи шдсилюеться ще
й наявшстю pi3Koro контрасту у ракурс! аптащйно-пропагандивному. Цей ма
ленький, i3 двох стршок Tßip ущент розбивае та ще й глумиться над мастшабними зусиллями радянсько! пропагандивно! машини переконати поляк iв, що,
мовляв, Радянський Союз звшьняе !х вщ нацистт i допомагае будувати вип>)гу
С01иал1стичну Польщу.
Окрем) зразки польсько! антирадянсько! сатири публ!кувалися у виданнях
Украшсько! Повстансько! Армй, дислоковано! на Закерзонга. Хоча й з позначкою, що це фольклорн! матер1али, але надрукован! вони як !дейно-попагандивний матер1ал, а тому, зв1сно, не супроводжуються жодними коментарями чи
примпками фольклористичного характеру. Подан! вони у ширшому контекст!
укра!нсько!, в тому числ! й польськомовно!, протипольсько! сатири. Висновок
про власне польське походження щонайменше двох-трьох з них опираеться
лише на Hami лопчн1 мфкування.
Один з цих TBOpiß: „Продавщ газет рекламують — «Жечпоспол!та» спшедана, «Вольносьщ» нема, а ест тилько «Русская Правда»” [Шдтлът журналы...
1987: 479]. Хоча й не маемо якихось конкретних факпв, але з yciero iMOBipmcтю припускаемо, що виник вш у середовшщ польсько! опозици i збройного
шдпшля у протистояши з новим окупантом Полыщ — Радянським Союзом та
його марюнетковим сател1том — польським комушстичним режимом. Як би
там не було, але жодна шдпшьна збройна боротьба не може обходитися без щеолопчно-пропагандивного забезпечення. В умовах шдпшля, коли недоступш
держав)и засоби й ресурси, !хне основне навантаження бере на себе фольклор
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— як масова 1дейно-пол1тична зброя, штрою народ майстерно волод1е i яко!
дуже важко його позбавити.
1дейно-тематичний 3MicT твору, його актуальшсть слщ розглядати у широ
кому контекст! тогочасно! суспшьно-шштично! ситуацй в Полыщ, яку Радянський Союз перетворив на свою сател1та-марюнетку.
Художне вирппення цього тексту досягаеться завдяки майстерному застосуванню двох поетичних прийом1в. Перший — двояке; пряме й переносне,
символгше трактування назв газет. Другий — так само двозначне трактування
вигуку продавця газет. Це невинне й буденне повщомлення водночас виступае вщвертою i правдивою констатащею тошчасного полггичного становища
народно! Полыцт Ця двозначшсть, будучи сповнена несшццваним i влучним
поеднанням суттево вщмпших м1ж собою побутового й полтганого аспекту,
також виступае потужним джерелом компму.
Аналпоианий фольклорний текст д1ево протиставляегься масованш комушстичнш пропаганд!, що, мовляв, Радянський Союз визволив поляюв i вщ шмецьких нацистов, i вщ !хшх власних кап iтал iст iв i буржуУв та допомагае 1м
будувати незалежну народну Польщу. Опозищя влучно i дотепно вказуе справжню окупатийно колшпальну сутшсть радянського „визволення i братньо!
допомоги”. Також Tßip в’щливо кепкуе з тих поляклв. хто по вi вся на ворожу
пропаганду i став на шлях зради польських нацюнально-державницьких iHтерешв, „продав” Рншосполит} .
В укра!нському середовили ця сатирична паремн! сприймалася, очевидно,
в дещо шшому !дейно-тематичному ракурст Стосовно загарбницько! штерпретацй Радянського Союзу, то його розум1ння було адекватне з польським.
А от щодо польсько! сторони, то yKpaiHni трактують його ширше. 3 одного
боку — як i польське шдшлля, проти колаборангш, а з шшого — i проти само
го шдшлля, яке теж опинилося в жалюг1дному сташ: з втраченою державнютю
й окуповане ворогом.
Висмшшання украшцями польсько! опозицй виводиться з певних сусшльно-!сторичних помилок Лондонського уряду. Замють того, аби вщбудовувати
незалежну державу на сво!х етшчних землях у Ticnin сшвпрац! з украшським
Hani о Fia. 11стичним рухом, то вони, не спромптись адекватно о т нити тогочасне геопол1тичне становище у Ceponi, взялися до юторично цшком безперспективного намфу в1дбудовувати Польщу „од можа до можа".
У роки збройного опору радянськлй окупацй в укра!нському середовинц ця
проблема була досить актуальною, ii вщображення у фольклор! було непоодиноким явищем. Наприклад, гостру сатиру на польський ем!тратт!йний уряд та
кож зустр!чаемо у поширен!й повсанськ!й nicHi Ixae Птлер на вгзочку.
„У Льондош ляхи MpiiOTb
з нами воювати —
бо «од можа аж до можа»
хочуть «Польску» мати” [Лавришин 1997: 353].
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Та гпзшше. коли i польський, й украшський збройний onip московським
окупантам припинився, претензй до польського пщшлля вже втратили свою
актуалы петь i Tßip став передовым сприйматися як консол1,ювана польськоукрашська фольклорна атака на радянську систему.
Таку ж саму генезу й диналпку щейно-таматично! штсрпрстацн в украшському середовшщ мае ще один народно сатиричний твф — абрешатура:
..ПОП — пелньонци обовйонзю поляка"’ [Шдтльш журналы... 1987: 479].
У поданому нижче коментар i зазначено, що це „большевицый старшини
у вшську та iHuii болыпевицью наставники з польськими фальшивими доку
ментами, я й вдають поляюв” [Шдтльш журналы... 1987: 479). Не знаемо, чи
ця абрев1атура була офщшною, а чи суто фольклорною креатурою, тут мали
б внести яснють польсый колеги. Б1льш iMOBipno, що й походження народне.
Вщомост1 про це явище зустр1чаемо в „IcTopii Полыцт", i там цих радянських
oci6 названо „дорадниками” [Заппйльняк, Крикун 2002: 537]. Навггь якщо при
пустите, що це офщшне утворення, то у фольклорному сприйнятп йоге семан
тика означена ipomero.
Сатиричш абрев1атури як жанровий р^зновид новочасних паремш в ук
рашенья й фольклористищ проникливо розглянув М. Чорнопиский [ЧорнописКИЙ2001]. Певну увагу придшили 1м й ми у ширшому kohtckcti полггачно!’ сатири малих фольклорнихжанр1в [Луньо 2007: 40-41]. Анал13ована абрев1атура
прим1тна оригшальним застосуванням б1лшгв1зму як художнього прийому.
Найперше вже сама констатащя факту, що у народнш Полыщ у Bcix важливих
д1лянках державного жигтя реально керують рос1яни, е для полягйв, передовciM колаборанпи, надзвичайно дошкульним. I в очах росши, i в cboix власних
очах вони вщчувають себе неповнощнними i шднев1льними, а звщеи й болюче
приниженими. Адже, як виникае з усього цього, вони на свош власшй земл1, з ,.крв1 i косьщ” поляки, виявляеться, е неспроможними бути господарями
у свош держав1, отож „запросили” co6i роезян. щоб Ti навчили ix „виконували
обов’язок поляка”.
Та водночас цей факт ще й супроводжуеться потужним ком1чним ефектом.
BiH оснований на майстерному обЛруванш однакового звучания, але piaHoro
лексичного значения слова „поп” у польсьюй i росписью й мов1.
У рос1ян „поп” — це священик, зв1сно, православного обряду. Звщеи ось ця
лексема „поп” з одного боку дошкульно висли юе росши, а з iHuioro — дпкливо
кепкуе над релн 1Йною гщшетю поляклв.
Yci pi pociiicbKi радники й наглядачр будучи в1дрядженими з щейно- пропагандивних та репресивних орган iв, зрозум1ло, були перев1реними й надпйними
комунютами. I ось Ti особи, яю зпдно cboix щейних та моральних переконань
е ворогами релшп, церкви, священик! в, i повинш ix поборювати, тепер за ipoHieTO салп стали „попами"’. Цей художньо змодельований парадокс за законами
динамши художнього образу асоц1ативно може розгортатися й в шип гашичш
штерпретацй отих „пошв"’ та ixHboi у Польщ1 д1яльност1.
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Сатиричне спрямування анатзованош твору проти поляюв опираться на
певне юторичне шд1рунтя. Упродовж попсредшх в т в свое загарбання й поневолення Украши поляки прикривали серед шшош й шбито боротьбою за
чисту правдиву християнську ßipy, якою у 1хньому розуMiнш був тшьки римо
католицизм, а православ1е вважали протистанством, схизмою. Звщси у польському сусшльств1 виробився негативний стереотип православного попа, вш
став об’ектом насмшок i зневаги за свою hi бито неохайшсть, некультурнють,
меншваршсть. Це яскраво змалював в однш i3 сшвомовок С. Руданський, де
польський пан звертаеться до украшських селян:
„Jak wy, chłopie, tego popa
Całujecie w rękę?
Ja bym jego nie całował,
Żeb brali na mękę,
Już bym wolał psa całować” [Руданський 1985: 104].
Та навпь украшських греко католицьких священиюв польська художня
i мемуарна .птература передвоенного i военного пер iоду часто принизливо називае попами й подае у зневажливому ракурс) [Трухан 1992: 36-37].
I ось тепер за ipomeio дол i щ „попи” е кер1вниками й наставниками. Поляки
мають ix у всьому слухати, мають бути 1м поюрш й боятися ix. Для польського
честолюбного гонору це просто-таки вбивче принижения.
Для польсько1 опозицн дана абрев1атура — це сатира на cboix с ш в в п ч и з ниив — радянських калаборант1в, а водночас i самосатира на весь польський
загал. Для украшщв ще на перших порах вона мала двоб1чне спрямування: як
проти поляюв. так i проти роДян, а з часом все б1льше набувала лише антирадянського смислу. Тим паче, що кадрова експанДя росши на Укра1'ну була ще
масштабн1ша i тривал1ша. В украг'нському нацюнально свщомому середовищ1
нав’язаш оф1щйною пропагандою назви росши „старин брата”, „визволите.ii” набули ipoHiuHoro смислу. 1мперське експлуататорське ставлення росши до
украшщв сатирично осмислюе приказка „Любiмcя як брати, але дiлимocя поpißHy” [Apxiß С. Луня]. У цьому план1 можна говорили про певну типолопчну 1дейно тсматичну шдабшсть цих украшських зразклв i3 проаналгзованою
польською абрев1турою.
Варто зупинитися на анал1з1 ще одного польського сатиричного твору, що
ми зафшсували на украшському пограниччг
„Ой Терек, Терек, не сядай на тен роверек,
Бо тен роверек — то ест холерик:
Руска рама, польске кулка —
I поедзеш як Томулка” [Apxi в G. Луня].
На час запису в украшському середовшщ його конкретно- )стори'Н1а основа,
як показали Hami обстеження, сприймалася досить розмито. Респондент лише
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був об1знаний, що Терек i Гомулка — це кертники комушстичноГ Полыщ, яю
зм1нили один одного на цьому посту.
Основний чинник, що прислужився до проникнення й побутування цього
твору серед украшщв — йоге антирадянське спрямування. Образ велосипеда,
до peni, досить поширений в польськш а вщтак i в украшськш жартавливш
niceHHOCTi, тут — це оригшальне й комгчне )тлешш шштики сощалютично!
Полыщ. А росшська рама — це образна вказтка, що основу ще! полтж и становлять директиви Москви. Польське керпшищво е всього лиш безвольним
i безумним ix виконавцем. При цьому це виконання веде кер1вншав до особистого карьерного фыско.
Даний тв1р — це знову ж таки влучне й дотепне заперечення офщшних
щейно пропагандивних постуяапв, що, мовляв, Польща е незалежною дер
жавою, а Радянський Союз e II другом i захисником. В образ! piel польсько!
марюнетково! держави украшщ вбачали свою украшську державу, яка у склад!
Радянського Союзу ще бшыне не мала шчого сшльного ш з незалежшетю, Hi
з демократ! ею.
У середовинц льв!вських студенев на початку 1980-х рр. ми почули загад
ку, а точшше своерщну модиф!кац!ю цього жанру: „Цо то таке: вельке, червоне, кончи се на «й»?’’ [Apxiß С. Луня].
Ориг!нальшсть цього твору полягае в тому, що у ньому також прихований
певний жарт, за народною терм!нолопею — шдколка. Зазвичай цю загадку завдають у контекст! розповщання вульгарних анекдопв, правом!рно спод!ваючись, що найб!льш ймов!рною вщповщдю буде поширений обсцен!зм „х...й”.
I якщо так, то Topi запитувач розчаровуе того, хто в!дпов!дав: „Hi, неправильно.
То Звйонзек Радецкш”. Як можливий Bapianr, коли вщповщач соромиться на
звали в!дпов!дь, мовляв, вона вульгарна, то чуе решику на кшталт: „Це зовс!м
не те, що ти подумав. Це Звйонзек Радзецюй5'.
Як бачимо, Радянський Союз, з його уславленням й возвеличениям аж до
культу офщшною пропагандою, у цьому TBopi через досить оригшальне художне вщпшення принижений й оглумлений шляхом помщення його в одне
асоц!ативне поле з вульгаризмом дуже низько!, образливо! i профануючо! ексnpecii.
На нашу думку, передовшм завдяки ui й новаторськш щкав!й художн!й форMi даний Tßip проник в украшське середовище, та попри те вш також приваблював своею спрямовашстю проти Радянського Союзу, ншц!вним його висм 1юванням.
Побутувала на украшському прикордонн!, зокрема у Львов!, й ще одна
польська антирадянська сатира:
„Пуйдзе Каня, пшийдзе Ваня,
Бендзе конец валенсаня” [ApxiB С. Луня].
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Хоча респондент заявив, що це уривок, можливо, заюнчсння якт'сь бшыпо!
niceHbKH, але цей Tßip в украшському середовипц сприймаеться як щлком самодостатня приказка. Вона в оригшальнш художнш форм! влучно окреслюе
можливу перспективу сусшльно-полтгчного стану, що в часи „Солщарносп”
Mir скластися в Полыцг Змальовуеться ця перспектива хоча й в жарпвливому
ракурсу але дещо песимютично.
У TBopi констатуегься, що попри потужш демократичш веяния у Полыщ,
для не! все ще ni л ком реальною е безпосередня агрешя Радянського Союзу,
який, не вагаючись застосувати арм1ю проти мирного населения, може бру
тально розгромити польський нащонально-демократичний рух.
Украшщ щею приказкою виражають симпапею i шдтриму поляюв, а також
i боязнь за них, оскшьки добре розумпоть, що поляки боряться не лише за свою
свободу, але й yciei Схщно! Свропи а також i поневолених народш СРСР. Як
засвщчив подалыпий хщ icTopii, таю мфкування були ютинними.
А боязнь за поляюв в украшщв 1шла вщ того, що вони значно масштабшше,
нгж поляки зазнали „братньо! ошки” московського 1мперб1льшовизму. Водночас вщчувався вже й початок кшця прогнило! радянсько! системи, яка, проте,
у такай ситуацп могла ще бути особливо гргзною i небезпечною. На щастя, щ
побоювання не справдилися, поляки не повторили криваво! дош угорщв 1956 р.
Художне вир1шення у цьому TBopi розгортасться навколо орипнально! об
разно! iHTepnpeTanii трьох ociö. Станюлав Каня — у 1980-1981 рр. партшний i
державний промосковський кер1вник Польщ1, що в йоге oco6i польський народ
хот iв усунути комушстичний режим.
Ваня — це стереотипне узагальнене iM a для номшацн росшського етносу, у
цьому TBopi воно позначае моськовсько-комушстичний режим.
Велемовною, калькаплановою у щй приказщ е образна штсрпретагця сло
ва ..валснсаня". (по-украшськи — „тиняння”, „сновигання”. Найперше воно
асоц1юсться i3 пр1звищем лщера „Сол1дарносп” Леха Валенси. А зшдси „валснсаня" тут набувае двозначност1, яка диференц1юсться на м1жетн1чн1Й осноßi. В розум1нш поляюв-опозищонер1в — це народно-демократичний i нацюнально-визвольний (вщ московсько! генемонй) рух пщ кер1вництвом Валенси
i його соратникав. А в сприйнята Радянського Союзу та йоге польських апологет1в — це емощйно й семантично негативне слово на позначення шсшрованих Заходом антисоц1ал1стичних, антипольських заворушень. У такий спошб
п1дготовлялося пропагандивне оправдания можливо! „братньо! допомоги” комун1стичному режимов! Польщ) збройно розправитися з опозищею.
Водночас ця приказка також виражала побоювання деяких помфкованих
полякав. аби внасл1док радикальних дш „Солщарноста” по усуненню в)д влади
С. Кан1 не сталося вщкрито! збройно! штервснцй Радянського Союзу. 3 цього
приводу в Ti часи у Польщ! була поширена приказка „Краще Каня, шж на танку
Ваня” [Зашкшьняк, Крикун 2002: 619], що тематично, а можливо й генетично
спор1днена з наведеним вшце твором.
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У часи польсько! „Солщарносп” побутувала на украшському прикордонга
ще й наступна парем1я:
„Новини польського рад io: «Дзюь страйкуйов вшистке воевудства, кроме
воевудств Львовскего, Сташславскето i Тернопольскего»” | ApxjB G. Луня].
Якихось конкретних вщомостей, де, в Полыщ чи в Укранп, виник цей TBip,
у нас немае, отож з цього приводу можна висловлювати лише припущення. Та
як би там не було, завдяки своему актуальному щейно-художньому змютов1
вш Mir побутувати одночасно у двох середовшцах: украТнському i польському.
При цьому в обох народ!в вш набув дещо вщмшно! щейно-тематично! штерпретацп.
Поляки тут, очевидно, хотши б акцентувати увагу на свош юторичнш
пам’ятт на бодай жарт1вливому 1рошчному реашмуванш Пoльщi юторично!
„од можа до можа”. 1рошя для поляков полягае у тому, що ця нocтaльгiя по
колишнш польськш дepжaвi висловлюегься у момент, коли стопъ питания взаra:ii про iciiyвання польсько! держави як тако!. У Ti часи iMompnoio була можливють, що вона взагагп може стати рсспублшою у склад1 СРСР.
Для украТнпш же щейно-тематичне наповнення ще!' паремй було контрOBepcińHHM. 3 одного боку для них щлком неприйнятливим а нав1ть ворожими е претензй полякш на колишню свою украшську займанщину, навп 1>якщо
вони висловлеш у жарЛвливо-1рон1чном} тош. Тим паче, що вираження цих
колошальних асшрацш у масов! й св1домосЛ були непоодинокими, про що
св1дчить. наприклад, i приказка: „Еще бомбка атомова i врущми внет до Львова?’ [Зашюльняк, Крикун 2002: 553].
А з шшого боку, виходячи з конкретно! сусшльно-полАтично! ситуацй, украшщ roTOßi ui претензй толерувати заради i. ici страйковоТ боротьби. При цьому
вони в такий орипнальний поетичний cnoci6 виражають свою щейно-шштичну й духовну едшсть з поляками. Таким чином Захщна Украша coлiдapнa
з Польщею у ii протистоянн1 з комун1стичною владою i Москвою та демонструе потенщйну готовшсть виборювати i влас ну, украТнську нeзaлeжнicть.
Окрему, дещо спсциф1чну трупу польсько! антирадянсько! фольклорно! сатири в укра!нському ссрсдовищ1 становлять анекдоти.
„Процес iHTeHCHBHoi пол1тизацй усно! народно! словесносп у HOBiTHiii
доб1, — стверджуе украшський фольклорист Р. Кщдпв, — торкнувся
майже Bcix ii п1дрозд1л1в. Але найб1льшою viipora вш проявився таки
в анекдот!. Цей вид народно! творчост1 показав себе чи не найчутлиßimHM i найоператившшим щодо сприйняття i реагування на вельми
складш i 6ypx.iHBi подй часу, йоге викликлв, потреб, кол1з1й, геро!в i антигеро!в” [Кирч1в 2008: 116].
Продовжуючи цю думку, зазначимо, що вш чи не найбшыпе мандр1вний та ,Днтернащональний”, тобто дуже легко Mirpye кр1зь м1жетшчш й державы кордони, швидко приживляеться в шоетшчному середовшц1 i там „одомашнюеться”.
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Звщси на приклад! анекдопв досить вправно простежуеться уся р1зномашт~
HicTb форм i особливостей проникнення та побутування польсько! антирадянсько! сатири на украшському погранич111. Найбшыпе примптп з цих форм i
особливостей розглянемо на основ! наявних у нас текспв.
В украшському середовипц Польни ми записали анекдот про Варшавський
будинок культури i науки iмен i Стал iна:
„Пшиехала вицечка з вйосю до Варшави. Но i первше, цо било до зведзаня — то Палац Культури. I пшеводшк тлумачи, же то ест дар Звйонзку
Радецкего. I pi людзе зе Bei ходзов, огльондайов, ходзов доокола. I там
еднему пану чалка спадла раз з глови, друп раз. I так пшеводшк се пита:
«Чего пан так моцно ci патше там високо на веже?». А тен хлоп з вйоскл мув1 так: «Пане пшеводшку, я своей сонсядце вибудовалем такл мали
KypHiK i юж за то йов пердол! (кохам) п’еньць лят. A ine лят бендзе Звйонзек Радзещ псрдол1в Польське за тен Палац Культури?»” [ApxiB С. Луня].
Про цей пропагандивий подарунок Радянського Союзу Полыщ нам вщома щкава стаття польського етнографа Збцнева Бенедиктовича [Benedyktowicz
1991: 16-32].
Для нас цей анекдот, попри свое довол1 вщверте висм1ювання так звано!
„братньо! допомоги” Радянського Союзу сво!м державам-саталпам, щкавий
тим, що його розповша нам вже немолода поважна й вихована ж1нка. Зрозумь
ло, що ш в побутовому мовленн1, ш в традицшному фольклор! вона не дозво
лила б co6i вживания обсценно! лексики. Але маемо приклад, що коли йдеться
про полпичний фольклор, то важливють порушуваних у ньому проблем i гострота щейного протистояння до певного р!вня зhi мае у людей сощокультурш
табу.
Спшкуючись з нами по-укра!нськи, вона без проблем могла б розповюти
цей Tßip в укра!нському переклад!, але розказала в оригшалг Можна припуска
ли, що жшка не бажала рщною мовою вимовляти обсценну лексику. Водночас
вона не хот1ла розрушати польсько! поетично! форми, а навпаки — прагнула
в автентичний cnociö пщкреслити антимосковсько-комун1стичн1 асшрацй поляюв, серед яких живе i вважае себе оргашчною складовою польського сустльства.
Певне свИло на динам1ку побутування польсько! полпично! фольклорно!
сатири в украшському середовшц! проливають ще два анекдота, яю ми зафжсували вщ укра!нця з швшчно-захщних земель Полыщ, виселеного туди шд
час операщ! „Bicaa”. Текст першого анекдоту звучить так:
,Долитое Едвард Гере к дуже багато !здив по с в т . Но i по!хав в Москву,
но i там йому дали медаль, i було написано дв1 лперщ: «к» i «т». BiH не
знав, що це е, питався ж1нки — жшка не могла це сказали, бо не знала,
о шо це ходить. По!хав назад в Москву, но то в M ockbi йому сказали, шо
було таких трьох комушепв. «Один — комушета тиран — то був Лешн,
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комунiста-ту ман — Брежнев, но i ти комушста-туриста, бо багато 1здипт»” IApxiß G. Луня].
Другий анекдот наступний:
„В naci вшни ще фронт но i щут вояки польсью i росийсью. Но i шоби
десь переночувати, то зайшли до стодоли. Но i той польський солдат niшов лй co6i в сшо, закопався i було му тепло. Но а руский лш на зем
ли питаеся того поляка, як там, чи му тепло. Той каже: «Но яко- тако,
можливо». А той каже: «А меш зимно, бо я ся прикрив драбиною i одно
го щебля брак»” [Apxiß G. Луня].
ТЦ анекдоти передовшм щкав1 тим, що будучи безсумшвно польського походження, звучать укра1нською мовою. I cnoci6 розповцц, i сам текст свщчать,
що цей переклад е довол1 вщнппфованим, а отже твори вже певний час побутують в украшськш верен.
Привертае увагу ще й те, що в останньому TBopi кол1з1я вщбуваегься м1ж
жовшром Вшська Польського i росшським солдатом. Факт, що симпати украшщв е по сторош першого. Отже, якщо в пер iод збройно! боротьби пщ про
водом ОУН та УПА украшщ в imenpeTapii польськоУ шштичшп сатири були
по сторош польського збройного шдпшля у його протистоянш з радянськими
колошзаторами та ix польсько-комушстичними прислужниками, то тепер вщбулися neBHi змши. 3 часом польське суспшьство, прошнорувавши так зваш
класов1 протирАччя, кoнcoлiдyвaлocя на групп нацюналыкн сдносп й сшльного протистояння своему 30BHimHbOMy ворогов1 — ройянам. НатШ самш ochobi
консолщувалися з поляками й громадяни Полыш стнп-пп украйщл очевидно,
зум iвши пробачити й забути нацюнальний гнп. якош зазнали в1д польсько! соП1аистично 1 влади.
У першш половин1 1980-х рокш у Львoвi побутував анекдот:
„Baßice мали Владзьо Гомулка в п’яску. До него доросли фацет:
— Як маш на iMe?
— Владзьо.
— А назвшко?
— Гомулка.

— А юм твуй ойцец працуе?
— Дзегармютшем.
— А сконд веш, же дзеrapмiетшем?
— Бо он цо тидзень до Москви по всказувю сзьдз1” [Apxiß G. Луня].
Цшком очевидно, що актуалгзащя анекдота про парт1йного i державного
KepißHHKa Польщ1 Владислава Гомулку ыдбулася крпь призму осмислення
украинцами боротьби поляк1в за свободу й незалежшеть вiд Москви шд кеpiвництвом „Со.ндарностГ. Перед украшцями загострилася дилема 1хньо1 подалыио! сусшльно-полпично! перспективи; або ycлiд за поляками до справжDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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нього суверештету, або надал1 залишатися за висловом колишнього презедента
США Р. Рейгена в .лмперп зла"’. Тим бшыне, що московсько комунютичний
режим у зв'язку з шуцями в Полыщ, посилив щейно-пропагандивну й репресивну дшльшсть. Скажзмо. у засобах масово! шформаци поширили висловлювання Ленша про ..шиплячу змйну польську мову. а секретарями М1сцевих
комушстичних оргашзацш було наказано ретельно стежити за радянськими
громадянами польсько! нацюнальностт
Отже, i гостре висмдавання мар iо нет ковост i польсвко! комушстично! влади,
i влдлив1 кпини над тотальним контролем Москвою сво!х держав-сателтв,
i дисить правильна й чиста польська мова аналпованого твору — усе це вираз
глибоко! укра!нсько! симпатй до поляка в. до !хньо! боротьби проти радянсько!
системи.
Очевидно, що теж у 1980-х роках переймили галицью украшщ ще й такий
польський анекдот:
„В Полыщ i гмши мають сво! банки. Но i намовляють людей класти в той
банк rpoHii.
— Но а цо бендзе, як тен банк пенкне?
— Но то втеди оддаст пану пенендзи банк пов’ятови.
— А як пов'ятови пенкне?
— Оддаст банк воевудсю.
— А як i тен пенкш?
— То зврущ пенендзи банк паньствови.
— А як пенкне банк паньствови?
— То втеди оддаст пану пенендзи Звйонзек Радзецю.
— А як i Звйонзек Радзецю пенкш?
— Но то цо пан бендзе шкодовал якахсь сто злотих для тс ГО, аби Звйонзек
Радзецю пснкл9" [Apxiß С. Луня].
Украшщв у цьому TBopi привабила ком1чна за сво!м художн1м виразом, та
в суспшьно-юторичному план1 досить реальна ощнка прогнилосп радянсько!
системи, безсумшвна впевнешсть у !! неминучому колапст Довол1 правильну
польську мову цього анекдоту також сл1д трактувати як своерщний вираз симпатй до поляюв як сво!х 1дейно-пол1тичних союзниюв.
I наюнець подаемо анекдот, що поширився у Львов! на початку 2000-х роюв:
„3!бралися випити гщйвки польський ксьондз i росшський поп. Але домовилися, що п’е той, хто щось припов!сть до чарки. Но i польський
ксьондз каже:
Наше жице бардзо крутке,
Вишймиси добрей вудю.
Тай випив чарку. А росшський поп шчо не може сказати. Тод1 ксьондз
говорит:
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Наше жице не ест длуге,
Вишймиси пораз друп.
I знов випив, а поп знов мовчит. Но i дал 1 польський ксьондз:
Наше жице шипко леце,
Вишймиси пораз тшецт
Тай випив. А поп знов шчо не може придумати. Ксьондз видит, що той
шчо не каже, тай дал i приповщае:
Наше жице нщ не варта,
Вишймиси пораз чварти.
I знов йога чарка. Але тепер вже росшський поп вхопив чарку i каже:
Мать твою й.,.6,
Тепер пйот поп.
I аж тепер випив” [Apxiß €. Луня].
Украшщв далий тв1р захоплюе вЙдливим висм1юванням московського
православ1я, котре вже вщ кшькох si iciв було не лише в1рним прислужником
самодержавно! влади, але й дшвим шструмешщнем московського шовппзму.
У XX ст. росшсью попи нерщко сшвпрацювали з репресивними органами радянського режиму в поборюванш украшського нащонально-визвольного руху,
при цьому навИь вдаючись до ламання таемнищ сповщ1 [Дем’ян2003: 341].
Це ганебне явище гостро висмшно в народшй сатиричшй т е ш „Вернувшись
знову в Украшу” [Дем'ян2003: 341].
В аналгзованому анекдот! з одного боку — образ росшськшо попа — це
подальше художне розпрацювання традищйного сатиричного стереотипу pociянина-москаля як ворога украшщв з часзв московсько-комушстично! iMnepii.
Водночас — це поетична реакщя на в1дверту демонстращю новочасною Po
ciera CBoix експанс1ошстських i агресивних Haviipiß щодо суверенно! Украши.
При цьому, як д1евий фактор пк! пол1тики Москва намагаеться активно використовувати i Ростйську Православну Церкву, що в Укра!ш pie nip назвою
Укра!нська Православна Церква.
Хоча в минулому Польща також активно використовувала рслшшний фак
тор у колон 1заци Украши, й в украшщв теж склався не надто привабливий
стереотип польського ксьондза, але тепер у нашому тс кет i вш викликае в них
симпапю. I це не лише тому, що перевищуе росшського попа сво!м розумом,
а що Польща насьогодш у народшй евщомоеп з колишнього супротивника перетворилась на страте пчного партнера Укра!ни в и намаганш штегруватися
в Сирот .
На приклад! цього останнього тексту найбшып виразно простежуеться яви
ще, коли польський Tßip в укра!нському середовитщ трансформуеться у двомовний; украшсько-польський. Цей бшнгвальний под iл е не дов1льним, а здшснюеться зг1дно певно! законом1рностг Очевидно, для пол1пшення сприйняття
пролог, вступ, i Bsaraoi частини твору, що не е визначальним щейно-художшм
матер ianoM, перелагаться укра!нською мовою. А кардинальна частина, що марDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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куе анекдот саме як польський, а також яку не можливо перекласти без втрати
чи деформацп II художньо! своерщносп й ориппальностк i з яко! безпосередньо виводиться пуант, залишаеться звучали по-польськи.
Зазначимо, що под!бне явище властиве також i для роспйських анекдот iв
в украшському середовинц.
Таким чином у шдсумку констатуемо, що проникнення й побутування польсько! фольклорно! антирадянсько! сатири в украшське середовище е окремим
своерщним явшцем. На основ! розшрнутого анал1зу низки текст!в видно, що
польськ! твори не залишалися !нородним тшом, а оргашчно й результативно
прилучалися до виршення тих проблем i завдань, яю стояли на порядку денно
му украшсько! усно! словесносй шштичного спрямування. У плат щсйно-тсматичному це прояв украшсько-польського народного порозум!ння й мистецько! сшвпращ у протистоянш сшльному пол!тичному Boporoßi, яким для них
у XX ст. був Радянський Союз з йош експансюшзмом, екстрем1змом i тотал1таризмом, з йога авантюрним прагненням до CBiTOBoI гегемонй.
Як мистецько-поетичне явище, воно i сьогодн! продовжуе побутувати
в украшсыай масовш культур!. Сшадваемося, що щ твори ще не раз привертатимуть до себе увагу як украшських, так i польських досл!дник!в.
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Украшсько-польське кулыурне пограниччя
у новочасному фольклор! Львова

Участь у проект! з дослщження украшсько-польського пограниччя спонукала
мене поглянути на фольклор Львова шд новим кутом зору, а саме, як Miста на
кордош стнокультурних взаемовплишв. 1сторично склалося, що вчеш (польськт
чи украшсью) переважно розглядали культуру Львова в paKypci нащональних
парадигм, навггь i3 певним щеолопчним спрямуванням вщстояти свою етноцентриську позищю. Зрозумшо, що через вщсутшсть власно! держави укра1нщ зробили значно менше, шж поляки, у дослщженш та пропагуванш свое!'
етнокультури у Львовг як i загалом в етноурбашстичнш проблсматицт Щойно
зараз в украшськш Hayni формуються таю напрямки, як урбашстична етногеограф1я [Лозинський 2004: 76-80], юторична урбан1стика [Верменич 2000:
73-87] тощо.
Зокрема, ..опою плямою" донедавна був укршнський фольклор Львова, icнування якого нав1ть у деяких колах льв1всько1 громадськооп ставилося шд
сумшв. Професор Роман Кщдпв. який був запрошений Польським народознавчим товариством у 1998 р. на наукову конференцию до Кракова з доповусдю
Укршнський фольклор Львова, зазначае: „1нтригуючим докором прозвучала
для мене дописка оргашзатор1в у цьому запрошенн1 «Ми знаемо про польський
фольклор Львова, але не знаемо про укра1нський»” [Кирч1в 2006: 4]. Дшсно, нав1ть )Пдом1 украшсью фольклориста, що д1яли в р1зний час у Львову не звертали надежно! уваги на м1ську усну творч1сть украшщв-льв1в’ян. У 1999 р. мен1
було запропоновано досл1дження новочасного фольклору Львова. Польов! за
писи, як1 я провадила у Львов1 в1д р1зних за bIkom oci6 i передущм вщ коршних
М1сцевихметкагаив старожил!в. засвщчилипобутуванняукрашськогомюького фольклору — як нов1тнього, так i того, що творився паралельно з польським
фольклором ще до 1939 року. На жаль, багато щнного матер1алу вже невщворотно втрачено через те, що не було зафжсовано вчасно. У певшй частиш
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записав простежуються тюш взаемовпливи р1зних етнокультур,
особливо виразно двох: украшсько! i польсысо!.
Вивчення новочасного фоль
клору Львова, як i культури цього м1ста загалом, мае юторично
спричинеш труднощг pi3Ki змши
в розвитку культури Львова до
i теля 1939 р. (часу т.зв. радянського ..визволсння захвдноукрашських земель в1д польського
панування). Складним був пер1од
шмецько! окупацп (1941-1944),
шд час якого певне в1дродження
дорадянських м1ських традицш
дисонувало з трапчними реал1ями pacoBoi пол1тики ггглер1вщв,
передушм, винищснням еврейсько1 сшльноти. ГПсля 1944 р. унасл1док т.зв. „радяшзаци” Львова
шдбувасться швелювання пол1етН1ЧН01 моза!чност1 м1ста, а в ход1
розбудови та нових заселень виSprzedawczyni i gołębie. Lwów. Fot. К. Keler, 2007 х1дцями 3i ein особливо 3i середини 1950-х рр. Льв1в усе бшыпе
укра1н1зуеться i сьошдш становить майже моноетшчну сшльноту1.
У сучасних украшських друкованих та 11п ер нет- виданнях розгортаються дискусй щодо методологи вивчення, популяризаци 1сторично1 та духовно!
спадщини Львова через йога „багатокультуршеть”. Провщними тезами в прихильниюв Tcopii' „багатокультурност1” Львова е намагання вийти з вузьких нащональних меж, побачити Льв1в ззовш, привернути до нього увагу турист1в
(Leopolis... 2008). При цьому часто аби задекларувати нишшню толерантшеть,
привабливють та вщкрит1сть Львова для евпу, 1сторична реал1я „багатокультурност1” невиправдано 1нсшруеться на сучасну д1йсшсть, тим самим девальвуючи украшсью нащональш цшност1 .
Треба зауважити, що i до 1939 р. „багатокультуршеть” Львова проявлялась
у паралельному (а не змшаному) юнувашп етшчних культур12 (польсько!, укра1 За переписом 2001 р. украшщ у Львов1 складають 88% населения, тода як друга за всшьюстю
населения ета1чна група рос1ян становить всього 8,9%, тобто не е шетовизначальною.
2 Цю думку, до peni, подшяютъ i сучасш польськ1 досл1дники, зокрема юторик М. Яновський
зауважив: „Не казан, а письмовий етш з безл1ччю бшьших чи менших шухлядок служив би тут
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lHCbKOi, еврейсько!, шмецько!, в1рменсько! тощо), яю хоч у непоодиноких проявах взаемопроникали i взаемно збагачувались, водночас переважно залишалися виразниками етшчно! щентичносп cboix носив .
Особливо активно створювався та набував поширення у JlbBOßi до 1939 р.
польський фольклор, оскшьки загальна структура тогочасного культурного середовища була позначена польським пануванням. Поляки займали найзручшнп
позици та переважали майже у Bcix ланках життед1яльност1 mi ста. I передусш
через те, що, як слушно пщмттв Р. Кирч1в, це була „творчють анклаву, вуцрвана вщ материково! традицй, а тому змушена була шукати власш внутршш рссурси” на вщмшу вщ украшщв, що перебували гад потужним впливом
навколишньо! фольклорно! стихй [Кирч1в 1999: 101]. У вивченн1 польського
фольклору у Львов1 вже багато зроблено. На сьогодш маемо низку помпних
публгаацш, чи не найсолщгашою з яких е монографш бжи I 'абел1 i Зофй Курзово! Lwowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe do 1939 roku. У шй
мютяться аналттчга розвщки культурно- iсторичного, фшолопчного, музикознавчого характеру та збфник текстов шсень (близько 150) з обширними коментарями. Автори те ! пращ подекуди зауважують i про впливи укра!нського
навколишнього середовища на творения усно! слове choctI Львова, зокрема
своерщного „льв1вського говору” з численними укра!шзмами, а також на мело
дику, що творилася в умовах тюного суодсгва укра!нсько! nicHi з польською на
псрсдм1стях [Habela, Kurzowa 1989: 36, 45, 47, 53-54, 66].
Маючи з1браш джерельш матер1али украшського фольклору у Львов1, спробую, у свою чергу, поглянути на особливосп йош творения, побутування, ре
пертуару, зм1сту та форм з точки зору взаемовплив!в з польською культурою.
Taxi взаемовпливи в1дбувалися в р1зних середовшцах. Передуci м поруб1жними
украшсько польськими середовищами у Львов1 були: родинш3 та близькосусщсью: вуличш; культурно-вщпочинков1; мистсцьк1 тощо.
Яскравим прикладом простежуваних взаемовпливи!, що виходили з родинних та близькосусщшх середовшц, е р1здвян1 святкування, зокрема звичай
колядування. У м1шаних родинах святкували Рпдво за юлщнським i григорь
анським календарем, знали i виконували коляди як польськ1, так i укра!нськг
Досить частими були випадки колядувань укра!нських дней для полякш, зважаючи на можлив1сть непоганош зароб1тку. Спогади про це фшсуемо i у ЛьвоBi, i повсюдно в пограничних селах на Львшщиш. 3i слш опитаних старожил!в
випливае, що укра!нц1 значно частя шс ходили колядувати до поляк1в, ан!ж на-

в1дпов1днйпою моделлю. В ширших масштабах в1дбувалися pi3Hi форми перетисання, але з перспективи бачення окремо! особи, вони були радше малопом1тними. Багатокультурнють юнувала
об’екшвно, проте тшьки про небагатьох можна було сказали, що вони оберталися у двох чи
бшьше культурних колах” [Яновський 2002: 24]; М. Зенев1ч пише про паралельне юнування
льв1вських CBiriB [Зенев1ч2008: 145].
3 Кшьюсть мппаних украшсько-польських nnnoöiB у Львов1 була досить високою. Щодо них
побутуе висл1в ,дсордон через пшюбне ложе” [Гнатюк 2008: 125].
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впаки. Це передушм пояснюеться неоднашвим coцiaльним становищем укра
шщв та поляюв, piaHoro етноментальшстю: „Ми ходили до поляк-iв колядувати,
а пoлякi до нас не ходили. Вони були богапш. А то но бщш люди ходили” [АрXiв: Мидянко]; „Поляки — то були пани, вони мали свш гонор” [Apxiß: Лема].
„Пограничну” взаемодш) т д час рпдвяних святкувань, що активно функцюнували у середин! XX ст., в1дзначила етномузиколог Лариса Лукашенко на украшських етн1чних теренах швшчного Пщляшшя у Полыцг Вона зазначае:
„I (ерковш коляди виконувались на двох мовах та й ходили з Геродами
Iтеатрал iзоваш ргздвяш вистави — О.Х.] часто одш й Ti ж гурти спочатку
на католицьке, a n o riM на православие Ргздво” [Лукашенко 2008: 59].
У роки незалежност) Украши у Львов! маемо картину, яка вщображае стан
винятково! украшсько-польсько! толерантност!. На владному piBHi до католицького Р!здва встановлюеться мюька ялинка, б!ля яко! починають вщбуватися pi3Hi святков! акцй, у громадських м!сцях (супермаркетах та ш.) — звучати
традицшш та сучасш колядки тощо. Така увага до католицьких свят поясню
еться й загальними процесами глобал!зацй, моральною штовшстю украшщв
до штеграцп у зах!дну сштову культзфу. Водночас дгги з м1шаних родин ходять
колядувати на украшське Р!здво, а колядники вщ костелу, наприклад, цього
року вщвщали мш д!м на Старий Новий piK (14 шчня) з вщомою у с в т коляд
кою Свята тч, тиха тч в украшському переклад!, збираючи кошти на потреби
свою храму.
До „пограничного” репертуару належать передушм жарт!влив1 колядки, що
збереглися в пам'ят! льв!вських старожил!в ще вщ польських naci в. Ц,! твори
CBOiM походженням сягають давн!х европейських традиц!й вертешв i потрапили до украшщв через польське посередництво. Так, на украшський Святвеч!р
у Львов! шсля урочистого виконання церковних коляд (Бог IIpedei4HUii та iH.),
могли сшвати жарт1влив1 колядки укра!нською чи польською мовами, вщтворюючи весело-балагурну атмосферу, притаманну oi.ibme католицьк!й р!здвяшй традицй.
Природно, що у Львов! польськх жарЛвлив! колядки функцюнатьно переважали, а украхнсью \iicnejii зразки здеб!льшого були формами ix нас пдування. Зокрема, поширеною у схщшй околиц! Львова i збереженою в репертуар!
украшщв була польська колядка W tej kolędzie, kto tam będzie, в якш гумористично-фривольно зображено ви ання Христа дарами вщ простих передмiщан
(Кубач пришс в дари масло на таршщ, Собек — пару голуб!в, Томек — гаманець, Генша — яечко, а Мацик прив!в козу, яка на нещастя вирвалась i втекла
до псу [Apxie: Лема, Перхета]. Схожий мотив „про pi3Hi дари для новонародженого Icyca” простежив I. Франко у вертепних записах XVIII ст., зокрема
у Mowse pasterzów (Kantyczki, III), де ..крш овець, телят, ягнят, гусей, бачимо
муку, яблука, яйця, молоко та сметану, мед i навИь юптку з живими птахами”
[Франко 1982: 265].
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Цей же мотив по-своему розгортаеться i в колядщ Chrystus się narodził:
принесен! Icycoßi дари шдображаюгь ргший сощальний стан сво!х господарт,
у тому числ1 й MicbKHx. Переплетения польських i украшських фраз чи cni в,
безцеремоншсть у приземлено побутовому вираженш ргздвяно! радосп в цш
колядщ засвщчуе, що вона була складена у мюькому середовшщ на польськш
основ: з подальшим помпним елементом украшсько! мовно! адаптацп:
„Христус се народзш в Вифлеем1-Юда,
Як жию — не бачив такого чуда.
А ниш нам глошов вшистю радопц:
Ход1мо, витаймо тих святих гостей.
А я дам фунт кави i кшьо цукру,
А я дам збан грошей, ногою тупну.
А я дам яблушек i копек грушек,
А я дам корову, i буде досить.
Зми, Кубач, пшишсчю i заграй Пану7,
А смичком поволр шоб не ришло.
Гасал1, пльонтай, бо било кому,
Ход iмо. буде з вас, йдемо додому” [Apxie: Олшовська].
Цей приклад засвщчуе продуктивну взаемод1Ю двох мовних cthxi й.
1ншою формою „пограничной’ творчост1 е пародшвання вщомих imaoмовних зексзгв мовою цього ж тексту. Прикладом е, зокрема, низка зафшсованих пародli'tHHx BapiamiB (побутового чи по.итичного зм1сту) до в1домо1
польсько! коляди Wśród nocnej ciszy, що особливо поширеш серед украшщи
у с 1льському поруб)1жжт Львтщини [Архт: Голубець, Мщянко. Морозович|.
В умовах непростих м1жетшчних стосунклв nepmoi половини XX ст. ni пародп
виступають творчими проявами швидше мгжетнпщл протидй, ан1ж взаемодй,
п1дкреслюють етшчну 1дентичнють cboix носив.
Фольклорне пограниччя великою мщою акумулюеться в серсдовищ! львзвсько1 вулищ, яка ще з naci в XIX ст. славилася своею полютшчною субкульту
рою (специф1чним словником, гумором тощо) представникав нижчих верств
городян (батяр1в, дивакав-волоцюг. др1бних торговпж та ш.). 3 вулично! субкультури, у 1920-1930-х рр. жваво популяризовано! польським рад iо, юноматографом, л1тсратурою. витворилася мюька говфка львав/ян [Рудницький
1953: 181], що стала маркером ,,льв1вськостГ’ незалежно вщ !х етшчно! та сощально! приналежност1. Зокрема, у мовлення молод) жваво проникали батярсыа жаршшзми: „кляво!” — чудово, „сервус!” — В1таю, „шлюс” — юнець,
„фраер” — молодець тощо [Керницький 1958: 197-198], Beceni жарти-розваги,
т.зв. „гсци”. Особливо таке маркування стало актуальним в радянських умовах
Львова як опозиц1я до насаджувано! ново! пролетарсько! культури та до нових,
здеб1льшого чужих за ментальшстю, мешканцт мюта.
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Зауважимо, що льв1вська гов1рка не була единою i спщьною, а двоютою —
польсысих i украшських городян. За аналопею до пашвно! польсько! мюько!
roßipKH (основою яко! стала граматика польсько! мови, а ..модифiкуючими"
елементами — фонетичш та лексичш укра!шзми, гермашзми. !дишизми та
iH.) творилась укра!нська, в якай ..прослежуеться i прагнення наблизитись до
стандарт!в лггературно! мови «велико! Украши», i поетшний зв'язок з мшцевими говорами (зокрема, наддшстрянськими), i активне проникнення шшомовних слсменпв. — полошзм1в, гермашзм!в, щишизмпГ [Голик 2007: 153. Так
само двоютим був i фольклор, що творився пщ впливом батярсько-вулично!
субкультури. Основу йоге м!жвоенного репертуару становими усн1 твори, що
походили переважно з польсько! професшно-мистецько! творчосп [Habela,
Kurzowa 1989: 330-333]. Украшсыа аналоги були радше збщненим вообра
жениям такого фольклоротворення.
Деяк! приклади, зокрема репертуар музиканта-волоцюги Бувая [Habela,
Kurzowa 1989: 282], заевщчують творчий „пограничный” симбюз у шееннш
вуличшй субкультур! Львова. Свое !м'я цей злидар-музика отримав вщ власно!
niceHbKH, у якш пер!одично звучало: Бувай ми здорова, я еже eiö 'ьжджаю.
У нам'я'П львш'ян збереглися pi3Hi вар!анти цього твору, найвщомшим з яких
е такий:
„Всяду ду трамваю, люди спуглядаю,
Бувай ми здорова, бо я вщТжджаю.
Трамвай за трамва!м, за трамвагм трамвай,
А за тим трамва!м еще еден трамвай.
Камин, на камппо, на кампио камшь,
А на Ам кам1ню еще еден кам!нь.
Пан i за паненком, за паненком пан i.
А за тим паненком еще една пант
Стол1к за столшом, за сюлшом столш,
А за тим cToniKOM седз1 алкоголп<" [Apxiß: Ярема].
Монотонный, повторювальний ряд найпом!тн!ших М1ських атрибут! в. (трамва!, бруклвка, людськ! типаж!), як! сшвак мовби споглядае ni, ( час нешвидкого
руху трамваю, В1,юбражае поверхневе, впуальне сприйняття mi ста, притаманне, швидше за все, с!льському прибульцевт Фонетичш та словотворч! форми заевщчують украшсью впливи на мову тексту. Шсенька ще за чашв Бувая
(1930- рр.) набула популярности !! легка для новотворення форма спричинила
появу нових куплет1в р1зного зм1сту, походження, мовного оформления i3 м1ського чи с1льського життя, що побутують в уешй традици льв1в'ян до сьогодHi [Apxiß: Билень, Фурта, Кол1сни]). За мотивами шееньки Бувая у середиш
1930-х рр. композитор Б. Вахнянин написав украшський шлягер Бувай ми здо
рова, який знову зазвучав у Львов! у виконанш ансамблю „Льв!вське ретро”
у 1990-х рр. та живе дотепер [Знову у Jleeoei... 1992]. Таким чином, шеенька,
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що первюно звучала польською мюькою говфкою, повнютю була сприйнята
в украшському сощум1 та побутуе в новочасному Львов) у ргзних варгантах,
у тому числ1 й верен Б. Вахнянина, вже украшською мюькою гов1ркою. Маемо
вняв своерщного мовнош „перетшання” у „поруб1жшй” творчосп.
Iнод1 мовна бшаршеть у фoльклopi е спещальним творчим прийомом для
протиставлення двох р1зних ментальностей у Львовг мюько! та сшьськог
У власне мюькому фольклоротворенн1 вислови украшською гов1ркою вкладаються здебшыпого в уста псрсонажш — на1вних сшьських трудяг, що потрапляють у pi3Hi курйозш ситуацй у незвичному для них вир1 мюького життя.
Так, налриклад, у вуличнш шееньщ Godzeni zrana gdy tylko wstaje4, ошукана
внаслщок картярського шулерства „баба” зчинила крик (украшською roßipкою), за що ще й потрапила „до кримшалу”. Kpiab TBip проступае ipoHi« щодо
сшьського мислення й поведшки, нав1ть певна зверхшеть „Miста” над „селом”.
Цшавим е подальше життя щ а шееньки. Зокрема, п запис в юнщ 1990-х рр.
з уст вуличного музиканта уже пом1тно фольклоризований. У новому вар1анTi, налриклад, piaxa лайлива фраза „Вщдай ми rpomi, ти, скурчий сину!”, що
з позици сучасного слухача найбшыпе ,дискредитувала” поведшку ж1нки,
трансформувалась у менш огульну — „Бо ви зробили з мене публ1ку! ” | Apxiß:
Ярема] тощо. Отже, маемо фольклорний штрих до сучасного стирания ргжих
граней у менталь)пй та мовшй „пограничнш опозицй”.
В украшських фольклорних текстах вживания польсько! пшрки теж здеб1льшого мае 1рошчний шд'гнюк щодо п нооя персонажа та вщдзеркалюе ,Днший св1т” з точки зору народного творця. Так, налриклад, в одному з вар1анив
прист вки до танцю Яво/мвка два pi3Hi сшт и представлеш в образах: дiвчини,
що продае крам народних умшьцш, з перифершного мютечка Яворова, та лег
коважного марнотратнош лыивського залицяльника:
„Я е з Яворова, замуж йти готова.
Я продаю рогушку, мичку, колотушку.
А я — файний хлопака, ой, по-львовску балакам,
Я без пенендзи Гулям i куб'сти тулям” [Apxiß: Фурта].
Мовна б1наршсть як протиставлення двох етшчних щентичностей виступае
потроху в рекламних закличках торговщв i дуже виразно — у дитячих вуличних передражнюваннях. Як згадують старожили, на льв1вському ринку Краюданах у 1930-х рр. можна було чути в1ршоваш вигуки чи пюеньки польських,
a iiro;u й украУнських продавщв пашросн). яю шби змагалися у рекламуванш
свою виробника: „JTanipocn махоркове на желудок бардзо здрове! ” або „Пашроси «Tlpivia. Пр1ма»! Раз потьонгнув — i юш шма” i „Пашрки Калина, дранки
4 Як уважають польськ1 доапдники, правдопод1бно, що ця шеенька в тридцятих роках уходила
до яко1сь програми-реви чи кабаре (тобто мала лпературне походження), а мелод1я е запозиченою з в1домо1 варшавсько! тсеньки „Na Saskim placu, koło fontanny” [Habela, Kurzowa 1989:
109].
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половина. Чолов1к закурить, шчим ся не журить !” [Apxie: Кщера]. Значно гоCTpinii ело вс ci и баталй вщбувались мгле польськими та украшськими дггьми,
я и у вщверто нетерпимих в1ршиках висм повали нацюнальну приналежн1сть
„противника”. 11111 иаторами таких передражнювань були представники польсько1 сторони, якл у Львов! почувались упевненпае, захшцешше, виховувались
у шовшютичному дуст а украшсью перекори мають здебшыного nox сгний ха
рактер: вимушено! протидй на завдану образу у досить влучнш форм i | Apxir,:
Петр1вська]. Зокрема про це мовиться в опошл iи: „Ишли польсью «акадмжи»
i написали на паркант «PyciH — вул, жид — кул, немец — трава зельона, а по
ляк — ружа червона». Малось на увал, що украпп и — тяжко працюють, жиди
— стоять торгують, шмщ — господарь а поляки — пани. Украшсью студента
побачили i написали зверху: «Прийшов вул, зломав кул, випас трави зельош
i o6icpaB руж 1 червош»” [Apxie: Мовна].
Як бачимо, льв1вська вулиця 1930-х рр. була ареною для стихйших польсько-украшських творчих контакт1в, як1 в деяких випадках виливались у фор
мах симбюзу, та част1ше демонстрували здатшеть кожно! сторони бути самими
собою з притаманною iM мовною „шипстю”, нащональним характером. ГПсля
1939 р. зазначеш форми творчост1 поступово втрачають актуальшеть, бшарн1сть roBipoK потроху швелюеться. М1ська гов1рка з численними полонпмами
стае виразником старого дорадянського Львова, у 1941-1944 рр. — формою антиптлсршсько! MicbKoi творчост1 (як от, низка BapiamiB шееньок про „англ1ки”5:
„Моя цьоця ма англ1ю со спальоной шуф фабрике’, „На Краковским пов’ядайов,
же анГлЫ отб1райов” i т.д., складених на вщом1 украшсый та польсью мелодп).
П1сля 1944 р., коли поляки у Львов1 зазнали численних кривд (виселень, репреciń тощо), набув поширення новий польський фольклор — антирадянський,
який жваво шдхопили i розвинули украпюью м1сцев1 мешканцг Так, вирази
львпзською roBipKOK) постають опозищею „чужий” роайськпй мов1. наприклад,
у низц1 анекдоюв про випадки мовного непорозум1ння ..сопспв” з мюцевими
львпз’янами [Харчишин 2006: 18-19]. Можна стверджувати, що у радянський
пер iод для мюцевого населения Львова, дискримшованого владними чинниками, польський елемент льв1всько! культури, зокрема гов1рка i фольклор, почали
виражати ностальпю за старим мютом, яке з часово! дистанцй набувало усе
б1льших рис утошчносп. мн|)1чност1. екзотично! европейськосп.
Риси польсько-yKpaiHCbKoro культурного пограниччя простежуються
i в розважальних середовищах мюта, створених за европейськими культурно-мистецькими аналогами. Зокрема, ще вщ naci в Львова як столищ одше!
з провшцш Авст]нйсько1 iMnepii6, за зразками Вщня та Праги, провадилися
5 Модш у 1930-х рр. добротш п т р я т чоботи з високими халявами. Шд час окупацй г1тлер!вц1
робили спещальш облави, шд час яких свавшыго здирали щ чоботи з перехожих, даючи взашн
приштивш черевики на дерев’яних тдошвах — т.зв. дверняки.
6 3 1772 до жовтня 1918 Льв1в був столицею ,Дорол1вства Галичини i Володимири” у склад1
I абсбурзько! монархй.
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таю MicbKi форми дозвшля, як бали, реви, кабаре, фестини, танщ, прогульки.
1х озвучували музичш композицй переважно у модних ритмах вальсу, танго,
фокстроту. У Львов! 1920-1930-х рр. простежуеться функцюнування цих розваг паралельно (у дуже схожих виявах) у польських та украшських колах пуб. ики, особливо творчо! !нтелженцй та студентства. Правда, були i деяю вщMiHHOCTi. зокрема в балах. Улаштування украшських бал1в супроводжувалося
обов’язковою метою спрямування виручених кошт1в на нацюнально-доброчишп потреби свое! громади. Тому в1дв1дання бал1в для украйни в у багатьох
випадках було справою нацюнально! честт Також у п1сенному репертуар! та
стилi одягу украшщв вловлювались виразшпн етновизначальн! елементи. Наприклад, часто веч!рн! суки i оздоблювали народною вишивкою, чоловлки час
то-густо демонстрували свою щентичшеть сорочкою-вишиванкою. Музичний
репертуар був скомпонований i3 модних европейських танц!в почергово i3
популярними народними творами. На польських балах, очевидно, публжа не
мала потреби так шдкреслювати свш нацюнальний характер.
Щодал! украшсью митщ Львова rocTpiuie вщчували проблему вщсутносп
нового укра!номовного репертуару, який би вщповщав тенденц1ям танцювальHoi моди. У приватних салонах, кав'ярнях, на вщкритих танцмайданчиках, по
радю, з грамплапвок звучала майже винятково польськомовна „легка” музика.
Украшсью музикальн! гурти, „ревелерси” поступово витворюють власш шешшлягери (найв!дом!ш! льв!всью твори: Прийде гце час, Ус.тх твш таемничий,
Кохання наче грипа, У Лъеоег на Ринку, Стрийсъкий парк та ш.), та спершу
оперативним способом „украпизацп'” репертуару стали пересшви або близью
переклади вуюмих в Gßponi шлягер!в переважно з польсько!, рщше з шмецько1 та iH. мов. У такий спошб у Львов! в 1930-1940-х рр. зазвували паралель
но ргзними мовами танго Ноктюрно, Тамара, Та остання недыя, Розамунде
та iH. [Харчишин 2006: 212-215]. Нинппш старожила Львова здебшьшого
пам’ятають укра!нськ! й польсью верей до згаданих твор1в. До того ж, украшсью верей ми фшеуемо у вартнтах (як наприклад, до в1домого польськомовного шлягеру на мелодпо G. Петерсбурзького Та остання недыя), що заевщчуе
фольклорну природу nie! творчостг Ще одним яскравим прикладом переклад
ного фольклоротворення е два вар1анти украшських верой до польського танго
Umówiłem się z nią na dziewiątą Г. Bapca до кшофшьму Piętro wyżej. При 3iставленш польського зразка та текст1в переклад1в [Лрхгв: Денисюк, С1чкор1з;
Колюник|, пом тю , що один з переклад!в — дуже близький (майже дублет),
а шший — в1льний, хууюжшй i3 новими поправками задля зам1ни полошзм1в
укра!нськими в1дпов!дниками (напр., „спацер” на „прохщ” та ш.).
Ланцюжок мйкнародно! трансм1сй та погранично! фольклоротворчост! простежусться i3 вщомою в €врош полькою на мелодж) чеського композитора
Яром1ра Вейвода, що згодом поширилась i3 шмецьким текстом К. PixrepaРоза-
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мунде1. У Львов i зафшсоваш pi3Hi щодо змюту i стилю !! жapтiвливi пересшви:
украшський i польський. В основ! першого мзститъся любовно-залицяльний
мотив (Дгвчино, я мрт про рандеву в недтю), — другого — батярсько-фривольний (Ми млодз1, ми млод'п, нам вудка не зашкодзг). Обидва варшгги, р1зш
за змютом, водночас позначеш львшським смзхом, вкраплениями вулично! гов1рки.
Популярне життя в двох мовних вероях отримала польська пюенька Lwów
jest jeden na kwiecie (сл. E. Шлехтера, муз. Г. Варса), названа в народ) Tylko we
Lwowie з кзнофшьму Włóczęgi [Nie ma jak Lwów ...1990: 64-65]. Уперше виконана з широкого екрану популярними льшво>кими акторами „Щипцьом i Тонцьом”, вона увшла в активний мюький репертуар, в уста народу, стала своер 1Д)Ю)0 впипвкою MicTa. Цпсаво, що в украшських шзшших перекладах текст
оновлюеться, актуал1зуеться. Яйцо в псршоджерел1 е рядки, що вщповщали
створеному образов! мюта друга!' половини 1930-х рр.: „Czy bogacz czy dziad
jest tam za «pan brat»! I każdy ma uśmiech na twarzy! ”, то в переклад] Б. Стельма
ха з пострадянського часу звучать шдбадьорливз слова: „Ховаймо на сшд тягар
наших бщ i в Штата нема чо Tiкати, Та ж пиво у нас холодне, як лщ, дзвчата —
солодка, як мщ...” |Охр1мснко... 2001: 32]. У дш святкування 750 рзччя Львова
(2006) свою Bepciro mcm Тшъкиу Jlueoei виконав 97-ршний вуличний музикант
Теодор Фурта на прохання прохожих львгв’ян та гостей MicTa. У нгй вiдoмi
мотиви музикант нюи перепустив кр1зь призму власного життя, уплгааючи до
тексту i батькшську тугу за сином, який перебувае за океаном, i громадянську
тривогу за стан сучасного Львова... Невибагливе вфшоскладання у erani вщомо1 nicHi, очевидно, Ампров1зоване находу, викликало водночас справжшй фу
рор слухач1в, яка просили ствати ще i ще. Це заевщчуе, що Hami сучасники не
перестають потребувати шеень птлятерн) льв1всько! тематики. Загалом украlHCbKi переклад и Аншомовних шлягер iв сприймаються укра!нцями як власний
культурний набуток, що шдтверджуе думку про визначальну роль рщно! мови
у формуванш нац1онально1 традицй [Пастух 2007: 142].
У новочасшй фольклорпiń np 03 i Львова, як ) в шеенгю вфшовому реперTyapi, загалом м1сцевому повсякденному мовленш украшсько-польське пограниччя найвиразшше простежуеться на мовному piran у говаркових формах.
Як пщмпив nimBicT Я. Рудницький, у 1930-х рр. „львавська гозарка "набувала
популярное^, ширилася не лише серед льзав/язз, а й поза межами mi ста — по
вой Галичиш [Рудницький 1953: 181] У мовлення украшцзв-галичан рясно
входили i збериаються до ci львзвськн койнззми, приповздки, жарзпзлиза вислови (т.зв. „кавалки”), прокльони тощо. В кшщ 1980-х- на початку 1990-х
рр. цей особливий льв1вський стиль мовлення набув повторно! популярное^
у мистецьких проектах льв1вського театру Не журись (д1алоги „пана Стефця*
7 Авторство та прототипи згаданих тсень наводжу з шформаци сучасного музикознавздя
О.Зел1нського (за що висловлюю йому вдячнкть), який почерпнув ii 3i старих грамплатгвок та
нотаих „метеликгв”.
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i nam Д зю т”); кабаре Пиеничка пана Стефця, на льв1вському радiо (програма
JlbeiecbKi кавалки зМартою Ктасееич) тощо. Певним чином, назваш мистецьxi проекти можна розщнювати як продовження та розвиток традицш польського радю та юно у Львов1 1930-х рок!в.
Незаперечними e i льв1всью впливи на оповщну творчють сшьського довюлля. Зокрема, це демонструе по-своему ушкальний зразок казково! прози,
який я зафжсувала у с. Городович1 Старосамб1рського р-ну. Казка з арабським
сюжетом про Лампу Аладта набувае яскравих рис львшськосп та поруб)жно1
ментальносп завдяки зб1рному образу Львова, в якому переплелись символи
рпних епох (князь, король, ГЕдзамче, цукерня, кава, шстшут, пиво, бандити
та iH.), шляхом протиставлення „свш — чужий” у топошмип: Львш, Кракш,
Гданськ — „а дал1 море”, Англ1я, Швещя, Дашя, острит Найяскрашшим показником украшсько-польськош симб1озу виступае, як завше, говфка (напр.,
„Пппли вони на спацер. То bi Львов1, десь на ГПдзамчР’, „BiH ci там крутив, кру
тив, i ту лямпу без сорочку протер. I стае перед ним чудотворец i питае: «Шо ти
хочеш, пане?»” i т.д.). У блискуч1Й модершй юнц1вщ казки проступае антирадянська налаштоватсть, що теж видасться стльною ознакою в мснтальност!
украйппв i поляюв-галичан: „Tii погостювали ще троха в Amnii i по1хали до
Львова. Там мали си кам’еницю, жили co6i, аж поки советська власть прийшла.
To,(i вшхали на захщ. I, може, ше там сидят i каву п’ют” [Apxiß: Морозович].

L w o w s k ie p o d w ó rk o . F o t. М . Z o w e z a k , 2 0 0 9
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У прозу як вже зауважувалося i щодо пюень, ментальш прояви украшсько польського симбюзу, що означуються як урбашстичш, нерщко виступають певною опозищею до украшсько! сшьсько! традицп. Зокрема, яскравим
прикладом цього e !рошчне сприйняття образу „пана” у незвиклому для селян
MicbKOMy контекст1, вщдзеркалене у приповщках, анекдотах тощо. Наприклад:
„То наш — сама паш, чи служи в nani?” [ApxiB: Мовна];
„-Куме, та що ви ще бачили у Львов!? -Куме, у Львов1 всьо пан: пан про
дав, пан купуе, пан гоц ci дрпус, пан тротуар зампае i пан болото згортае.
Всю роботу робить пан. -Куме, i що-с ше бачили у Львoвi? -Куме, ви
думаете, що у Львов! пан ют борщ i капусту, так як ми на ceni, пан ют
мюю, фости, фляга i печен! para” [Архш: Мидянко].
Таким чином, вшце розглянутг приклади засвщчують творчу взаемодно
украшсько! i польсько! складових (мовно! та ментально!) у систем! едино! мюько! культури, що розвивалась у контекст! европейсько! культури та часто перебувала в своерщнйй опозицй до сшьсько! традицй. Водночас у контекстах двох
нацюнальних парадигм польсьга таукршнсьга фольклорш контакти мали переважно антагон!стичний характер, визображали бататов iкову полггичну конфронтащю полягав та украшщв. Так, наприклад, маемо фшсацп переказ!в про
облоги Львова козацькими в!йськами на чол! з гетьманом Б. Хмельницьким8,
у сюжетах яких козаки поетизоваш як вщважш та винах1ллив1 геро!, а поляки
зображеш з неприхованою анти nari ею з вюднюванням !хньо! боягузливост!.
Така ж бшарна опозищя дал! розвиваеться у переказах про поди украшськопольсько! вшни 1918-1921 рр.
Зауважимо, що в умовах загострення конфронтацн стор1н, часом творилися
й схож! сюжети, образи у польському та украшському фольклорах Львова. Це
було спричинено, по-перше, схожими обошльними драматичними обставинами дшсносп, а по-друге, намаганням сторш „не в1дставати” один вщ одного у
творчому процест Так, можна припустити, що факт з дитинства КЫана Шут
ки, укра!нського мешканця швшчно! околиц! Львова — Старого Знесшня, Л1Г
в основу сучасного юторичного переказу про ..дсв'ятщлчного хлопчика, який
став ф!рманом трушв наших сзчових стр!льц!в” [Apxie: Б|левич] саме пщ впливом поширення поляками сво!х icTopiń про д!тей ..оборонш в Львова” в листопадових боях 1918 року.
Найб1льша юльюсть ф1ксац1й прозових твор1в про украшсько-польсью стосунки у Львов! розкривають тему нацюнально! кривди: р]зних прояшв дискрим!нацй укра!нц!в польською владою. У багатьох контекстах автоб!ограф!чних
наратишг, старожил!в Львова неодноразово ф!ксуемо „загальн! ч 1сця" — показники входження тс кет iв у сферу фольклору (напр., „Ншо не емши! ПоляKi всьо заборонели!”, „Всьо було заборонено, бо «польськш Львув — нщ не
8 Вшсько Б. Хмельницького у 1648 i 1655 рр. облагало Льв1в, перешгши польський гаршзон на
пщетупах до м1ста.
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чув»”, „Не вшьно було Hi сшвати, ш нщ!” i т.п.) Найпоширешший сюжет, що
побутуе у р1зних вартнтах, висвПлюе випадки брутальних масових побитпв
учасникш укра!нських поминальних походш на могили Украшських Слчових
Стршьщв на Яшвському цвинтарё У наративах з цим сюжетом „загальним
мюцем” е активно задшш в хщ „гумов1 палки” чи „приклади карабшв” польсько1 полщн, на означения ui ei ди багаторазово повторюеться вишпв „страшно
били” [ApxiB: Зварич, Бшевич, Копач]. Близьк1 за антипольською налаштовашстю розпов!Д1 про жорстою каральш ди поляюв щодо украшського населения
побутують до ci i серед мюцевих селян, в пам’ят1 яких глибоко закарбувалися
драматичш поди т.зв. „пацифшацп” 1930 року, а також про трагеди ближчого
часу, що сшткали украшщв-переселенщв у ход1 акцй „Bicna” [Арх1в: Босацька, Чорнобиль, Косовська]. Правда, у наративах молодшого поколшня, якого щ
нац1ональш кривди не торкнулися безпосередньо, i яю були бшыпе пригшчеш
радянським режимом, простежуемо стримашш1 та толерантшш1 ощнки щодо
польського культурного сусщства.
Пщсумовуючи, хочу зазначити, що вш е тальки першим кроком до
з’ясуванням заявлено! проблеми. Наведен! приклади переконливо засвщчують,
що укра!нська льв1вська фольклорна традищя творилась у сшвдп з мюькою
польською традищею, у непоодиноких проявах — за польськими аналогами.
А у випадках опозицй' цих двох етнокультур могла бути стимульована чи навп ь
певним чином спровокована польською творчютю. загалом польською дшснютю. Водночас роль польських вплив1в на украшський мюький фольклор Львоßi аж н1як не варто абсолютизувати, оскшьки упродовж XX стол1ття, особливо
з його друге! половини й дотепер, цей фольклор творився, функцюнував i зараз
перебувае у pyc.ii загальнонащонально! укра!нсько! етнотрадицй.

С писок використано! л1тератури та архивных дж ерел9
Apxie: Билень
Зал. 11. 04. 2002 у JlbBOßi вщ Билень Mapii Владислав1вни (1919 р.н.
JlbßiB, батько — льв1в’янин, мати — 3i с.Комарно Canoip. р-ну Льв1в.
обл.).
Apxie: Б1лсвич
Зап. 28.08. 1999 у Львов! вщ Бшевича Омеляна Андршовича (1913
р.н., с. Кокизиль Кам’яно-Бузького р-ну Льв1в. обл., з 1924 р. прожив,
у Львове заклинив ЛУ, фак. класично! фпологи).

9 Yci покликання на архшш матер1али i3 домашнього apxiby О. Харчишин (записала О. Харчишин). Yci 1нформанги за нацюнальтстю — украшце двое з них — 13 мнианих Лмей.
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Apxie: Босацька
Зап. 27.07.2003 у Львсш вщ Босацысо! Mapii 1вашвни (1937 р.н., с. Грабовець Перемишльського пов. (тепер — Полыца), сер. спец. осв.).
Apxie: Голубець
Зап. 20.11.2006 у Львов1 вщ Голубця Андр1я Юршовича (1971 р.н., с.
Нижанкович1 Старосамб1рськош р-ну, вища осв., зараз проживав i працюе у Львов11нженером).
Apxiß: Бронь
Зап. О. Харчишин 19.11.1999 у Львов! вщ Бронь Mapii Михайлшпи
(1914 р.н. с. Ст. Знесшня (тепер — Льв1в), 7 кл. осв.).
А р\ 1в: Денисюк
Зап. 3.03. 2002 у Львов1 вщ Денисюк Банни Казимщмвни (1923 р.н. м.
Ходор1в Львш. обл., кандидат фшол. наук.).
Apxie: Зварич
Зап. 10.07.1999 у Львов1 b i д Зварич Тек.п Токпвни (1908 р.н. с.Вишшвчик
б 1ля Зарванищ Тернопшь. обл., з 1928 прожив, у Львову неписьменна).
Apxie: Кщера
Зап. 28.03.2002 у Львов1 вщ Кщери Олександра Омеляновича (1931
р.н., м. Луцьк, з 1932 прож. у ЛьвовБ Иого батьки — льв1в’яни; професор медицини).
Apxiß: Колюник
Зап. 31.05.2004 у Львов1 вщ Колюника Iropa Дмитровича (1929 р.н.,
Льв1в, батьки — Micneßi. вища мед. осв.).
Apxie: Косовська
Зап. 18.11.2006 у с. Передшьниця Старо самб iрського р-ну вщ Косовсько1 Mapii Степашвни (1928 р.н., с. Пщмостич1, 4 кл. осв.)
Apxiß: Копач
Зап. 8.05.2004; 11.05.2004 у Львов1 вщ Копач-Мацьк1в Богдани Тимофй'вни (1930 р.н., батьки — мюцевц вища мед. осв.).
Apxie: Лема
Зап. 2.10.1999 у м. Львш Винники вщ Леми Мшя Теодоровича (1923
р.н. м. Винники, сер. спец. осв. Походить з м1шано!' украшсько-польC b K o i ciM’i).
Apxie: Мидянко
Зап. 14.11.2006 у с. Старява Старосамб1рського р-ну Львш. обл. вщ
Мидянко (ПоЛчно!) Стефани 1вашвни (1928 р.н., с. Старява, 7 кл. осв.).
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Архш: Мовна
Зап. 11.04.2002 у Львов1 вщ Мовно! Уляни Васил1вни (1967 р.н. JIbbib,
вища осв., наук. сп. IH НАНУ, онучка Билень М.В.).
Архш: Морозович
Зап. 14. 11. 2006 у с. Городович1 Старосамб1рського р-ну вщ Морозовича Миколи Михайловича (1922 р.н., с. Городович1, 4 кл. осв.).
Apxiß: Олшовська
Зап. 25.09.1999; 3.10.2000 у Львов1 вщ Олшовсько! Mapii Степашвни
(1930 р.н. Львш. Мали родом 3i Старого Знес1ння (Львш), батько —
з Бережан; працюе аптекарем).
Арх1в: Перхета
Зап. 30.01.2003 у Львш-Винники вщ Перхети Олени-Mapii 1вашвни
(1928 р.н., м. Винники, сер.осв.).
Архш: Пстршська
Зап. О. Харчишин 30.07.1999; 5.08.1999 у м. Льв1в-Винники вщ Петршсько! Свгени Степашвни (1925 р.н. Льв1в-Винники, з м1шано! родини; середня осв1та).
Apxiß: Ci4Kopi3
Зап. 3.03.2002; 29.06.2002 у Львов1 вщ Слчкоргза Латина Михайловича
(1921 р.н. м. СЫрна Терноп. обл., з 1942 р. — у Львову професор медушверситету); Слчкоргз Мирослави Казимир iвни (1928 р.н. м. Ходор1г,
Льв1в. обл., з 1945 р. — у Львову вища осв., економют).
ApxiB: Фурта
Зап. 8.06.2001; 10.11.2006 у Львов1 вщ Фурти Теодора Степановича
(1910 р.н. с. Доронив Великий Жовшвського р-ну Льв1в. обл., з 1922
— у Львовк зак. польську Школу легко! промисловост1; вуличний му~
зикант-самоук).
Apxie: Чорнобиль
Зап. 8.04.2003 у Львов i вщ Чорнобиль Mapii 1вашвни (1922 р.н. с. Клщко Рудшвськ. пов., тепер Городеншвського р-ну Львш. обл, з 1947 р. —
у Львову 7 кл. осв.).
Apxie: Ярема
Зап. 28.07.2000 у Львoвi вщ Яреми Мирона Мар’яновича (1929 р.н. м.
Льв1в; батьки i дщи — льв1в’яи; вища осв., музикант).
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Збереження обрядових традицш в умовах
переселения: деяю реалп с1мейно 1
обрядовост1 житежв Старосамб1рщини

MaTcpia.TOM для написания статп слугують даш польових обстежень ein Ста
ро самб i рсь кого району, здшенених у 2006 рощ у склад1 комплексно! експедиЦ11, споряджено! для дослщження терешв укра!нсько-польського порубтжя,
а також матер1али стосовно цього ж терену, як! збер1гаються в Apxißi 1нституту
народознавства НАН Укра!ни i датуються 1998 роком. Окрш того, джерельною основою досл1джень стали записи Ю. Км1та, В. Гнатюка i М. Зубрицького
веешьних i поховальних звичшв у сс. Гвгздець i Мшанець Старосамб1рського
Р-ну
Досл1дження обрядових традищй i евггоглядних в)рувань жител1в поруб1жних територ1й, зокрема укра!нсько-польського поруб1жжя — терену, строкатого в етн1чному та юторичному в1дношенш, — мае особливе значения, оскшьки науков1 пошуки стосовно цього регюн}’ дають змогу простежити наявшеть
схожих чи тотожних явищ у сштоглядшй i обрядовш сферах сум1жних етнос1в,
з’ясувати взаемовпливи i запозичення сх1дно- i захщнослов’ясько! культур,
стан збереження традищй у сьогоденш.
Попри тривал1 досл1дження проблем такого характеру у Полыщ [Mróz 1993:
51-57; Nowak 2003: 179-193; Studia 1999 тощо], в Укршш напрацювання
у щй цариш е менш тривалими i продуктивними [Балагутрак 2007: 13-25;
Виноградська 2007: 517-531]. Усе ж защкавившись збереженням обрядо
вих традищй мешканщв Старосамб1рщини в умовах геополппчних зм1н,
хочу розглянути окрем1 елементи с1мейно! обрядовост1 цього терену, зокрема
звичаево-обрядове використання води (у контексл ширших досл1джень ще!
проблематики).
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ГПд впливом низки сошокультурних чинниюв (поширення писемностг 11щуcrpićLii iania. колектиызашя. урбашзащя тощо) упродовж XX ст. багато звичаш
i обряд 1в выжили, втратили традицшш св1тоглядш умотивування або зазнали
переосмислення шд дедал1 бшыпим впливом релшйно! традици чи рацюнального сштогляду. Ще одним чинником, який спричинився до згасання традицшно1 обрядOBOCTi на дос.иджуваних теренах, е демаркащя кордону у 40-50-х рр.
XX ст. i пов’язаш з нею примусов! переселения жител1в з мюцевостей 1хнього
проживания. Опитан1 респондента по-разному емощйно, проте в один голос
негативно змальовують цей процес:
„Перевозили нас дуже «файно». Так «файно», шо шо взяв на ф|ру. i з там
по1хав до по1зду, i всьо... I всьо ся остало полякам” (респондента пере
селено 3i с. Верховш Велико! Новосандецького пов1ту Краювського вое
водства) [Горошко 2006, арк.19|.
„Повшстю Bcix хата в хату вивезли в Сталшськ, в Донецьку область...
Moi ,идо з бабов, по батьковш лип!, померли в по!здг як !х забрали за
куркульство (та яке там куркульство: мали пару коней, пару во'лв. та й
нови! маскаль, шо «та куркуль». Мали жорна, а вш сказав: «Маеш мельшцу»), Ото, казав, шо млин мае, а мш дщ робив, шо нав1ть му ся руки не
розганяли (не розгинались — Л.Г.), i вже не Mir нав1ть на ф1ру вил1зти,
та його запхали, та й вш по дороз1 про!хав дев'ять дшв” [Горошко 2006,
арк.40].
„Виселяли насилу. Прийшли: «Збирайся», — та й по всьому. Та й смо ся
так чбрали, та (с. Тиха Старосамб1рського р-ну Льшвсько! обл.).ще мата
просили, шобисмо ся лишили, бо нас було восьмеро Д1тей: «Лиш1ть, хоч
най ту шч переночуют д1ти дома». Не хотши...” [Горошко 2006, арк.45]
(с. Гв1здець Старосамб1рського р-ну Льв1всько! обл ).
„Та всьо лишей! I плакалисмо, i ридалисмо — всьо: i хату, i в хал всьо.
Знаете, хоть так не було, та’, як тепер... Було там... Ни було так... Л1жко
било там !дно-двое, ми спалисмо i на земли, i ту, i ту...” [Горошко 2006,
арк.100] ( респондента переселено 3i с. Квасенина, зараз у Полыщ).
Пронизаш болем i спогади про побут на нових мюцях, спроби (вдал1 i невдал1) повернулись у рщш села, а також труднощ1, яю еппкали б1женц1в шеля
повернення на терени батькш:
„Люди повлкали. Одна жша... йшла звщтам, вела козу i трое д1тей несла
маленьких на руках. 3 Запор1жжя, аж з Запор1жжя п1шком йшла” [Горо
шко 2006, арк.40].
„Там хат було скллька, таких давних, шо тоже люди жили i ix виселили.
1дних в Терношльську область, других — то хто-зна куда повиселяли.
...Нас там вивезли, i ми так пршхали, вже зайшли до хата, ...i вже так
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дозимували, а навесш раз люди доЬкджяли, а тот i хати тут троха наняли
розбирати, ту 1дно ся ламало...
Ми жили так: в 51Ам ми там пршхали, а в 56-iM ми ся вернули назад,
бо пршхали люди. 1дного дня пршхали, i вклякли на o6opi, i ся молит,
i плаче: «То моя хата». Але шо ix переселили, 1м забороняли ся вертати
зразу, то вони \i6a так покрацки, а потому, шзшше, вже й не боронили,
вже ix не гонили. Пршхала 1дна родина: «Приймго нас xi6a на зиму, ми
си на л in хату поставимо». Та й смо так зробили: прияли ix. I вин потому
за л iто поставили хатину i шиши гет. А на другу зиму пршхали t o t i сам1
з roi хати люди. I я мала маленьку дгоину, у л ют i\i ci вродив, а на другий
pix, якраз pix му минув (у 55Ам вш ся вродив), а в 56-iM ми ся вже
забираемо сюди. Люди зимуют, ix хата, ну i як будете а/ити. Батько каже:
«Та я тоже мав хату i пляц», — вертаемося назад. По1хав ту в CaviÖip,
наяли машину, пршжджели, погрузились, зтхали в район, там вже мшщя
на нас ждала. Нас було четверо працездатних, ну xi6a та 1дна дитина.
Подзвонили, шоби нас не вщпустити, тому шо ми робоч1 Bei. Мил iui я нас
задержела до дня, права з шофера забрали i шоферови сказали: «Ейдвсзи
ix на то мюце, вщки i'x забрав, тоди права ти вщдамо». Так i було.
Назад вщв1з нас, зметалив сьо на подв1ря, сам забрався i погхав. Ми
тиждень так пересидши на m^BipT. Ну, i всьо, ту нема сщженя, родина
сщит та в xari. Батько шлхав ще раз ту, наяв машину, кошйчина вже нам ся
не лишила. I так, але вже енчов дорогов нас спровадили, вивезли гад голе
небо там, на свш пляц. Ми ci ли... та бшыпе, як Miciip> ми там сидит гид
го.ттим небом. Малий хлопець мав... маете, у шотм ci вродив, то в jiiotim
минув pix, а ми у травню вшхали, спочятку травня. Мав другий pix, шо
то xi6a ше д л и т . Я вже його несла на руках, аж туво штири кшометри
вдолину до roi хати, то вже ня пущяли до хати баба i3 дедом: «Ти спи, бо ти
з догинов, у хан», — а дщо йшов на шд спати. Та й так iM носила. Вийду
нераз шчим шдпалити, то ставили кам1ня i на тих камшях — кухню, i так
ми юти варили. Потому вже дав колгосп машину. Та пршжджяли з району
до нас: «Вас ту шб’ют, ми за вас вщповщати не бдемо». — «Та як хочете,
ну але де ся заберемо». I тут ше стодола була в них, i ми гад ту стодолу
так задхали, i в Ti стсдаш щле л1то ми перебули. Ой, яке горе було всяке.
Боже Miń. А в червню нам дали присадиби. В червню! Люди вже бульби
noorpiöaiiH, а ми садили. Прийшло копати, восени скоро випав мороз,
бульба зелена, майже цвите, змерзла. Та то така була, як жовтки добра ше
ся чистила. А грошей не було. А мама ся лишила там ше, мали-смо дв1
корови, дв1 нсдЫ гнали корови шдтам шшком. I вщтам пригнали ше Ti
д в1 корови. I xi6a на Ti . ibi корови змо мали наддю. Ни дерева не купити, ни
ничого. ТИшли хлоттн мостиня (дерево, яке настеляли шд худобу — Л.Г.)
викопувати по ceni, може би змо якусь кухенку збудували. Збирали, але
нам план не давали, нам повши, шо ви ся ту навйъ не думайте будувати,
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бо ми вам там пляцини не дамо, бо там колшсп горав поля, а друге, випас
худоби.
Забрали, роз1брали (хату — Л.Г.), то дерево поломило, то шдкладали
на дороги, би переЬкджяти було ту в ceni. Так ся порозламувало. Але нам
уже дали хату, ми три шмл сщши в !дш xari. Ну, то вже була ту кшната i
ту. Спочятку лише. Потому вже заняли ми то дерево довозити та й вже на
ociHb збудували хату, то вже роздшяли: тому — там, а тому — там” [Го
рошко 2006, арк.45 46].
„Тих переселили в друге мюце, а наших — туди. Помшали людьми...
Ми, як пршхали nepmi, ви розум1еге, ми, як пршхали nepmi взимр так
нам дали хату таку шд бляхов аж в юнщ села, то там таю лиси були, таю
здичявши, ... шо на людей впадали, скакали так-во на плечи То так ся
бояли люди. Потам якось вибивали ix. Я до школи навйь боялася йти.
Село заросло бур’яном всяким, кропивов. А пойм других привезли, то
по двр по три шмт, бо не було де. А пойм уже, як село наше роз1брали
(хати), i там начали будувати бригади,... то хати будувалиш на одну моду
там з наших хат.
А ми повернулись в 57-ому, хто як, xi6a двайщть хат було, а остальне
там лишилося”.
,,...ми, як пршхали, мш брат оженився... у йй xaTi, то нас взяли на л1то, ми
сбили там... Батько 3i cboimh братами з шм’ями йгали, знасте, нам дали
такий в1зок... Брат робив у nici, то ми на ту гору витягнемо порожний вн
зок, Bei з хати йдемо i вщтам вже тягнемо nic. I так ми хату... пам’ятаю,
я мала, ми йгали на ту хату (nic — Л.Г.). Не було, не давали, нас ту’ не
пршпмали, не приписували в Головецьку сшьську раду, нас вщти виганяли, а ми так якось, приписали, так нам ту' дали, а в село нас виси не
пущали. А то чоловпс... мав дерево — зшшлися, за одну шч побудували
таку маленьку кухню. I зтхали з сшьсько! ради, i визвали з району, i розн
брали, нас не пустили” [Горошко 2006, арк.52-53] (iнформатор боялась
назвати свое щлзвище).
„...нас пересилили... Пршхали з району i нас пересилили... Перше дали
на ropi границю, по тому нас пересунули — з долини нас висилили...
В сорок ceMiM рощ... Ми тут жили бщно, бо нам поля ни дали, бо ше
колгоспу не було. А люди мали свое поле, нихто нам ни хйв дати, й ми
так-во жили... Шо робили в nici чи так... I так ми жили. Ну, i як то вам
сказати. В сорок восьмому рощ колгоспи зачалией. Я була люокультурниця, Miń тато був .пений, працював люником. Я ходила зо сестрами до
люа, ми культури садили, i брат... Ми ходили до люа. ми то всьо робили.
I довго ми в nici прадювали, аж шо я в в1амдессгь... четверым рощ я вийшла замуж тут. I туди ж шшла... Чоловш робив в колгосш, я троха була
дома. А ппшше ми... В ннсдисеть трейм poni я шшла до колгоспу, а чоDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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ловш пинов до Добромиля на колгосп робити. А я ппнла... ли бо треба
било заробити, за шось жили!'’ [Горошко 2006, арк.100].
Одна i3 респонденток 3i c.MiroBoro Старосамб1рського р-ну Льв1всысо1 обл.
наголосила i на переривашп культурник зи'язкж пом iж колишшми односельцями:
„Цшее село переселили. На два рази переселили. Нас переселили з вж
ciMCOTMCTpoBoi' полоси, бо зробили границю — посунули... А там дальше
за границю ше люди зютали...Ну, то так ше могли ся з ними сшлкувати.
А юж в сорок див'епм рощ ix виселили зувам з Полыщ виселили ту' на
Украшу — i всьо! I шкого там ни зютало, на Полыщ. Так дониш... Але
шкода било CBoi'x... Люди ci cni л ку вали сво!, знаете, сво! ,пвчата разом,
дтги... I до нас... Наш тато був люник, i до нас ci люди сходили — багато.
Щовечора було де по двайцять мущин, жпгки сходилися, i так любили
нас. Ну, та шо? Я вам так буду казала, як воно е. Ну, i шзннис нас пересе
лили, та люди жалували за нами, пршздили, би йти розом, бо Великодна
п'етниця. Пришло — зараз були света — Великодень — до нас пршхали
ти люди, шо ix дальше, пришли... Вони до нас ходили... Раз-раз — пириселили... I пришли до нас: «Ной, ми думали, шо ви нич ни маис, шо юти.
Ми вам привезли». I ми ci так сшлкували i дониш люди нас уважають.
Тато помер, мама померла. А людей багато було. Bei попршздили, всьо...
Кожен за cboim , знаете...” [Горошко 2006, арк.100].
Подаючи розлоп цитування розмов i3 респондентами, намагаюсь змалювати сошально побутоие тло, на якому впродовж певного часу зберп ались чи
затрачувались дослщжуваш явища.

Р о д и л ь н а о б р я д о в ю ть

Народш традицй, пов’язаш i3 народженням дитини, охоплюють низку усталених звича1в, обрядш, практичних i мапчних ,цй, пересторог, заборон, ят
згруповаш довкола ключових под in у жита жшки-матер1 i та 1нства появи на
CBiT ново! людини: вапппсть, пологи, шеляпологовий пе]чод, церковне хрещення немовляти. Сукупно yci ui чинносп покликан! забезпечити необх1дн 1 передумови для усгашних полопв i народження фгзично й розумово повнопшно)
дитини. За загальнопоширеними в1руваннями, усппшп (легка) пологи, ф|зичш
якосп i вдача майбутньо! дитини безпосередньо залежать гад поведшки, ф|зичного й психолопчного стану жанки в nepiofl ваптностт Зокрема, у цей час
in належало утримуватись гад важких фпичних poöiT, уникати стресових ситуащй, дотримуватись певних правил повед1нки, зважати на низку звичаевих
заборон. У с. Сарашеишй вдалось занотувати одну i3 таких допологових забо-
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рон: ваптшй не можна виливати воду через пори; осюльки це може зашкодити
статевому розвитку новонародженого хлопчика [Гуз iił 1998, арк.102].
У цьому ж ceni воду застосовували й задля полегшення процесу народин.
Так, сшьська акушерка напувала жшку-породшлю водою, яку проливала через
oTBip „кружчвки” (частина прялки) [Гузш 1998, арк.104], вфячи, що п пд так
само легко покине лоно, як вода вит1кае кр1зь OTBip прялки.
Окрема трупа чинностей, яи, за традиц1ею, здшснювали шсля завершения
полопв, — обряди очищения породшл1 та немовляти. 1хшм глибинним свногляд ним шдгрунтям е арха!чш уявлення, я й лежать в основ! пракультурно! ун iнереально! моден ..обряд i в переходу”. Згщно з такими уявленнями, л imi налы и
особи, яю здшснюють „перехщ” в1д одного до шшого стану (чи до ново! форми буття), е НОС1ЯМИ нечистота й небезпеки, оскшьки вони дотичш до сфери
„чужого”, „потойб1чного”, приходять з „шшого” св1ту (немовля), переживають
реальну (покшник) чи символ1чну (ваптна, молод1, 1н1ц1анти) смерть1. Пода
льше уявне „вщродження” таких oci6 у новш якост1 в1дбуваеться шсля 1'хнього обрядового очищения водою, зд1йснення „переходу” через воду (ритуальне
вмивання молодих на pinui, перший купшь немовляти, обрядове обмивання
пород i.u i та небгжчика, подолання душею померлого „потойб1чно! р1ки”). До
певно! м1ри, pi дп е ритуальним рубежем тако! переходовост1 i мають не тшьки катарсично-алотропе!чне, а й символ1чне значения | Байбурин 1993: 43-44,
72-74; Еремина 1991: 149-165].
Вщокремлення дитини шд сфери „добуттевого”, „природного”, „чужого”
i ii переведения до сфери „свого”, „людського” маркувалося обрядом першого
купелю, вщомосп про який вдалось занотувати в ycix обстежених населених
пунктах (у т.ч. й жител i переселених ein дотримуються йога досг збер1гаючи
йога ритуальну розгорнутють), та низкою символгчних дш сощал1зуючого
характеру. Завдяки 1м намагалися не тшьки надати новонародженому нових
сощальних ознак, а й певним чином вплинути на йога подалыпу життед1яльнють, сформувати, задати певш соц1ально-культурш параметри. За даними 3i
с. Страшевич1, дитину купали вщразу ж шсля народження, у Скел1вщ обрядод1ю
зд]йснювали наступного дня шсля полопв, у Сосшвщ ж ч1тка регламентащя
була вщеутньою [Горошко 2006, арк. 26; Гузш 1998, арк. 105, 116]. Натомють
повсюдно воду для першого купелю готували спещально: набирали з власно1
кринищ, п1дпр 1вали („жеби не простудити д1тину”), додаючи свячено!,
перехрещували. Обереговими м1ркуваннями спричинена й практика виливати
таку воду тшьки перед заходом чи шсля сходу сонця. В ocho bi цього явища
1 Докладшше про вияв таких давшх загальнокультурних уявлень у св1тошядно-ритуальнш традицп украш1да та пшик народов евпу див.: [Байбурин 1993: 90-91; Гвоздевич 1997: 114;Гвоздевич2002: 66; Горошко 2005, арк. 57; Дем’ян 1927: 189,190; Еремина 1991: 44^16; Зеленин 1991:
284-285, 327; Юсь 1996: 108-109; Кузеля 1906: 16, 166; Маерчик 1999: 18-29; Мушинка 1988:
312; Славянские древности 1995: 138-140; Тайлор 1989: 495, 501; Чистов 1987: 397; ШекерикДонишв 1918: 91; Germep 2006 т а к ] .
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— намагання захистити немовля вщ злих сил, яю, як в1рять, особливо активь
зуються у шчний перюд доби. Охоронними та деякими 1ншими мфкуваниями
зумовлена й поширена практика виливати воду з дитячош купелю лише
у визначене Miene. За звичаевими настановами, II здебшыпого виливали на
рослини — на яблуню, щоб дитина росла високою, пщ яблуню або грушку,
щоб дитиш було „солодко жити”, щоб д!вчина була хлопцям „солодка”,
а хлопець — д!вчатам (сс. Страшевичц Гв1здець, Сосшвка), шд ropix, щоб
дитина була здоровою, „як ropix” (сс. Вовча Нижня, Библо); на барвшок, щоб
пришвидшити шлюб (с. Сосшвка). Виливали воду з купелю й у „незахщнГ’мюця
— шд паркан, коло потока, „де сонце не rpie”, „де люди не ходят”, „бо нашо
то д1тиш хтось мае ходити” (сс. Спас, Гал1вка, Княжишь, Старява, Скелшка,
Сосшвка, Губши) [Горошко 2006, арк. 16, 26, 38, 49, 72; Гузш 1998, арк. Арк.
105, 111, 116, 121, 129, 133]. В останньому випадку глибинний сенс дп, гадаю,
полягав не ильки в намаганш забезпечити над!йний сховок води Bia будь-якого
можливого шкщливого впливу на не! (i вщтак, за законом контактно! мап!, на
новонародженого) з боку людей чи злих сил. ЕЙрогщшше, основним тут було
прагнення позбутися ще! води, яка через контакт з л1мшальною, дотичною до
сфери „чужого”, „нелюдського” („долюдського”) особою, стала занечищеною
i небезпечною, перейнявши на себе все те, вщ чош, власне, й очистили дитину
п1сля!! появи на св!т. 3 цього погляду знаковими е локуси, куди видалялася вода
з першого купелю, позаяк вони, як i в шших ритуальних ситуащях, маркують
npocrip м1ж „cboim” i „чужим”.
Ще один вщомий звичай — класти у перший кушль piani предмета, як1,
за народними вфуваннями, мали мапчним чином позитивно вплинути на
життеву долю дитини, „сформувати” ii певш ф1зичш й моральш риси, виробHH4i умшня. У бшыпосп дослщжуваних ein до д1вочого чи хлопчачого купелю
вкладали xri6 i rpouii, щоб дитина була багатою; ол1всць, зошит i книжку, аби
вмша читати i писати; долото, шж i пилку, щоб була майстровитою; KopiHb
дев ’ясилу, щоб була мщною; голку з ниткою, ножиц!, щоб умша шита; мед i цв1т,
щоб подобалась хлопцям i була „солодкою” людям; чолов1ч1 штани чи дшочу
сукню, щоб привернута протилежну стать; горох, щоб мала кучеряве волосся;
личину, якою маши хату, щоб Tino було чистим; освячеш предмета тощо. 3
ш»пж рщкюних фiкcaцiй варто вщзначити згадку 3i с. Библо про вкладання
до купелю образка, щоб дитина пам’ятала про Бога, а також вмотивування
обрядового купелю, занотоване в Тошльнищ: щоб дитя мало водицю [Горошко
2006, арк. 16, 26, 27, 49, 72; Гузш 1998, арк. Арк. 105, 111, 116, 121, 126, 129,
133, 136, 140, 143].
У с. Спас виявлено й шший сощал1зуючий акт, зумовлений потребою ри
туального оформления переходовосп л1мшальжя особи, — звичай надавати
дитиш 1м’я пщ час першого купелю | Гузпг 1998, арк. 121 ].
У час першого купелю чинили й шип дп сощал1зуючого характеру, наприклад обрядове „хрещення” кволих д1тей, я и могли померти до часу зд1йснення
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церковного хрещення. Щоб запоб1гти цьому й не допустити перетворення по
мерло! нехрещено! дитини в небезпечну для живих (особливо родич1в) демошчну icTOTy, як свадчать респонденти, i до ci будь-хто може здшснити т. зв.
хрещення ..з води"’, або „швхрест”. Для цього немовля слад обличи свяченою
водою, проказуючи над ним молитву, i надати !м’я, яке згодом священик падтверджуе церковним хрещенням (ее. Страшсвич!. Спас, Библо, Тошльниця,
Старява, Скел1вка, Городовичц Сосшвка, Гвпдсць) [Горошко 2006, арк. 9, 16,
27, 33, 38, 49; Гузш 1998, арк. 108, 117, 122, 129, 141].
Якщо дитина не спала, плакала, що могло бути ознакою зурочення, у досладжуваних селах побутувала широка пал1тра народних засоб) в зшмання наврочення. Поряд i3 традиц1йними вмиванням зуроченого звичайнокг чи свяче
ною водою i „вадгашуванням” вуплля23, виявлено й m m i оригшальш практики.
Так, скаж1мо, у Грушатичах i Трушевичах у таких випадках радили обтерти
дитину сечею або вилити вюк. У М1швому й Городовичах до другого засобу
вдавалися в раз1 переляку дитини. Респондентка з M i r o B o r o (яка, до p e n i , пере
селена з Квасенини, зараз Полыца) для цього набирае в рпц воду, зачерпуючи
за теч1ею, а отеля через перстень лие розтоплений вюк, супроводжуючи дно
примовлянням. Респондентка 3i Страшевич розповша, що зшмали наврочення
й спец1альним купелем: для нього вдоевгга знадвору приносилось три полша,
з яких рубали по три трюки, яю разом 3i свяченим зшлям варили. Викупавши
дитину в наварц воду знову рано-вранщ виносили i виливали на криву доро
гу [Горошко 2006, арк. 33, 103, 136; Гузш 1998, арк. 106, 143].
.Шкували дитину купелем i у тому випадку, коли вона дютавала „жшочий
струп” („кошулг’, „ктртину”, „рофпо” тощо) — висипку на Tiju, яку вважали
наслщком вадвадин дитини ж1нкою пад час регул. Щоб позбутись захворювання, у Страшевичах i Cnaei жшка-винуватиця мала дати свою сорочку 31 спада
ми менструально! кровц в якш купали немовля. У Сосшвщ для купелю використовували й д1вочу кров з перших мюячних [Гуз1й 1998, арк. 106, 117, 122].
Бажанням вберегти дитину вад небажаних погляд1в, переляку, неспання
тощо спричинена практика залишати б1ля не! чи в колисщ свячену воду, скроплювати нею колиску (у HOBinii часи — в1зочок), дитячий одяг [Горошко 2006,
арк. 16, 33, 38, 49; Гузш 1998, арк. 106, 107, 121, 137, 144].
Традицшш народш уявлення про воду знайшли своерадне вираження в окремихчинностях, яю пов'язаш з coHia.n ;aniao дитини на п1 ;штих етапах!! жит-

2 1нод1 воду для вмивання належалось принести з рпси чи шшо! водойми у рот! чоловжов1, який
народився першим або останн1м (с. Грушатта), або ж хтось i3 члешв ciM’i мав im й набирали
воду i3 заплющеними очима (с. Тур’е). Останнш 3aci6 вважався д1евим вщ „заспаних” врокгв
[Гузш 1998, арк. 126,143].
3 Для цього, за р1зними евщченнями, беруть воду, шод1 й дещицю свячено!, в яку кидають розпечеш вутини, рахуючи, здебшьшого, у зворотному напрямку — ознакою наврочення традицшно
вважають оДдання вугшля на дно, оскшьки це, як вщомо, суперечить ф1зичним законам — о т е 
ля недужого вмивають щею водою.
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тя. Маю на у вазi звичай пострижин. За свщченнями респонденпв 3i Спасу,
Княжполя i Губич, обстрижене дитяче волосся кидали у воду (ржу), щоб воно
росло довгим [Горошко 2006, арк. 73; Гузш 1998, арк. 123, 138]. Первюною ос
новою практики, ймов!рно, е уявлення про продукую'п властивосп води.

В е с ш ь н а обрядовость

Обрядовий чин народного вссшля прийнято умовно подшяти на три етапи: персдвеальний, власне вссшьний i шслявесшьний. Найбшьше обряд iв гз водою
наявно власне в самому Веснин. Водночас деяю чинносп приурочено й до етапу шдготовки до вес1лля та власне до самого початку шлюбного дшства.
Своерщне семантичне спрямування мають деяю обрядоди з водою, наявш
у т. зв. коровайних обрядах. За записом В. Гнатюка, у с. Мшанець на Старосамб1рщиш наприкшщ XIX ст. побутував такий звичай: свашки, яким доручали
спекти обрядовий xni6, пом1щали коровайне Tiсто у шч i июля цього обов’язково вмивалируки [Гнатюк 1908: 11]. Майже через сто роив у Галшщ занотовано
побутування цього ж звичаю (запис Р. Гузш), щоправда, респонденти основну
увагу в йога onnci придшили обрядовому витиранню рук половшими штанами
(деталь, занотована й В.Гнатюком). У с. Плоске звичай на час запису затратився, й шформатор змогла пригадати лише обрядодпо 3i штанами. Найновппе
обстеження терену подарувало лише один запис стосовно вмивання рук (с. Miгово, респондента не було переселено), проте й BiH був досить непевним [Го
рошко 2006, арк. 84; Гузш 1998, арк. 158, 205; Гнатюк 1908, с. 11]. Ширин
пор1внялып зютавлення з шшими теренами Украши дають змогу у сшльному
вмиванш коровайницями рук в одшй Mncui та шших д1ях вбачати щею ритуа
льного ..збирання" задля забезпечення добробуту молодих та символжу
шлюбного поеднання. Водночас у зауважених звичаях i в1руваннях, на мою
думку, простежуються й уявлення про здатшсть води „ретранслювати” певш
позитивш якостi. нсобмдш для щасливого ciмсиного життя молодят (кохання,
BipmcTb, пл1дшсть тощо), шд самих ixHix носйв. Пригадаю, що повсюдно на
обстежуваних теренах у коровайнищ запрошували ж1нок, як1 перебували у
першому шлюбк жили у злагод! й :iio6obi 3i своУми чоловжами та мали д 1тей.
OxopoHHi \пркування та намагання маг1чним чином вплинути на щасливий
ncpcoir вссзльного дшства — семантична основа д|й з водою, приурочених до
ритуального зачину весшля. Нотатки, зроблсн1 в селах Старосамб1рського ра
йону, засвщчують збереження тако! традицн. У с. Галтш перед початком вес iaля староста скроплюе хату свяченою водою, „шоби було всьо добре, шоби веаля пройшло мирно, би не було 6тки, шоби любилися” [Гузш 1998, арк. 159].
1з маг1чною метою застосовували воду в барвшкових обрядах, з яких у багатьох карпатських селах i розпочиналось власне саме весшля. НайпоширешHii обрядодй — поливания водою мшця, де pic барв1нок, що його зргзали для
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виготовлення вссшьних bihkib, скроплення водою самого барвшку або готових
шлюбних bihkib. Деяк1 записи мютять фпссацп ixHix традицшних народних
умотивувань. Так, скажшо, у Тур’ему i Мшанщ вважали, що мюце, де 3pi3aHO
барв1нок, належить скропити свяченою водою або горшкою i обсипати пшени
цею, B1BCOM, „шоби ся не гншав (барвшок. — Л.Г.), аби pic”, „жсбы сьа барвн
нок родиу” [Горошко 2006, арк. 39, 73, 138, 183; Гузш 1998, арк. 169, 188, 199;
Гнатюк 1908: 6].
Полют погляди знайшли свое воображения й у весшьному фольклор!:
„Не гншайся шродойку,
Не гшвайся городойку,
Що ми тя звоювали.
Ми тебе обстали,
Ми тебе обстали
I водицев скрапляли” (с. Тур’е) (Гузш 1998, арк. 188).
„Не бануй, городочку,
Шчосмо тьа обшлили,
Збгжечком штсыпали,
Горшочкоу напойили” (с. Мшанець) [Гнатюк 1908: 6].
Обшвання ЗСМЛ1 зерном i поливания й водою, на мою думку, постлали виразне продукуюче значения й були покликаш сприяти родючост1 зсмл1 й росту
рослин (барвшку). Зважаючи нате, що багато вссшьних дшств прямо проектувалося на площину подружнього життя, на асощативному pißHi таю ди, можливо, колись сприймалися як мапчний зашб надшення молодих шндтстю. Водночас, спираючись на низку факт! в, можемо пов’язувати таю та mini обряди
(скроплювання водою зр1заного барв1нку, шлюбних в!нктв) i з традищйними
народними в!руваннями в очисш й оберегов! властивост! води, сприйняттям
води як засобу ритуального освячення обрядових атрибут1в-символ!в, сакральш властивост! й символ1ка яких також мали позитивно вплинути на щасливе
подружне життя молодо! пари.
За давньою традищею, яка ще збершаеться у сучасному карпатському Beciллц у той чи !нший момент ритуального перюду молодих та immix учасник!в
обряду скроплюють звичайною чи свяченою водою та обшвають зерном. Так
чинять, зокрема, на початку весшля, коли наречений разом 3i сво!ми гостями
вирушае до молодо!, у час, коли молодята збираються до церкви, а також теля
повернення з вшчання. Незважаючи на деяку вар!атившсть, яка виявляеться
на акцюнальному й предметному р1внях (поеднання обрядод!й скроплення та
обс1вання або окреме застосування води чи зерна), звичай вщомий yciM трьом
карпатським етнограф1чним трупам i належить до тих характерних реал!й, як! й
тепер часто потрапляють у поле зору етнограф!в, зокрема й на дослщжуваному
тереш (включно з селами, яю зазнали переселения) [Горошко 2006, арк. 10, 17,
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27, 33, 38, 64, 85, 137, 171; Гузш 1998, арк. 163, 174, 183, 191, 198, 208, 209,
211,217].
Спираючись на народш тлумачення, дослщники здсбшыиого вважають таи
взаемно посилювальш дй мапчним засобом надання молодим багатства i гшдHOCTi, щасливо! подружньо! дол1 [Борисенко 1988: 100; Горошко 2004: 30].
Зроблеш в окремих обстежуваних селах фжсацй народних пояснень ще! об
ряд одн вказують на i'i обереговий i продукуючий характер. Жител1 Старосамб1рщини в1рили, що скроплювати й обйвати наречених сл1Д, „би Бог благосло
вив”, „би тое всьо добре було, щаслив1 були вони i всьо росло, як з води”, „би
якась нечиста сила не пришила до хати”, „шоби здоровя були, би проживали, би
ся любили” [Горошко 2006, арк. 10, 17, 27, 33].
На р1зних етапах весшля в дослщжуванш мюцевосп зафжсовано обрядове
застосування вщра з водою. У с. Сушиця, прийшовши до молодого, наречена
повинна була занести до хати вщро води. У с. Тур’е на вкритому кожухом шдpi з водою молодш розшптали косу й одягали весшьний вйюк. У цьому ж ceni
i в Тошльнищ на вщря з водою здшснювали й „почшчування” — пов’язування
молодо! жшочим головним убором. У деяких селах збереглися й вмотивування
окремих звича!в. Так, у Тошльнищ у воду кидали качалку, „шоби була сила в
молодого”, у с. Тиха июля „завивания” молоду садили на вщро з водою, в1рячи,
що ш вестимуться корови [Горошко 2006, арк. 43; Гузш 1998, арк. 175, 189,
191,202].
Окремий весшьний обряд, у якому дй з водою були ключовими, — ригуальне вмивання молодих на pinui на другий день весшля (т. зв. „митвини”).
В окремих i3 обстежених ein вш побутував у друпй половит i навйъ наприкшщ XX ст. (сс. Княжп1ль, Гал1вка. Передшьниця, MiroBo) [Горошко 2006, арк. 64,
83, 137; Гузш 1998, арк. 167, 220]. Побутування його у Гв1здщ — ceni, яке за
знало переселения, — заевщчуе запис Ю. К\пта (начас власних експедицшних
po3cni, UB у 2006 р. явище щлком затратилось i не побутувало навшь у пасивнп:
пам яш) [Кмгг 1908: 100].
Торкаючись питания семантики цього обряду, багато егнололв доходять
висновку про його очисний характер [Здоровега 1974: 126; Здоровега 1983:
245; Зеленин 1991: 339; Мушинка 1988: 331; Славянские древности 1999: 580).
Аналпуючи низку факпв, услщ за В. Борисенко [див.: Борисенко 1988: 136]
можемо також констатувати явне збереження у ньому традицшних народних
в1рувань у продукую1п властивоси води. KpiM того, тут наявн! й уявлення про
воду як обери, сприйняття дй ритуального вмивання як освячувального засобу
тощо.
За спогадами респондент, наступного дня июля весшля молод! з yciM вееяльним пояздом йшли на ржу. де молод1 i rocTi вмивалися, п1сля чого молода
набирала води, яку несла додому. Записи юнця XIX ст., orpivi розгорнут1шого
обрядового д1йства, м1стять i текста веешьних ладканок, якл супроводжували
(коментували) це дшетво. В|дпог.1дно до них, подружжя вмивалося „навзаем”:
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молодий обмивав молоду, а вона — його, тел я чого кожен витирався пазу
хою сорочки шшого. Занотоваш дослщниками зразки веешьного фольклору
пов’язують обтирания молодят сорочками i3 мотивом забезпечення подружньо!
любов1 i шани: „Мыли сьа, дытойкы, мыли. / Пазухами сьа утирали, / Жебы сьа
шанували”. Вщтак невютка набирала води, якою задля прибутку в господарCTßi скроплювала обшетя. Про продукуючу символжу обрядоди йдеться й у
веешьних ладканках: „Кропит нивютка, кропит, / Де та кропля впаде, / Там
стадо вол iв стане” [Гнатюк 1908: 29; Кмп 1908: 100]. Шрогщно, з такими b i руваннями пов’язаний також звичай, за яким одшею з перших дш наречено!
в xari молодого було принесения до осел) шдра води. За даними польових запиав, така традищя побутувала у тих селах, де обряд „митвин” з плином часу
затратився. Вдалось занотувати згадку про й побутування i в одному 13 переселених ein (с. Тиха). У М1говому поталанило почути й вмотивування обрядоди:
„би так перейшло життя ‘i, так скоро, як тота вода... та файно” [Горошко 2006,
арк. 43, 83, 87; Гузш 1998, арк. 154, 193, 198, 207].

Поховальна обрядовють
Традищйна похоронна обрядовость украшщв Старосамб1рщини об’еднуе р1зш
за CBOiM спрямуванням, значениям та походженням звича! та обряди, пов’язаHi 3i смертю, похованням i вшануванням пам ’яп людини. 1з ними т1сно пере
плетет елементи церковно-християнського похоронно-поминального культу
i комплекс арха!чних уявлень про смерть, душу i потойб1чнс буття.
Обрядове застосування води в похоронному обряд! приурочено до ргзних
його еташв — передпохоронного, власне похоронного та шеляпохоронного.
Низка своерщних чинностей наявна також у поминальнш обрядовосы та в передпохоронних обрядових заходах, яю застосовували у час наближення смеры
людини задля полегшення !! передсмертних тшесних i духовних страждань.
Використання води у час смеры людини у дослщжуваних селах практикували переважно у випадку утруднено! агонн. Так, у Городовичах i Библому
людшп, яка Hiяк не могла вщшти, давали пити свячену воду. У Сосшвщ задля
полегшення помирання вдавалися до своер1дних очисних дш — мили в1кна
i двер1 [Горошко 2006, арк. 33; Гузш 1998, арк. 34, 90].
До поширених i надзвичайно давшх традищй належить обрядове вмивання
мерця. Разом з шшими ритуальними заходами, цей очисний обряд, на думку
дослщншйв, актуалпуе комплекс арха!чних уявлень, яю лежать в основ! „обряд1в переходу”. Унасл1док зняття старого одягу, оголения та обмивання тша
вщбуваеться повернення людини до природного („висхущого”) стану й очи
щения вщ усього плотського, „людського”, „живого”. Вщтак низкою шших заход1в (закривання очей, зв'язування вилиць, рук i Hir, перевдягання в новий,
чистий одяг) на ритуально-символ!чному piem закршлюеться реальний факт
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втрати П О К 1 Й Н И К О М питомих ознак живо! людини (здатност! рухатися, бачити,
розмовляти) i його перехщ до нового стану, imiioi форми буття, категорй' померлих [Байбурин 1993: 106-108, 111, 121; Гузш 2002: 38-39; Еремина 1991:
139-141; Маерчик 1991: 19]. У народ1 обряду обмивання надають важливо! ри
туально! ваги насамперед з огляду на усталеш народ но-християнсыа уявлення
про посмертну долю людини. Поеднуючи поняття тшесно! й духовно! чистоти, уявлення про ф1зичну й духовну субстанщйшсть, посмертний суд дупл та
есхатолопчне воскресшня мертвих, жител1 Старосамб1рщини традищйно вважають, що вмивати пок!йника потр1бно, бо „на другий св1т маеш ira чистий,
вмитий, бо то змивают бруд з того свггу”, щоб людина „була чиста, з чистов
душев, з уам ” тощо [Горошко 2006, арк. 10, 17, 27, 33].
Як i колись, дос) воду, якою обмивали небгжчика виливають у „незахщш”
мюця — у ями, урвища, чагарр кропиву, шд неродюче дерево тощо. Щоб не
зашкодити здоров’ю людей i тварин, родючосп садовини та pinai, таку воду
заборонено виливати б1ля житла й господарських бущвсль, гад плодоносы
дерева, у гнш. За традищйними в1руваннями, порушення таких настанов призводить до згубних наслщюв: дерево, занечищене „мертвою” водою, всихаечи
перестае плодоносити; поле, удобрене гноем, в який!! вилили, не дае врожа!в;
людина, яка вступила в „нечисте” м1сце чи якш 3i зловорожою метою влили
цю рщину до напою, ходить „омертвлена”, сонна, xBopie i навив може померти [Горошко 2006, арк. 10, 17, 33, 39, 50, 64, 73, 138; Гузш 1998, арк. 49, 67].
Як свщчать записи М. Зубрицького (с. Мшанець), „мертву” воду задля нейтрал1зацп ii згубного впливу виливали у рису, туди ж або в „незахщне” мюце
виливали воду, якою щоранку вмивали обличчя померлому, а також згодом викидали TpicKH, яю залишились вщ виготовлення домовини [Зубрицький 1912:
212, 216). I дош у деяких дослщжуваних селах (сс. Страшевич1, Плоске, Toniльниця) дотримуються тако! практики, збсрнаючи й традицшш вмотивування:
,,...би стекла”, „...бо вода всьо очищае”, „...за дев’ять камешв пропливе i вода
чиста”, „...шоби п1шло за водов”. Подекуди з обереговою метою заборонялось
прати в pipi, в яку вилили занечищену воду, а також використовувати для прання цебер, в якому купали померлош [Гузш 1998, арк. 15, 35, 49, 50, 67].
Охоронними мотивами зумовлеш також дсякл звича!, яких горяни, за традиц1ею, дотримуються у перюд передпоховального дво- чи триденнош перебування неб1жчика в дом). Насамперед вщзначу практику використовувати воду
задля уповшьнсння процесу розкладу мертвого тша. У Велшай Лниш и наливають у посудину i кладуть )пд ослш, на якому лежить неб1жчик. Натом1сть
у Трушевичах, за свщченням 1нформатора, дощльшше у цьому випадку вико
ристовувати лщ [Горошко 2006, арк. 139; Гузш 1998, арк. 23].
Бшьшс джерельних даних призбирано щодо традищйних заборон вживати воду в час, коли в дом) (у сели) е поклйник. Так, у Плоскому вважають, що,
коли в ceni е померлий, yciM односельцям належить щоранку вмиватися тшьки
„св1жою” водою, а ту, яка простояла в дом! через шч, потр1бно вилити. У MiDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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W wiosce Truszewyczi (TpynieBHui), około 1 km na wschód od granicy, na przedwojennym szlaku
Dobromil — Truszankowyczi (rej. starosamborski, Ukraina). Fot. J. Markiewicz, 2006

говому ще! настанови дотримувались лише Ti, хто жив нижче хати мерця за
тсчшю piHKH. У Передщьнищ односельцям взагал1 не радять у цей пер iод тримати в хат1 воду [Горошко 2006, арк. 64, 105; Гузш 1998, арк. 50]. Своею чертою
М. Зубрицький занотував на Староса мб iрщинi (с. Мшанець) факт використання лише чисто! води учасниками обрядових шчних чувань бия померлого.
Ti. що „ночували при мерци . вранщ вмивалися чистою водою, яку приносив
хтось i3 домашшх з рпш чи колодязя, а „давну воду”, яка була в хат i. виливали
надв1р [Зубрицький 1912: 216].
Охорона живих b i ,( смери й згубного впливу неб1жчика — функщйна осно
ва низки обрядодш з водою, яю жите л i Старосамб1рщини застосовували у день
його поховання. Так, у Тур'ему, Тошльницц Плоскому, Вовч) Нижшй, Страшевичах, Княжполц Библому, Старявц Скел1вщ, Гв1здщ i Губичах водою змивали
Miene, де лежав покшник, шдлогу, в iкна, двер), ст1л, образи. I в наш час роблять
так для очищения осел1 в1д наслщюв перебування в шй мерця та унеможливлення ще одше! смерт1 в дом1 (пор.: „бивсьо було чисте, би не булочутитрупом”,
„би то змити з хати, би то бшыне такого не було, би ту шхто не вмирав”) [Горо
шко 2006, арк. 10, 17, 28, 50, 73; Гузш 1998, арк. 5, 17-18, 51, 61, 74, 85, 95].
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У с. Велика Лшина июля винесення померлого на подвф’я виливають воду,
яку клали шд ослш („шоби не вмирали в Ti хал”). У Княжнол) i MiroBOMy ще
донедавна дотримувались звичаю виливати воду з хати, через подвф’я яко!
пройшла похоронна процешя [Горошко 2006, арк. 88, 105; Гузш 1998, арк. 23,
85].
Охоронне значения мало також використання в похоронному обряд), зокрема й церковному, свячено! води: у той чи шший ритуальний момент священик
кропить нею померлого, домовину, могилу [Горошко 2006, арк. 10, 17, 28, 34,
50; Гузш 1998, арк. 7, 23, 45, 62, 86, 96].
Ритуальне застосування води на заключному еташ похоронного обряду
мало переважно очисне чи очшцально-охоронне значения. Доел скр1зь в обстежених селах побутуе давня традищя очищения Bcix учасниюв похорону перед
початком поминального общу. Повернувшись з кладовища до oceni померлого,
на подшрл (подекуди — у pinui) yci люди зазвичай умивають руки. Роблять
так як з ппешчною, так i з мапчною (охоронно-очисною) метою, „шоби тото
всьо )шпло з водов”, „бо доторкаей до «того» свйу”. Зафшсовано й mmi, видозмшен1 пояснения звичаю: обмивати руки треба, щоб не повторилася смерть,
щоб умивалася душа, щоб покшник був споклйним тощо (сс. Сушиця, Библо,
Городович1) [Горошко 2006, арк. 17, 28, 34, 56, 73, 139; Гузш 1998, арк. 6, 24,
39, 46,56, 62, 76, 86, 96].
Поряд i3 заходами, що покликаш забезпечити охорону живих вщ померлого,
нимало обрядодш, наявних у похороннш i поминальшй звичаевосл укра!н)цв
Староса мб iрщини. спрямоваш на задобрення неб1жчика, задоволення його
уявних потреб. Одним i3 таких звича!в е жертвування неб1жчиков1 води, зумовлене уявленнями про спраписть дупл i потребу Г! посмертного очищения.
У бшыносл ein, у яких провалились польов1 досл1дження (у тому числ) й переселених), виявлено тривале збереження звичаю залишати теля настання смерTi або, часлше, тел я поминок у день похорону для души покшника на стол) чи
шдвшэнш горнятка чи склянки з водою, хустини або рушника. Горяни вфять,
що душа, яка присутня в дом1 до часу поховання i ще певний час по тому, навщуеться до oceni, ..п'е" цю воду, „вмиваеться” нею, „очищаеться з rpixie”.
Свщченням цього вважають зменшення pi пня рщини в склянщ, розхлюпану на
шдвпеонш воду, зволожений рушник [Горошко 2006, арк. 28, 33, 39, 50, 73, 139;
Гузш 1998, арк. 8, 19, 25, 39, 46, 52, 56, 62, 76, 86, 87, 96].
Анал is civici) но! обрядовосл жите.ив Старосамб1рщини виявив навн1сть
низки обрядодш i3 водою, якл мали pisiiovianinie призначення. Спроба проанал1зувати i пор1вняти процес затрачування обряд одii! у селах, якл зазнали i не за
знали переселения, виявила краще збереження обрядово! традицп у селах, я id
не потрапили до демаркащйно! зони. Безпосередне дослщження чинностей,
пов'язаних i3 водою, заевщчило си üki гпе побутування дослщжуваних складових у рамкових обрядах та штенсившше затрачування чинностей i3 водою
у всольному aidcTBi. Така тенденщя зрозухпла з огляду на специфику обрядоDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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дш у межах родильного i поховального ритуал iв, бшышсть i3 яких пов’язана i3
л1мшальною особою i покликана або вберегти навколишшх вщ !хнього шкщливого впливу, або ж захистити об’ект ритуалу (маю на уваз1 новонародженого) в1,д будь-якош негативу. 3-пом1ж таких обрядодш, я и збереглися власне
у переселених селах, варто вщзначити обряд першого купелю; звича! охрсщувати слабку новонароджену дитину ще до офйцйного церковного хрещення,
освячувати колиску; практики зшмання наврочення, полегшення агонй; чинHOCTi, пов'язаш з обмиванням неб1жчика, видаленням „мертво!” води, очищен
иям oceni i тих, хто брав участь у похорош, жертвуванням води для посмертних
потреб померлого. Весшьна обрядовють в обстежених переселених селах за
знала бшыних втрат, збер1гши в основнш канв1 ритуалу лише окрем1 явища:
звича! обшвати i скроплювати наречених, „почпшувати” молоду на шдр) з во
дою, а також випробовувати господарсью вмшня молодо! невютки. Згасання
строкатост1 i повноти весшьно! традицй мдзначила й одна i3 респонденток i3
Гв1здця. За п словами, весшля було „файним”, коли вона була ще маленькою,
а тел я переселения
ся вже змшилося всьо... на еншу моду” (Горошко 2006,
арк. 50). Таким чином, доцшьно говорили про передчасне згасання традицй
внаслщок переривання м)жпоколшно! тяглосп у и ноейв. Водночас хочу вщзначити, що шд час польових обстежень вдалось виявити юлькох респондент1в, яю завдяки зростанню в осшчених о м ’ях чи здобуттю вищо! осв1ти зумши
законсервувати традицшш знания. Безперечно, досл1дження абелящйних тенденщй у середовиц1 переселенц1в потребуе тривалппих i глибших дослщжень,
у щй розв1дщ я лише спробувала прошюструвати вплив зовн1шшх чинншав на
окремий елемент духовно! культури укра!нц)в.
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То пе żebraki
- to mołodsze braty Isusa Christa
o żebrakach na Bojkowszczyźnie

W czasie badań na Ukrainie postanowiłam przyjrzeć się utrwalonemu w wiedzy
potocznej wizerunkowi żebraka. Moi rozmówcy uznawali wprawdzie zjawisko
żebractwa za nieistniejące już dziś' na badanych terenach, ale wpisane w kon
tekst powojennej Bojkowszczyzny bardzo często pojawiało się w ich relacjach
dotyczących historii wsi. Dopytywani o tę kwestię przywoływali losy postaci, któ
re przed kilkudziesięciu laty chodziły pomiędzy chatami prosząc o wsparcie ma
terialne. W pracy skoncentrowałam się właśnie na nich, przytaczając opisy kon
struowane przez pamiętających ich mieszkańców, zastanawiając się nad tym, czy
można w tym przypadku mówić o postaciach liminalnych oraz rozważając na ich
przykładzie zjawisko kulturowej stygmatyzacji.
Żebracy, aby móc funkcjonować, dopasowywali się do wymogów społecz
nych, spełniali role przypisywane im przez pozostałych mieszkańców wsi, któ
re spychały ich jednocześnie na margines wspólnoty. Dodatkowo, wyłączenie
z uczestnictwa w głównym nurcie wydarzeń i brak osadzenia w przestrzeni miej
scowości przyczyniały się do nadawania najuboższym statusu osób nienależących nigdzie, żyjących na granicy nie tylko poszczególnych wsi, ale także na gra
nicy świata żywych i umarłych. To specyficzne usytuowanie miało czynić z nich
najlepszych pośredników tak w kontaktach ze zmarłymi, jak i we wznoszeniu
próśb do samego Boga. Stanowiło ono także doskonałe usprawiedliwienie dla
unikania z nimi bliższego kontaktu.
Źródła tak swoistego postrzegania żebraków przez społeczności wiejskie
można upatrywać w dużej mobilności tej grupy oraz wynikającej z niej szcze
gólnej postawie wobec przestrzeni. Jowita Jagła, rozważająca te kwestie z per
spektywy historycznej zaznacza, iż niepokojowi towarzyszącemu spotkaniom
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z najuboższymi towarzyszyło najprawdopodobniej zaciekawienie, skierowane
ku nieznanemu poczuciu wolności, wypływającemu z braku przynależności do
wspólnoty oraz ograniczeń, płynących z szeregu zakazów i barier porządkują
cych życie grupy [Jagła 2004: 189-190]. Jako wędrowcy, żebracy mogli jawić
się postaciami, dla których przestrzeń z jej właściwościami nie odgrywa zna
czenia [Baranowski 1953: 258]. Ich egzystencja koncentrowała się wokół drogi,
postrzeganej przede wszystkim jako przestrzeń nieznana, pełna potencjalnych
niebezpieczeństw. Taki status nieokreśloności miał się łączyć z przemieszcza
niem się pomiędzy określonymi punktami przestrzeni, co w ludzkiej swiadomosCi przekładało się na mediację pomiędzy odrębnymi światami (w tym: żywych
i umarłych). Dlatego też droga mogła być miejscem zdarzeń niezwykłych, in
terwencji różnego rodzaju duchów i demonów, a ludzie poruszający się po niej
musieli zachować szczególną ostrożnosC [Kowalski 1998: 89-91].
Ludzie, których życie związało się z drogą mogli jawić się jako postaci po
tencjalnie niebezpieczne także z innych powodów. Podważali oni struktury ładu
społecznego, sens ciężkiej, uczciwej pracy — postrzeganej nie tylko jako źródło
utrzymania, ale również wartosC sama w sobie, wykładnik moralności. Prakty
kowali bowiem inne formy zdobywania dóbr. Nad pewność i bezpieczeństwo
płynące ze wsparcia grupy przekładali samotniczy tryb życia lub towarzystwo
kilku tylko zaufanych postaci. W końcu rezygnowali ze stateczności związanej
z przypisaniem do konkretnego obszaru ziemi, na rzecz nieustannej tułaczki.
Godzili w ten sposób w podstawy funkcjonowania grupy, która pomimo tego
gwarantowała im przeżycie.
Bez odwołania do terminu wykluczenia społecznego trudno byłoby opisywać
sytuację żebraka w społeczności wiejskiej. Anthony Giddens dopatruje się jej
źródła między innymi w odmienności konkretnej jednostki, niepozwalającej jej
pomieścić się w ramach rutyny życia codziennego. Rutynie bowiem przypisuje
autor główną rolę w procesie budowania zbiorowego bezpieczeństwa, niezbęd
nego dla prawidłowej egzystencji grupy. Podkreśla on, iż dla właściwego odnale
zienia się w rzeczywistości społecznej niezbędne jest odrzucenie potencjalnych
niebezpieczeństw oraz wątpliwości dotyczących chociażby takich zagadnień,
jak istnienie rzeczy. Dla określenia poprawnego nastawienia Giddens wpro
wadza termin „nastawienia naturalnego”, cechującego osoby powstrzymujące
się od zbędnego sceptycyzmu, dzięki czemu mogące uzyskać nadwyżkę uwagi
konieczną dla efektywnego działania. Taka sytuacja możliwa jest jedynie dzięki
przewidywalności stosunków społecznych, pewności, że określone zachowanie
przyniesie dany skutek [Giddens 2002: 51-67]. Konsekwencje zachowań żebra
ka względem grupy mogą wydawać się na tyle trudne do określenia, iż najprost
szym wydaje się usytuowanie ich poza utartymi schematami rutyny. Narzuca to
dystans w stosunku do niego, ale również pewien schemat zachowań, związa
nych z zaznaczeniem statusu najuboższego we wspólnocie.
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Mechanizm postępowania wobec osób odmiennych podejmuje inny socjolog,
Erwing Goffman, i łączy go z pojęciem piętna. Badacz podkreśla, że w toku hi
storii jednostki i grupy wypracowują własny, lokalny świat sensów kulturowych,
kodów komunikacyjnych i stereotypów reakcji [Goffman 2005: 12]. W momen
tach zagrożenia wypracowanej i utrzymywanej zbiorowymi wysiłkami normal
ności, uruchomiony zostaje proces, mający na celu jej ochronę, polegający na
podkreśleniu prawidłowości istniejącego ładu. Wiąże się on także z karaniem
jednostek występujących przeciw obowiązującym regułom, poddającym w wąt
pliwość ich słuszność. Kara taka łączyła się niegdyś z naznaczaniem osób po
stępujących niezgodnie z prawem czy obowiązującą konwencją, choćby przez
malowanie na żółto włosów prostytutek, czy przytwierdzanie szkarłatnych liter.
Jednocześnie głównym celem piętna z perspektywy socjologicznej do dziś pozo
staje wykluczenie z grupy osób, które odbiegają od określonej społecznie nor
my lub jej zagrażają [Goffman 2002: 15-19]. Dotyczy to zarówno odmienności
fizycznej, przejawiającej się w kalectwie czy innego rodzaju ułomnościach, jak
i psychicznej, wyrażającej się w zaburzeniach interpretowania świata, przekłada
jących się na zachowania, których motywacja nie jest jasna dla otoczenia, a ich
rezultat trudny do przewidzenia. Zjawisko stygmatyzacji dotyka również osoby
świadomie układające swoje życie w sposób niekonwencjonalny. Zarówno ktoś
postępujący niezgodnie z prawem, jak i ten wybierający nietypowy sposób zara
biania na życie, może zgodnie z tym twierdzeniem stać się ofiarą piętna.
Rozważając wykluczenie społeczne w odniesieniu do tematu pracy zwróciłam
uwagę na następujący problem: moi rozmówcy postrzegali żebraków jako ludzi
niepełnosprawnych zarówno psychicznie, jak i fizycznie, mimo iż często towa
rzyszące tym opiniom opisy konkretnych postaci przeczyły temu. Na podstawie
ustnych relacji trudno jest zresztą stwierdzić, jak jest naprawdę. Co więcej, od
pozostałych mieszkańców wsi różniła także żebraków strategia radzenia sobie
z biedą, która była zjawiskiem powszechnym w opisywanym okresie. Jak określił
to jeden z rozmówców, wówczas wszyscy byli żebrakami, szukającymi wsparcia
wszędzie, gdzie się dało — także u sąsiadów, czy w sąsiednich wioskach:
„To straszne buło diłczatka, straszne. Chto to baczył...Ne buło jisty, Ne
buło odiahu. (...) Ważko buło, hołodowka buła, dity merli. Bahato ditej
rodyłosa, no merli wony, merli. Matki toże marły jak jich rodyły. Rodyły,
a potim ne buło daty szczo jisty, ne buło. My wsje żebraki buły. Liudy
merli z hołodu, tak merli, szczo i po disiat chronyli, po disiat sprowadali
na kładbyszcze”.
Istniała jednak również odrębna grupa, decydująca się na zdobywanie poży
wienia w ten sam sposób. Jej członków wyróżniał brak domu, często będący wy
nikiem wyboru. To oni byli uznawani za „prawdziwych” żebraków. O pozostaniu
nędzarzem decydowały więc nie tylko okoliczności i warunki materialne — przy
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opisywaniu tego zjawiska konieczne wydaje się zaznaczenie, iż w dużej mierze
było ono wynikiem jednostkowych decyzji:
„A żebraki! buło bahato, oj tak bahato, haj Boh zmiłujese. Z kożnoho
seła. Z naszych sił i z Zakarpacia, i z ruskich sił prychodiły — u nych tam
ne buło nadiju uże i tak chodyły, chodyły — prosiły wsjich. (...) Pomerało
jich bahato. Tak buło czasom, szczo dwi, tri kopali kartoszku i wony chotiły pomohty, a siły ne mały. Ne jiły — ne mały siły. Take bidne, take bidne.
A jak kopali kartoszku, to czasom i liudy szły i kopały hrób — ne buło de
chronyty uże — tak jich bahato z hołodu pomerało”.
Gdy — według rozmówców — sytuacja uległa poprawie, kiedy wprowadzono
kołchozy, ludzie nie musieli się już martwić o przeżycie do następnego dnia,
wyodrębniło się na Bojkowszczyźnie środowisko żebraków, nazywanych czasa
mi „żebrakami sowieckimi”, w odróżnieniu do „żebraków normalnych” — za
mieszkujących te tereny przed wojną. Należeli do niego głównie ludzie starsi,
schorowani, postrzegani przez rozmówców jako głuchoniemi. Brak głosu nie
przeszkadzał im jednak „śpiewać” w celu odstraszenia wilków. Co poniektó
rzy potrafili nawet zabawiać gospodarzy kołomyjkami, z chęcią przytaczanymi
przez osoby, które udzielały wywiadów. W większości jednak ubodzy wydobywa
li z siebie ciąg głosek, niedających się ułożyć w logiczny sposób.
Uznawani za „niegramotnych” ludzie ci poruszali się na terenie kilku sąsia
dujących wsi. Niektórzy, silniej związani z miejscowością, z której pochodzili,
mieli na jej obszarze wydzielony rewir, którego granic nie przekraczali inni nę
dzarze. Większość żebraków pozostawała jednak poza takimi podziałami. Mimo
powszechnego przekonania, że odmówienie biednemu pomocy grozi sankcją
boską, byli i tacy, którzy w obawie przed brudem i chorobą zamykali przed nim
drzwi, co uznawane było powszechnie jako poważny grzech:
„Treba buło prynimaty, treba buło perenuczowaty, treba buło jisty daty.
Tak Boh każe, szcze treba prnimaty. Tak każe Isus: „Wy mene ne wideli,
ja buł u turmi — wy mene ne wydęli, ja buł hołodny — wy mene ne wi
deli, ja buł chworyj — wy mene ne wideli”. A my każemo: „Isuse, to koły
my Tebe wideli?’', a win każe: „Najmenesze z moich, wy mene ne wideli,
wony mene wideli”. Żebraka treba pryniaty, treba jisty daty — win buł
brat Isusa Christa”.
Rozmówcy zaprzeczali, jakoby żebracy byli jakoś napiętnowani, choć odno
siłam wrażenie, iż ogólnie panowało na to przyzwolenie. Głównym problemem
podczas badań było „zamazywanie” obrazu sytuacji przez moich rozmówców, co
utrudnia określenie stopnia wiarygodności przekazywanych informacji. Wydaje
się to być związane z biblijnie usankcjonowanym obowiązkiem przyjmowania
i pomagania ubogim, któremu jednak zarazem mogą towarzyszyć strach, nieuf
ność, czy po prostu niechęć w stosunku do osób wyłamujących się z rutyny.
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Większość relacji wskazuje na istnienie dwóch sposobów przyjmowania że
braka do chaty. Pierwszy z nich zakłada darowanie biednemu czegoś do zjedze
nia, ewentualnie nawet poczęstunek w chacie, drugi wiąże się także z udzie
leniem noclegu. Niejednokrotnie zaznaczano, iż nie we wszystkich domach
pozwalano spać najuboższym. Oba typy spotkania miały się rozpoczynać modli
twą — niekiedy niezrozumiałą dla gospodarzy lub wypowiadaną przez żebraka
w zrozumiałym tylko dla siebie języku. Następnie dawano mu coś do zjedzenia
w specjalnym naczyniu, przeznaczonym tylko na tę okoliczność. Czasem spoży
wał posiłek w sieni, z reguły jednak z innymi przy stole. Jeżeli gość potrafił się
porozumieć, opowiadał rozmaite historie, przynosił wieści z sąsiednich wsi. Po
posiłku często ofiarowano mu coś na drogę, po czym opuszczał progi chaty. Jeśli
zostawał na noc, przygotowywano mu zazwyczaj posłanie w sieni lub na piecu —
w bezpiecznej odległości od reszty mieszkańców.
Trzeba też wspomnieć o obowiązującej „etykiecie” dotyczącej żebraka. Nie
można było go wyprosić, ani nim pogardzić. Nie należało żądać od niego pomo
cy przy pracach domowych. Zapraszano go na wesela i święta, dawano ubrania
po zmarłych członkach rodziny. Opowiedziano mi również, że niektórzy szyli
specjalnie dla nich odzież albo ją im naprawiali. Zaspokajano też niektóre ich
fanaberie. Jedną z popularniejszych postaci był żebrak Telemon1, który zbie
rał krawaty. Podobno chętnie obdarowywano go nimi — miał ich pełną siatkę
i co dzień wybierał inny deseń, choć według innych nosił wszystkie naraz. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, iż relacje dotyczące nędzarzy często wykluczały się
nawzajem, natomiast te same cechy czy elementy biografii przypisywano wie
lu postaciom. Wydawało się, że rozmówcy mieszają imiona, żonglują pewnymi
faktami, nie pamiętają innych. Pytając o nędzarzy wkraczałam jednak w obszar
pamięci z reguły starszych już ludzi, którzy prawdopodobnie mogli uzupełniać
jej luki przy pomocy obowiązujących we wsi stereotypowych wyobrażeń dotyczą
cych tych postaci. Żebrak był w pewnym sensie postacią publiczną. Jego obraz
konstruowała cała społeczność. Mogła robić to na własny użytek, wpisując weń
pewnego rodzaju kodeks moralny uosabiany przez żebraka, jak również prakty
kowany w stosunku do niego.
Możliwość taka wydaje się o tyle prawdopodobna, iż postaci nędzarza przy
pisywano szczególne znaczenie. Jawił się jako osoba będąca bliżej Boga i świata
zmarłych. Ten aspekt instytucji żebractwa znalazł się w obrębie zainteresowań
Katii Michaiłowej, która nawiązując do zwyczaju obdarowywania nędzarza Chle
bem w dni związane z kultem zmarłych twierdzi, iż tego typu praktyka stanowi
odniesienie do zwyczajów i wierzeń wyznawanych jeszcze przed pojawieniem się
chrześcijaństwa. Według niej, działanie takie świadczy o utożsamianiu postaci
żebraka z mitycznym praojcem [Michaiłowa 2002: 102-104]. Jest on uważany
1 Telemon pochodził ze wsi Werchnje Wysoc’kie w rejonie turczańskim, zmarł w szpitalu w tejże
wsi w latach 80. ubiegłego wieku. Obchodził okoliczne wsie, dobrze pamiętany jest m.in. w Komarnykach, Krywce i Libuchorze.
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za najlepszego pośrednika między światem żywych i umarłych — przy czym rolę
najbardziej odpowiedniego komunikatora pełni chleb. O aktualności takiego
postrzegania tej postaci na Bojkowszczyźnie może świadczyć opisywany poniżej
rytuał dzielenia się perepiczkami z żebrakami podczas świąt Wielkanocy
Zwyczaj ten do dziś pamiętany jest przez starszych rozmówców. Według ich
relacji na święta Wielkanocy wypiekano obok dużej paski małą, którą również
zanoszono do święcenia:
„Takij meńszyj chlib to buł. Kożna chazajka, jaka pekła pasku, to wona
pekła toże perepiczku. Załżdy do paski, do piczy kidała szcze perepiczku.
Dwa buły u piczy — paska i perepiczka. Liudy kidały tam chlib i u peczi
miste musiło buty na perepiczku, szczob tam mohła buty. Załżdy treba
buło i perepiczku kidaty tam do peczi, załżdy”.
Po służbie w cerkwi odkładano perepiczkę na biały obrus, który zanoszono na
cmentarz. Tam oczekiwali biedni. Chlebków było stosunkowo niewiele, wobec
czego najubożsi mieli się o nie bić. Świadkowie mówili, iż zamieszaniu towarzy
szył jazgot, który trudno było zapomnieć:
„(...) a żebraki wsji kryczat: «Meni! Meni! Meni! Meni!». I tak ruki ytiahali i kryczeli: «Meni! Meni! Meni! Meni!». I jim tak dajut — kożnomu
po perepiczci, po perepiczci”.
Warto przy tym zwrócić uwagę na symboliczne znaczenie chleba w kulturze
tradycyjnej. Pieczywo stanowi jeden z podstawowych pokarmów między innymi
na obszarze, na którym prowadziliśmy badania. Jednocześnie chleb jest również
efektem przekształcania naturalnego produktu przez ogień — z form surowych
w bochenki i inne kształty. Kontakt z tym żywiołem nadaje mu właściwości me
diacyjne, magiczne, a czasem uznaje się, iż również antydemoniczne. W polskiej
tradycji ludowej istniało wierzenie, że w zaświaty można się dostać po drabinie
ułożonej z bochenków chleba [Kowalski 1998: 439-441].
Kontynuując wątek zaświatów Michaiłowa zauważa, że: „Pogańskie rozu
mienie żebraka jako związanego ze światem przodków zostało w chrześcijań
skiej świadomości zastąpione wierzeniem o jego związkach z Panem Bogiem,
któremu podlegają i żywi i umarli” [Michaiłowa 2002: 102]. Sytuację tę można
odnieść także do terenów bojkowskich. Moi rozmówcy podkreślali, iż modli się
nie żebrak, ale sam Chrystus, sprawujący nad nim opiekę. W tradycji ludowej
dość powszechnie występowało wierzenie, iż pod postacią starca-żebraka wy
miennie występują Bóg lub Chrystus [Zowczak 2002: 304]. Doglądając w ten
sposób życia na ziemi, różnymi sposobami wywierają wpływ na swoich wiernych.
Modlitwa żebraków miała więc moc nadrzędną. Moi rozmówcy zwracali tak
że uwagę na skuteczność klątwy żebraczej, której słowa miały być kierowane
wprost do Stwórcy.
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Jednocześnie sama osoba żebraka pod pewnymi względami wydaje się sakralizowana przez dużą część informatorów. Nieraz podkreślano, iż w skórze
najuboższego może przychodzić sam Chrystus. Być może stąd przekonanie, iż
trzeba szanować najbiedniejszych, nie wolno się z nich również naśmiewać, cze
go nie zawsze przestrzegano. Odprawienie zaś żebraka z chaty z pustymi ręka
mi lub zrobienie mu jakiejkolwiek krzywdy traktowano jako szczególny rodzaj
grzechu, obciążającego aż siedem następnych pokoleń:
„Słuchajte, tak moja mama kazała: «Dity, szczob u waszoho żyttia was
sobi żebrak ne zasłużił, ne zakliał. Jak żebrak zaklnie, to to obawiazkowo
na was pryjty». Ne daj Hospode Bohu, szczob żebrak piszoł bez niczoho!
Treba szczos daty. Jak byste ne mały nawit, to szczos’ najmenszoho. Żeby
win ne piszoł bez niczoho, żeby was ne zaklył. Tak! Ja wam prawdu każu”.
* * *

Moje badania na Bojkowszczyźnie pozwoliły zebrać bogaty materiał, pozo
stawiły jednak wiele niedopowiedzeń i kwestii wartych pogłębienia. Najważniej
szą z nich pozostaje to, czy zjawisko żebractwa w dalszym ciągu istnieje na tych
terenach. Moi rozmówcy zapewniali, że ono przeminęło, że dotyczy dziś przede
wszystkim miast. Narzuciło to mojej pracy określoną konstrukcję oraz sposób
interpretacji. Gdy jednak — już po ukończeniu badań — wróciłam na Bojkowszczyznę, trafiłam na trop postaci, której cechy mogą odpowiadać nakreślonemu
przez rozmówców wizerunkowi żebraka.
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Pojęcie energii i jego konceptualizacje
na gruncie medycyny komplementarnej
we Lwowie i okolicznych miejscowościach

Przedmiotem moich badań są sposoby definiowania pojęcia energii na gruncie
medycyny komplementarnej. Choć termin ten wytwarza lingua franca omawia
nych zjawisk, pozostaje kategorią różnorodnie interpretowaną. Stosowany jest
w sytuacjach codziennych, prywatnych, w opisie emocji, uzasadnianiu jednost
kowych sądów czy przekonań. Ulega również w różnym stopniu esencjalizacji,
zdarza się bowiem, że uzyskuje jakość materialną, niekiedy jednak pozostaje
po prostu metaforą, którą trudno zastąpić. Energia w ustach moich rozmówców
bywa dla mnie czasem tak samo niejasna jako pojęcie, jak dla nich wieloznaczna
w odniesieniu do rzeczywistości, której opisowi służy.
W prezentowanym tekście koncentruję się na omówieniu praktyk jednej
z moich rozmówczyń, zajmującej się zawodowo medycyną komplementarną. Na
jej przykładzie zarysowuję sposoby rozumienia pojęcia energii, które staram się
umieścić w szerszym kontekście zebranych materiałów.
Badania terenowe1 prowadziłam w latach 2006-2008 — łącznie przez okres
około 4 tygodni — we Lwowie i okolicznych miejscowościach. W doborze roz
mówców kierowałam się przede wszystkim kryterium zakładającym ich otwarty
związek z medycyną komplementarną, wykorzystującą pojęcie energii w opisie
1 Do zebranych materiałów zaliczam przede wszystkim (1) wywiady etnograficzne. Drugim waż
nym źródłem wiedzy i dodatkowym przedmiotem analizy są (2) publikacje książkowe i artykuły
prasowe, w szczególności te, które polecone mi zostały przez rozmówców oraz (3) film Woda,
również rekomendowany przez rozmówców. Do pozostałych należą: (4) notatki z terenu, choć
prowadzone nieregularnie pozwoliły utrwalić te zdarzenia, których nie udało się zapisać na dyk
tafonie — przede wszystkim oglądane programy telewizyjne, wizyty na bazarach i w centrach me
dycznych.
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swojej metody. Moi rozmówcy to praktycy oraz pacjenci, względnie ci, których
bliscy korzystają z takich form terapii. W większości są to osoby młode i w śred
nim wieku, o wyższym lub średnim wykształceniu. Deklarują się jako wierzący,
choć nie wszyscy identyfikują się z instytucjami kościelnymi.

Terminologia
Antropologia medycyny jako jeden z najważniejszych terminów definiuje bio
medycynę — system medyczny, opierający swoją wiedzę na paradygmacie nauk
biologicznych i utożsamiamy z medycyną szkolną, akademicką, medycyną za
chodnią. Jak zauważa Danuta Penkala-Gawęcka, zależnie od tego, jak ujmo
wana jest pozycja tzw. „innej medycyny” względem biomedycyny, na określenie
pozostałych systemów medycznych stosuje się różne terminy: medycyna niekon
wencjonalna, medycyna alternatywna, medycyna komplementarna [PenkalaGawęcka 2006: 23-27].
Jednak wyznaczenie granic między poszczególnymi systemami medycznymi
bywa trudne, ponieważ w każdym przypadku przebiegają one inaczej. Różnice
dotyczą nie tylko krajów czy regionów, ale samych praktyków, którzy posługu
ją się wieloma metodami i odwołują się do rozmaitych tradycji medycznych,
a także pacjentów, decydujących się na kilka form terapii. W konkretnych przy
padkach poszczególne systemy medyczne ulegają trudnym do przewidzenia
przekształceniom. Danuta Penkala-Gawęcka na określenie przeplatania się
elementów różnych tradycji medycznych proponuje zastosowanie terminu h y 
b r y d y z a c j i k u l t u r o w e j , zaczerpniętego od Jana Nederveena. Pojęcie to
pozwala uchwycić dynamikę tych procesów: „To, co przybywa do różnych części
świata z Zachodu, samo już ma zmieszany kulturowo charakter. Lokalna recep
cja tych treści prowadzi do dalszej hybrydyzacji, polegającej na mieszaniu się
różnych elementów czy kategorii kulturowych” [Penkala-Gawęcka 2006: 50].
W ujęciu Jaromira Jeszke [1998] i Bożeny Płonki-Syronki [1994] u podstaw
współczesnej bioenergoterapii leży koncepcja m a g n e t y z m u z w i e r z ę c e g o ,
zaproponowana w XIX wieku przez niemieckiego lekarza Franza Antona Mesmera, twórcy teorii mesmeryzmu [Jeszke 1998: 75]. Według Bożeny Płonki-Sy
ronki bioenergoterapia „wykorzystuje (...) zarówno Mesmerowskie koncepcje
kosmicznego fluidu, uzdrawiania przez dotyk (...) jak i wiele dawnych praktycz
nych metod specjalnego ułożenia dłoni, oddziaływania magnetyzera na ciało
osoby uzdrawianej” [Płonka-Syronka 1994: 4]. Jak zauważa Jeszke, w okresie
międzywojennym w Polsce elementy tej koncepcji zaczęły być asymilowane rów
nież przez praktyków lecznictwa ludowego [Jeszke 1998: 81]2.
2 Danuta Penkala-Gawęcka, omawiając pluralizm medyczny we współczesnym Kazachstanie,
wymienia bioenergoterapię jako jedną ze specjalności „uzdrawiania ludowego”. Takie zaklasyfi
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O bioenergoterapii wspomina również Danuta Penkala-Gawęcka, prezen
tując medycynę komplementarną we współczesnym Kazachstanie. Omawiając
historię jej rozwoju w byłym Związku Radzieckim zwraca uwagę na fakt, że
bioenergoterapia przez lata funkcjonowała na pograniczu nauki akademickiej.
Jako przykład przywołuje badania nad niezwykłymi zdolnościami uzdrowicieli,
prowadzone przez cieszące się naukowym autorytetem instytuty fizyki. Choć,
jak stwierdza, badania te owiane były tajemnicą, trafiły do potocznej świado
mości dzięki licznym relacjonującym je artykułom [Penkala-Gawęcka 2006:
134-138]. Penkala-Gawęcka podkreśla, że radziecka medycyna
„nie tylko dopuszczała [...] badania nad różnymi pogranicznymi zjawiska
mi, ale skłonna była wdrażać nowo wynalezione bądź «odświeżone» meto
dy leczenia bez ich dokładnego przetestowania, zgodnego z przyjętymi na
Zachodzie zasadami naukowych badań. Wystarczyło, że wynalazek taki
był sygnowany nazwiskiem — a co za tym idzie, i ogromnym autorytetem
— «akademika», czyli członka Akademii Nauk ZSRR. [...] Owa cecha
medycyny radzieckiej może posłużyć jako istotny argument na rzecz tezy,
że już wtedy granice między biomedycyną i niekonwencjonalnymi terapia
mi nie były ostro zakreślone. Ta pierwsza nieraz włączała takie praktyki,
które z punktu widzenia rygorystycznych zasad naukowych obowiązują
cych na Zachodzie mogłyby być określone co najwyżej jako «komplemen
tarne»’' [Penkala-Gawęcka 2006: 138]3.

Uzdrawianie energią
Na przykładzie jednej z moich rozmówczyń chciałabym pokazać, jak trudno
zaklasyfikować niektóre terapie do określonego systemu medycznego. Moja
rozmówczyni mówi o sobie bioenergoterapeutka, ekstrasens, znachorka, uzdro
wicielka (ros. celitselka), lekarka ludowa (ukr. narodna likarka), babka. Pracuje
kowanie bioenergoterapii odpowiada wypowiedziom moich rozmówców, którzy niejednokrotnie
włączają bioenergoterapię do dziedziny określanej mianem „medycyny ludowej”, a także chętnie
dokonują reinterpretacji takich praktyk magu leczniczej, jak na przykład odczynianie uroków za
pośrednictwem kategorii bioenergoterapii.
3 Danuta Penkala-Gawęcka podkreśla, że bioenergoterapia, choć sprzeczna z zasadami mate
rializmu i biomedycyny, należała do popularnych metod „innej medycyny”: „Jeśli zastanowić się
nad szerszym tłem tych procesów, wypada uznać, że w istocie nie była to „schizofrenia” i zgodzić
się z Włodzimierzem Pawluezukiem, który charakteryzuje „leninowską metafizykę” stwierdzając,
że jej materialistyczna orientacja paradoksalnie doprowadziła do badań nad zjawiskami para
normalnymi. Stworzyło to grunt dla rozwoju „rosyjskiego komizmu”, który autor określa jako
wschodniosłowiariską odmianę New Age. Badacze rozwijający tego typu koncepcje (Cziżewskij,
Wiernadskij, Gumilow) traktowali procesy biologiczne, psychiczne i społeczne jako efekt oddzia
ływań kosmicznych” [Penkala-Gawęcka 2006:138].
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w miejscowości liczącej około 12 tys. mieszkańców, położonej w pobliżu Lwowa4.
Przyjmuje pacjentów w specjalnie do tego celu zaadaptowanej chacie. W budyn
ku znajduje się sień, jedna izba oraz niewielka przybudówka.
Moja rozmówczyni ma 49 lat, leczy zaś od siedmiu lat. Pracuje razem z sy
nem, studentem trzeciego roku medycyny. Gdy dopytuję o metodę leczenia,
stwierdza: „ja pracuję jako terapeuta, tylko enerhetyczny terapeuta”. Pojęcie
energii w jej wypowiedziach służy konceptualizacji choroby i ustalaniu jej przy
czyn (opiera się na założeniu, że każdy człowiek posiada biopole, własną energię,
której ubytek, energetyczna dziura, prowadzi do wzmożonej podatności na cho
roby) oraz, przede wszystkim, opisowi sposobu leczenia. Rozmówczyni leczy,
jak to określa, przekazując energię podczas seansu. Przysuwa wyprostowaną dłoń
do ciała pacjenta w miejscu, w którym lokalizuje chorobę. Potem łączy opuszki
kciuka, palca wskazującego i środkowego; pozostałe dwa pozostają luźno zgię
te. Porusza tak ułożoną dłonią
w poziomie, szybko zginając
i prostując ją w nadgarstku. Gdy
chory nie jest w stanie przyjść do
niej osobiście przekazuje energię
przyniesionym przez jego ro
dzinę przedmiotom: najczęściej
ubraniom lub wodzie przezna
czonej do picia.
Nieodłącznym składnikiem
procesu przekazywania energii
jest odmawiana szeptem mo
dlitwa Ojcze Nasz. Do pozosta
łych wykorzystywanych przez
nią sposobów leczenia należą:
masaże, akupunktura, naświe
tlanie lampami na podczerwień,
zioła oraz leki. W metodach,
jakie stosuje wyraźnie widać, że
budując swój autorytet lekar
ki ludowej — a tak najchętniej
siebie określa — odwołuje się
do różnych porządków wiedzy,
w tym do biomedycyny poprzez
korzystanie z analityki i diagno
Ikona Matki Bożej w Cerkwi Zaśnięcia
styki biomedycznej i posługiwa
N. Marii Panny, Jaworów (Явор1в), Ukraina.
nie się biomedycznymi nazwami
Fot. M. Zowczak, 2007

4 W trosce o anonimowość rozmówczyni nie podaję tu jej danych osobowych.
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chorób. Pomocą służy jej syn, który, jako student medycyny, używa nazw łaciń
skich podczas stawiania diagnozy. Moja rozmówczyni bardzo często przepisu
je pacjentom leki biomedyczne oraz udziela porad na temat szeroko pojętego
zdrowego trybu życia. W swojej praktyce zaciera więc granice między poszcze
gólnymi rodzajami terapii.
Moja rozmówczyni podkreśla, że ważny element procesu uzdrawiania sta
nowi uspokojenie pacjenta. Zaznacza, że przekazywana podczas seansu ener
gia ma uwolnić go od stresu, odprężyć, a nawet wzbudzić senność. Leczenie
energią wiąże się tu wyraźnie z wpływaniem zarazem na stan emocjonalny i ciało
pacjenta.
„Kiedy pracuje z takim materiałem to nie tylko z chorobą, ale z odczucia
mi ludzi. Kiedy z nimi kontaktuje [nawiązuję kontakt — przyp. MZ], I nie
mogę oddzielić jedne od drugie [jednego od drugiego — przyp. MZ], On
[syn — przyp. MZ] mówi, mama, no czego ty tak bahato rozmawljajesz,
ty tak omawljajesz, czego ty im raskazujesz...? Bo to jest moje życie, ja nie
mogę inaczej, to jest żywy materiał”5 (K, 49 lat, lekarka ludowa)6.
W powyższej wypowiedzi możemy dostrzec, że lekarka dużą wagę przykła
da do holistycznego traktowania osoby pacjenta. Jak wspomina Sara Martin,
autorka książki „Ciało i umysł: znane i mniej znane formy terapii”, stanowi to
jedno z założeń bioenergoterapii: „Bioenergetyka jest techniką, która pomaga
osiągnąć pełną integrację emocji z ciałem” [Martin 1993: 59].
Uczucia, według mojej rozmówczyni, stanowią nieodłączny element jej prak
tyk. Czasami mówi o sobie ekstrasens, tak tłumacząc to określenie: „Ekstrasens.
Ekstra to jest naj. Najkraszczyj. Nad. A sens to je ljudyna, żywyj orhanyzm. Nadodczucie, naduczucie, to szczo daje ljudjam” (K, 49 lat, lekarka ludowa)7.
Przyjrzenie się wybranym zabiegom, jakim poddawani są pacjenci mojej roz
mówczyni, pozwala wskazać te elementy, które uważam za szczególnie ważne
dla uchwycenia znaczenia pojęcia energii. Podczas wizyty, nazywanej seansem,
pacjenci siadają na rozstawionych pod ścianami drewnianych ławach. Ci, któ
rym chłodno, wybierają miejsce przy starym, kaflowym piecu. Lekarka pod
chodzi kolejno do każdego z nich, wypytuje o samopoczucie i niemal od razu
rozpoczyna zabieg przekazywania energii. Większość pacjentów poddaje się mu
pośrodku pomieszczenia, a o swoich dolegliwościach opowiada w obecności po
zostałych. Zabiegi intymne odbywają się w wydzielonej części izby, za parawa5 Wszystkie wypowiedzi przytaczam w oryginalnej wersji. Moja rozmówczyni starała się zwracać
do mnie w języku polskim, w efekcie w wielu wypowiedziach język ukraiński i polski przeplatają
się ze sobą. Nie wszystkie słowa są zrozumiałe, staram się je więc, w miarę możliwości, objaśniać
na bieżąco.
6 W trosce o anonimowość mojej rozmówczyni nie podaję nazwy miejscowości, w której odbywała
się rozmowa.
7 Terminu ekstrasens (z ang.) w badanych przeze mnie środowiskach używa się na określenie
osoby postrzeganej jako posiadającej nadprzyrodzone zdolności.
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nem. Co jakiś czas z ust lekarki padają słowa łagodnego upomnienia: „Ruczki na
kolina...”. Wtedy w pomieszczeniu rozlega się szelest kurtek i płaszczy. Pacjenci
i ich towarzysze poprawiają pozycje; słychać, jak zwracają sobie nawzajem uwa
gę. Prostują plecy i unoszą podbródki nieco w górę, ustawiają stopy na ziemi,
dłonie zaś kładą na kolanach. Według mojej rozmówczyni pozycja ta pozwala
obecnym przyjmować energię, która gromadzi się w pomieszczeniu: „ja muszu
tylko dawać, wy musyte tylko brać...’'.
Bardzo ważnym elementem leczenia, kończącym każdy zabieg jest niezbyt
łubiane przez pacjentów nastawianie kręgów szyjnych. Pacjent rozluźnia mię
śnie szyi, przechyla głowę na bok i kładzie ją na otwartej dłoni lekarki. Ta zaś,
gdy poczuje ciężar, podrywa szybkim i krótkim ruchem drugiej ręki podbródek
pacjenta do góry, nasłuchując charakterystycznego chrzęstu. Powodzenie zabie
gu zależy przede wszystkim od pacjenta, który musi rozluźnić mięśnie karku
i faktycznie oprzeć głowę na ręku lekarki. Wymaga to od niego świadomego
podjęcia decyzji o poddaniu swojego ciała lekarce, a więc zaufaniu jej. Z drugiej
strony, zaufanie to buduje szczególną, starannie podtrzymywaną przez lekarkę
więź z pacjentem.
Wzbudzenia zaufania pacjenta stanowi przedmiot nieustannych starań le
karki. By sprostać temu wyzwaniu, według mojej rozmówczyni, konieczne są
nie tylko wrodzone zdolności czy odziedziczona po przodkach silna energia po
zwalająca leczyć. Wymaga to również wnikliwego oglądu pacjenta, określanego
przez moją rozmówczynię jako umiejętność „wyczucia”, co mu dolega i jakiego
sposobu leczenia potrzebuje. Lekarka podkreśla, że musi się ono opierać na in
dywidualnym traktowaniu poszczególnych osób. To również sprzyja budowaniu
emocjonalnej bliskości między pacjentem a lekarką, w którym udział biorą obie
strony. Moja rozmówczyni podczas kolejnych seansów zagaduje swoich pacjen
tów, wypytuje o codzienne zajęcia, z niektórymi żartuje, dla innych jest niemal
czuła:
„O ta stareńka babusia... — podchodzi do staruszki. — Proszu wstaty....
Ona maje (...), stawy, nerwa, nerwa zapaleni. Wona do toho czasu bihała,
jak ten konik polny, ona ma Parkinson, widzisz... I ciśnienie... Spokijno...
— łagodnym głosem zwraca się do staruszki. Zaczyna wykonywać zabieg.
W tym czasie rozmawia ze mną. Po paru minutach mówi: — Dobre, zaraz
ja sniała babuni ciśnienie. Ona duże dobroho charakteru. Wona taka duże
łagodna... — Staruszka słysząc te słowa leciutko się uśmiecha, jest tu po
raz pierwszy5' (K, 49 lat, lekarka ludowa).
Opisane powyżej nastawianie kręgów szyjnych ujmuje proces nawiązywania
relacji z pacjentem poprzez ciało: świadome rozluźnienie ciała przez pacjenta
stanowi warunek wykonania zabiegu. W kategoriach energii sytuacja ta sprowa
dza się do sposobu wykonywania omawianych wcześniej gestów dłoni: w więk-
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szóści przypadków lekarka przybliża dłonie do ciała pacjenta, w niektórych jed
nak go dotyka. Zapytana, czym różnią się te gesty, odpowiada:
„Koly ja dotykaju palcjami ta ljudyna ne wiryt. Rozumijesz, wona maje
swoju taku pochanu enerhiu. I ja pracuju na neju, ja powynna zrobyty
swoju enerhiu silniszu. I koly ja jiji enerhiu zlamaju, koly moja enerhia
robytsja silnisza, koly wona zhodytsja, koly wona zmuczytsja protiwstawljaty, ooo, todi kladaju o tut, o tut, o tut. Todi można. Bo tak to ja naprasno
pracuju5' (K, 49 lat, lekarka ludowa).
Chciałabym zwrócić uwagę na sposób, w jaki moja rozmówczyni ujmu
je relację między sobą a pacjentką. Wcześniej podkreślała, że podczas seansu
przekazuje energię pacjentom, którzy cierpią na jej niedostatek prowadzący do
dolegliwości natury zdrowotnej. Pojęcie energii uzyskiwało wtedy wartość pozy
tywną. W ostatniej wypowiedzi natomiast energia uzyskuje opozycyjne wartości:
pozytywna energia lekarki skontrastowana zostaje z negatywną energią pacjentki.
Ta opozycja pozwala mojej rozmówczyni opisać dystans między nią a pacjentką,
a także uchwycić moment jego przełamania.
Pojęcie energii możemy potraktować na płaszczyźnie strukturalnej za Claudem Levi-Straussem jako „element pusty’5, gotowy do przyjęcia różnych zna
czeń. Sam w sobie nie posiada żadnej wartości, realizuje się dopiero w konkret
nej sytuacji:
„Płynne znaczenie jest [...] strukturalną własnością języka w ogóle, czyn
nikiem, który wprowadza do języka aspekt asymetryczny, aspekt generatywny: aspekt przygodności, czasu, a także, by użyć terminologii de Saussure'a, poziom parole” [Lechte 1996: 134].
„Nadaje on strukturze dynamikę i ciągłość, a także umożliwia zmienność
zjawisk społecznych i kulturowych" [Lechte 1996: 133].

Inne konteksty użycia pojęcia energii
Termin energia w wypowiedziach moich rozmówców pojawia się w wielu kon
tekstach. Stoi za nim cała paleta powiązań symbolicznych, która sytuuje energię
na granicy wiedzy, empirii i wyobraźni. Jednocześnie jest to pojęcie wyjątkowo
płynne, niejasne, głęboko zakorzenione w języku potocznym i kulturze popular
nej. Znajduje swoje miejsce w programach telewizyjnych, publikacjach książko
wych i prasowych, reklamach. Jak zauważa jedna z moich rozmówczyń:
„Ostannim czasom słowo enerhia wono stało popularne..., no ja sobi tak
ujawlaju, ja ne znaju jak buło ranisze.., ranisze ljudyna jak jichała w hory,
kazała: ja jidu w hory, tam powitria czyste czy woda czysta... A zaraz: ja
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jidu w hory, tam taka enerhia..., jidu tudy nabraty enerhii, tobto same
zaraz to słowo enerhia staje duże popularne’’ (K, ok. 30 lat, pracownik
naukowy, Lwów).
Energia definiowana jest najczęściej jako kategoria nauk ścisłych, pojęcie
stosowane w pierwszej kolejności na gruncie fizyki. Większość moich rozmów
ców uznaje je za odpowiednie do opisu świata i zachodzących w nim procesów.
Chętnie korzystają oni z języka ujmowanego jako naukowy, posługują się poję
ciami informacji, wibracji, częstotliwości oraz sięgają po metafory techniczne:
„Ljudyna ce je radiopryjmacz” (K, ok. 50 lat, nauczycielka plastyki).
Podczas badań wielu moich rozmówców odwoływało się do publikacji Ener
gia wody i Posłannia wody oraz filmu Woda, dokumentujących eksperymenty
prowadzone przez japońskiego naukowca Masaru Emoto. Poddawał on wodę
umieszczoną w probówce działaniu słów o pozytywnych lub negatywnych ko
notacjach (np. anioł, diabeł, kocham, nienawidzę), później zaś obserwował i fo
tografował kryształy, powstające w procesie jej zamarzania. Słowa o nacecho
waniu pozytywnym według autorów publikacji nadawały kryształom strukturę
symetryczną, słowa o zabarwieniu negatywnym natomiast narzucały chaotyczny,
nieuporządkowany układ cząsteczek.
..Sut' polehaje w tomu (...) szczo kożna woda maje swoju struktura. Jak
szczo ty harmonijno żywesz, struktura twojej wody, toj wody jaka je w two
im orhanizmie, wona budę harmonijna. I wizerunok jiji, jak szczo zamorozyty, win budę jak w harnoji, harmonijnoji, symetrycznoji snyżynki. A jak
szczo ty tam zlyj, pochanyj, kryczysz, to widpowidno struktura budę taka
straszna, neharmonijna, chaotyczna, taka pokruczena, bez nijakoji lohiki,
ot, i sensu. (...) I wważajut szczo jak sluchaty harnu muzyku to budę woda
strukturowana, a jak szczo sluchaty tam jakus' ważku tam, neharmonijnu,
alohicznu muzyku, to widpowidno budę taka struktura.
(...) Realno wona [struktura wody — M.Z.] isnuje i tak nie tylko, gdy za
mrozimy wodę], ale ridko my możcmo jiji pobaczyty. Woda zamerzaje, to
ty tu strukturu baczysz. I wid odnoho słowa ta struktura może pohirszuwatysja. (...) Jak ty żywesz z czołowikom jakyj wesczas kryczyt, dratujetsja,
win tak czy inaksze wplywaje na strukturu twojej wody w orhanizmie. To
ce obowiązkowo tak samo powiązano z enerhieju, tobto ce enerhia jaka
wplywaje na strukturu twojej wody. A welikij widsotok wody w ljudyni, to
widpowidno ce duże ważliwo dla jiji zdorowia (...). Ot. I ja w ce wirju. (...)
To wsi, ja dumaju, w te same wiryt, (...) w strukturowanu wodu, to daże tak
jakby nezaperecznyje fakty” (K, ok. 30 lat, pracownik naukowy, Lwów).
O popularności publikacji w jej polskojęzycznej wersji wśród bywalców pol
skich galerii ezoterycznych wspomina Dorota Hall w książce New Age w Polsce:
lokalny wymiar globalnego zjawiska. Badaczka analizuje problem w odniesie
niu do uprzednio zrewidowanych pojęć religijności ludowej i sensualizmu oraz
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związanego z nimi substancjalnego traktowania słowa. Podkreśla również, że
„mamy tu do czynienia z afirmacją naoczności”, w wyniku której to, co niepojęte
ukazywane jest w formie widocznej dla oka [Hall 2006: 280-360].
Moi rozmówcy zauważają, że teoria Masaru Emoto szybko przeniknęła do
języka potocznego i znajduje zastosowanie do opisu codziennych sytuacji:
„Ta teoria pro strukturowanu wodu (...) duże ostannio stała popularna,
nawit [podaje nazwisko znajomego — przyp. M. Z.] kazał «ne strukturujte wody», to tak pidchodit pid zwyczajnu pobutowu sytuacju, pobutowu
swidomist” (kobieta, ok. 30 lat, pracownik naukowy, Lwów).
Energia wizualizuje to, co trudno uchwytne i niemożliwe do utrwalenia. Być
może właśnie dlatego tak często pojawia się w wypowiedziach moich rozmów
ców przy opisie stanów emocjonalnych oraz relacji międzyludzkich:
„Wsi ljudy majut enerhetycznu oblonku, połniscju. Koly my zlymosja,
wona widobrażaje nasz stan. Ot, koly my zli na jakus łjudynu, wona [obłonka — przyp. MZ] maje kolce, jak kaktus. Ti kolce idut we wsi storony”
(mężczyzna, ok. 20 lat, student medycyny, syn lekarki ludowej).
„Je taka enerhetyka, jaka prytiahuje ljudej do sebe, a je taki ljudy, jaki
razom ne możut perebuwaty. (...) Ot, ja pryjszla, wy mene ne znali, ale wy
tak uśmichnulisja, szczo meni stało pryjemno. No tak, i ja wam uśmichnułasja, i wsjo, i jakaś enerhetyka miż nami peredajetsja. I ja tak sobi podu
mała, o to na pewno Magda. Tak zrazu podumała. Ale niczoho, czekaju.
Potim tak chotiła zapytaty, może wy na mene czekajete? [śmiech] No tak
wono je, baczyte, kontakty miż ljudmi, ce je Таке” (К, ok. 70 lat, emeryt
ka, Lwów).
Pojęcie energii w wypowiedziach wielu moich rozmówców stosowane bywa
także do opisu relacji między człowiekiem a otaczającym go światem oraz spo
sobów jego doświadczania:
„Ty prychodysz w mahazyn czy na bazar, tak? I ty dywiszsja na ricz i ta
ricz tobi podobajetsja, a ta ne podobajetsja. Pytajeszsja kohos' inszoho
i jomu podobajetsja ta ricz, jaka tobi ne podobajetsja. Tobto, (...) ja ne
znaju jak nazwaty — enerhiu, wibracju, czy szczo tam... (...) Wona tobi
podobajetsja, a inszich nawit ne baczysz, tu chapajesz. Ty perebuwajesz na
odnomu riwni z tieju reczoju, ty jeju zabirajesz. Tak samo ljudyna. Budesz
spiłkuwatysja z lud'm i zi swoho riwnia, tobto ty wyberesz kohos' zi swoho
równia” (K, 26 lat, pracownik naukowy, Lwów).
Moi rozmówcy, pytani o synonimy pojęcia energii, wymieniali terminy dwo
jakiego rodzaju. Często podawali zarysowane wcześniej pojęcie siły, czasem
jednak odwoływali się do rozumienia energii jako stanu emocjonalnego. Szcze
gólnie wyraźnie rozróżnienie to widać w poniższych wypowiedziach, w których
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ujmowanie energii jako siły o nieokreślonej z góry wartości zderzone zostaje
z traktowaniem jej jako stanu emocjonalnego, kondycji o pozytywnym lub nega
tywnym zabarwieniu:
„MZ: A jakim inszym słowom można by określić energię? Jakes insze
słowo?
R: Może widczuttia? No może buty widczuttia, nie? No enerhetyka, no buwaje
ljudyni pohano, ja czuju szczo meni pohano. No niszczo ne bolit mene. Ni
holowa, ni hrudy, ni nohy, ni ruky, a meni zle. To je pohana jakaś enerhia. Abo
chtos na mene nakinuł tu enerhiu, abo widczuttia jakes take pohane, szczo
szczos' maje zi mnoju statysja. Czasom tak buwaje. Dusza bolit. To je toże
jakaś enerhetyka. Tak buwaje.
O: No ja prytrymujusja tradycyjnoji dumki szczo to syla. No enerhia to jak
syla. Ot wy wberete enerhiu. Abo widdajete enerhiu'’ (R — kobieta, ok. 70 lat,
emerytka; O — kobieta, ok. 35 lat, pracownik naukowy).
MZ: A czy można jakimiś innymi słowami określić energię? Jakieś synonimy?
R: Można, można. Szczastia. Szczaslywe.
S: Nie. To syla.
R: To w tebe. A w mene ot hamyj nastrij, szczasliwa, zadowolona, taka
spełniona. Taka... jak pywo naliwajesz w krużku. Ot tuta pywo i tuta piana. To
ta piana to takyj stan lechkosti. O to jest o ta enerhia. (...)
S: Enerhia to je syla jaka daje meni możliwist szczos zrobyty. Polikuwaty.
Szczos zremontuwaty w technicji. Dobre widpowisty na zaniacji. Tut dobre
likuwaty, wprawljaty chrebty” (R — kobieta, 49 lat lekarka ludowa; S —
mężczyzna, ok. 20 lat, jej syn, student medycyny).
Chciałabym zwrócić uwagę na powiązanie przez moją rozmówczynię poję
cia energii z poczuciem zadowolenia oraz szczęściem, które nadają mu wartość
pozytywną. W tym ujęciu energię można rozpatrywać w kontekście tradycyjnego
pojęcia doli. Jerzy Bartmiński, analizujący pojęcie doli na gruncie języka pol
skiego, odwołuje się do zakresu znaczeniowego tego pojęcia w innych językach
słowiańskich. Za Franciszkiem Sławskim zauważa, że termin dolja w języku
ukraińskim definiowany jest za pomocą pojęć szczęścia oraz losu [Bartmiński
2000: 29]8.

8 „Władca doli, domniemany podmiot (agens) czynności dzielenia jest słabo obecny w języku
ogólnym, jest natomiast obecny w świadomości potocznej, w folklorze, co znajduje wyraz np.
w przysłowiach (...). W ludowych pieśniach weselnych dola jest traktowana jako synonim szczęścia,
a jej dawcą jest Bóg (Pan Jezus, Matka Boska) (...). Bóg jako dawca doli pojawia się w pieśniach
ludowych na terenie wschodniej Polski (Lubelskie, Mazowsze) i pozostaje w związku z funkcjono
waniem podobnego motywu w pieśniach ukraińskich” [Bartmiński 2000: 30-31].
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Jedna z moich rozmówczyń,
cytowana wcześniej lekarka lu
dowa, budując swój autorytet
podkreśla wyraźnie szczegól
ne zdolności, predestynujące
ją oraz jej syna do prowadze
nia praktyki medycznej. W jej
opowieści znów pojawia się
pojęcie energii, jednak w nieco
odmiennym znaczeniu. Jest to
energia X (gdzie X tłumaczone
jest jako „niezbadana”):
„Jak szczo toj enerhii X
twoji prędki ne mali, batki
twoji ne mali, jak szczo te pobaczysz i zrozumijes,z to je wże
dobre. Ale ty budesz te robyty [leczyć] tilky todi, koly ty te
enerhie X majesz. Wona tebe
sama zastawit to robyty. Ot,
koly win [syn] szcze w szkole
wczyłsja, to ja kazała: ty pidesz
Obraz Najświętszego Serca Jezusowego w bocznym
w medinstytut dla mene. Ty roołtarzu cerkwi greckokatolickiej w Peredilnyci
zumijesz, wsi znajut szczo win
(Передшьниця), rej. starosamborski.
mij syn. Win chotił awtomobili
Fot. M. Zatorska, 2006
[chciał zajmować się mecha
niką samochodową], ja każu, joho ljudy w awtomobili znajdut, i z awtomobilja wytiahnut, i skażut: (...) dotorknysja tut. Dotorknysja tut. Dotorknysja tu”
(K, 49 lat, lekarka ludowa).
W zamieszczonej wyżej wypowiedzi energia X jawi się jako coś, co stoi ponad
człowiekiem i rządzi biegiem jego życia, znów niesie więc ze sobą znaczenia
bliskie pojęciu doli. Jak zauważa Bartmiński: „Dolę można utracić [...], ale nie
można jej zmienić5' [Bartmiński 2000: 34]. W wypowiedziach mojej rozmówczy
ni energia X przedstawiana jest jako decydująca o człowieczeństwie. Życie bez
niej jest możliwe, lecz traci na wartości:
„MZ: Czy bez tej enerhii [uzdrawiającej — przyp. MZ] można żyć?
L: Można. Ja (...) żyła bez niej, ja nie leczyła, (...) taka była... Znajesz
jaka? Ja teraz odczuwam, szczo ja była prymitywna bardzo. (...) A kiedy ja
już zaczęła, kiedy ja poczała ti pryszczyki leczic. Kiedy dytynka kryczała, ja
jego po głowie tak pogłaskała i wtedy mnie si oczy tak szyroko roztworyli.
I tedy ja zrozumiała, że to bez tej energii człowiek nie je człowiek, on jest
małpa, on jest taki prymityw55 (K, 49 lat, lekarka ludowa).
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Jak zauważa Bartmiński: „W najbardziej archaicznej tradycji kulturowej
dola rozumiana jako dar otrzymywany z góry mogła być wręcz utożsamiana z sa
mym jej dawcą, z Bogiem” [Bartmiński 2000: 33]. Ujmując pojęcie energii jako
rekonceptualizację pojęcia doli warto przyjrzeć się dostrzeganym przez moich
rozmówców, złożonym powiązaniom energii ze sferą duchowości i religijności:
„Ja wważaju szczo wsja enerhetyka zjawljajetsja z neba. (...) A jak wsio zwiazane
z enerhetykoju to ja rachuju, to je kosmiczna, to je enerhetyka Boża” (K, ok. 70
lat, emerytka, Lwów).
W relacjach moich rozmówców pojawia się wiele odwołań do Boga i świę
tych, sakramentaliów i rytuałów religijnych. Opowiadają oni o energii cerkwi
i cudownych wizerunków, energii relikwii i uświęconej nimi przestrzeni. Często
nieodłącznym elementem leczenia energią jest modlitwa Ojcze Nasz. Nawią
zania te można rozpatrywać w kontekście ludowej magii leczniczej, taką per
spektywę proponuje Zuzanna Grębecka w swojej pracy doktorskiej poświęco
nej współczesnej magii na pograniczu polsko-białorusko-litewskim [Grębecka
2006]. Można również potraktować je jako strategie uprawomocnienia praktyk
i przekonań oraz budowania autorytetu przez bioenergoterapeutów, którzy le
gitymizują w ten sposób swoją działalność, podkreślając jednocześnie, że jest
ona zgodna z wolą Boga.
Pojęcie energii w ustach wielu z moich rozmówców pozwala na nawiązania
do języka nauki przy opisie sytuacji i doświadczeń trudno uchwytnych, takich
jak stany emocjonalne i relacje międzyludzkie, a także doświadczenia religijne.
Nasuwające się w pierwszej chwili potraktowanie tego dążenia jako materialistycznej redukcji wydaje się być interpretacją jednostronną. Choć materializm
dialektyczny wywarł wpływ na kształt współczesnej duchowości Ukrainy, to jak
zauważa Włodzimierz Pawluczuk:
„Leninowska definicja materii, mówiąca, że materią jest wszystko, co ist
nieje realnie, dawała faktycznie prawo moralne i ideologiczne do badania
czegokolwiek, co uznano za istniejące realnie. Co więcej, definicja ta za
wierała istotną dla komizmu przesłankę: świat jako zbiór przedmiotów
istniejących realnie jest jednością podporządkowaną tej samej zasadzie,
a swoistym «praźródłem» wszystkiego, co istnieje, jest materia. W tak ide
ologicznie zorientowanej nauce, w miarę postępu badań nad strukturą
materii, kosmosem, fizjologią mózgu, czy wreszcie nad zjawiskami pa
ranormalnymi, «materia» w wydaniu sowieckim stawała się coraz mniej
«materialna» w klasycznym tego słowa rozumieniu, a rodzajem odchyle
nia stał się zarzut «mechanicyzmu», czyli traktowania zjawisk w sposób
tradycyjnie przypisywany materializmowi” [Pawluczuk 1998: 196].
Przyglądając się swobodnemu łączeniu przez moich rozmówców języka na
uki i religii — którego najbardziej jaskrawym przykładem jest właśnie posłu
giwanie się pojęciem energii — można uznać język nauki za charakterystyczny
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dla sensualizmu i ludowej wrażli
wości religijnej [Hall 2007]. Doro
ta Hall podkreśla, że „odwołania
do nauki czy język stylizowany na
naukowy, choć zapożyczone z in
nego porządku (ze światopoglądu
racjonalnego, odczarowanego), są
[...] po prostu wpisywane w spo
sób myślenia oparty na skojarze
niach symbolicznych’' [Hall 2007:
315].
Magdalena Lubańska zauważa,
że: „definicje religijności «ludo
wej», sformułowane pod wpływem
teologii czy filozofii zachodniej,
okazują się nieadekwatne w przy
padku obrządku wschodniego,
gdyż klasyfikują jako ludowe rów
nież te elementy, które zgodnie
z taksonomią prawosławną uzna
ne by były za oficjalne” [Lubańska
Kult ikony Matki Bożej Chełmskiej.
2007: 15]. Pojęcie energii w teolo
Fot. A. Kwasniuk, 2005.
gii bizantyjskiej odnosi się bezpo
Archiwum Muzeum Ikony Wołyńskiej, Łuck
średnio to przeżycia mistycznego.
Rozróżnienie na istotę Boga, transcendentną wobec świata i niepoznawal
ną oraz na immanentne i poznawalne energie pojawia się już u Ojców grec
kich w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Według średniowiecznej doktryny
św. Grzegorza Palamasa, Bóg jawi się jako z jednej strony całkowicie niedo
stępny, z drugiej zaś faktycznie, realnie udzielający się temu, co stworzył. Bo
ska energia najogólniej może zostać zdefiniowana jako działanie Boga. Stanowi
taki sposób jego istnienia, który pozwala mu się uzewnętrzniać — „objawiać,
komunikować, udzielać” [Łosski 2007: 72]. W tej perspektywie w każdym obja
wieniu uczestniczy energia, gdyż stanowi ona sposób, w jaki Bóg zwraca się ku
człowiekowi, opisuje relację Boga do świata. Tym samym pojęcie energii, którym
posługują się moi rozmówcy, w polskich realiach zaklasyfikować można jako
kontynuację ludowego katolicyzmu [Hall 2007], w teologii Kościołów wschod
nich zaś okazuje się ono tkwić u podstaw doświadczenia religijnego. Jak przypo
mina Zuzanna Grębecka:
„Każda religia ma swoją specyficzną duchowość. Aspekt duchowy danego
Kościoła jest kształtowany przez pryzmat dogmatyczny. W tradycji pra
wosławnej nigdy nie było wyraźnej różnicy między tymi dwoma pierwiast
kami, wprost przeciwnie, zawsze indywidualne doświadczenie mistyczne
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w pełni harmonizowało z teologią Kościoła5' [Biskup Grzegorz, cyt. za:
Grębecka 2006: 135].
* * *

Wypowiedzi moich rozmówców na temat energii daleko wykraczają poza
kontekst leczenia i wskazują na szerokie możliwości wykorzystania tego pojęcia
do opisu doświadczeń z najróżniejszych dziedzin życia. Ta powszechna niemal
stosowalność kategorii energii pozwala zaryzykować stwierdzenie, że nie tyle po
jęcia z dziedziny bioenergoterapii przenikają do języka potocznego, co kieru
nek tego procesu jest przynajmniej obustronny. Pojęcie energii znajduje oparcie
we wrażliwości na język, do jakiego nawiązuje. Odwołuje się do figur obecnych
w kulturze popularnej i wiedzy potocznej. Za przykład posłużyć mogą dwa zary
sowane wyżej sposoby rozumienia pojęcia energii. Pierwszy z nich ujmuje energię
w kategoriach pokrewnych prawom fizyki, jako pozostającą w ciągłym ruchu
siłę, opisującą relacje między człowiekiem a otaczającym go światem oraz spo
sób jego doświadczania. Drugi natomiast traktuje ją jako dziedziczną własność
kształtującą życie człowieka od codziennych praktyk po potrzeby duchowe, któ
rą można rozpatrywać jako rekonceptualizację tradycyjnego pojęcia doli.
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Julia Tymoszenko
bohaterka mitu politycznego
(Bojkowszczyzna)

Z Julią Tymoszenko jako bohaterką zbiorowej wyobraźni mieszkańców zachod
niej Ukrainy spotkałam się już przed kilkoma laty, prowadząc na Bojkowszczyźnie badania terenowe z grupą studentów1. Były to lata 2005-2006, czyli okres
porewolucyjnego entuzjazmu — euforia, duma, nadzieja i radość związane
z sukcesem „pomarańczowej rewolucji” nieustannie dawały znać o sobie w pro
wadzonych przeze mnie rozmowach, a plakaty z jej bohaterami — Wiktorem
Juszczenką i Julią Tymoszenko — oraz pomarańczowe wstążki powiewały na
samochodach, drzewach, sklepach i przystankach. „Mit polityczny powstający
spontanicznie wykorzystuje istniejący w danej grupie stan pobudzenia emocjo
nalnego, jest pochodną przeżyć emocjonalnych występujących w niej z dużą in
tensywnością” — pisał Tadeusz Biernat [1989: 120], co dobrze opisuje sytuację
w tamtym okresie. Również dziś, choć już z dużo większą ostrożnością, Julia
Tymoszenko, przy ogromnym rozczarowaniu osobą prezydenta, traktowana jest
tu jako swego rodzaju bohaterka narodowa, uosobienie ostatniej nadziei na po
prawę bytu i sytuacji Ukrainy, a w skrajnych wypadkach nawet jako obrończyni
Ukraińców, ratująca ich przed nienawiścią i zemstą Wiktora Janukowycza i Ro
sji. Jest przy tym politykiem funkcjonującym w obrębie tradycyjnego dyskursu
o władzy, co czyni ją postacią ambiwalentną, pełną sprzeczności i tajemnic, ba
lansującą na granicy uczciwości i zdrady.
Podczas badań interesowało mnie przede wszystkim, jakie wyobrażenia łączą
się z postacią Tymoszenko, jak funkcjonuje ona w lokalnym dyskursie o polityce

1 Badania Bojkowszczyzna. Kultura duchowa na pograniczu etnicznym, prowadzone przez dr. Ta
deusza Baraniuka w latach 2007-2008.
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i władzy w środowisku wiejskim zachodniej Ukrainy, dlaczego jest tu tak popu
larna. Zafascynowała mnie również jej niesamowita ikonografia i sposób, w jaki
Tymoszenko kreuje swój polityczny wizerunek, wpisujący się w kulturę popular
ną, oszałamiający bogactwem symboli i przedstawień. Używane przez nią środki
wyrazu są wyjątkowe i zaskakujące na tle zarówno polskiej, jak i ukraińskiej po
lityki, dlatego chciałabym przyjrzeć się bliżej ich roli w kształtowaniu wyobra
żeń o Julii. Wyobrażenia bowiem „nie są indywidualną fantazją, nieznaczącą
dla życia społecznego i kultury. Przeciwnie, wydają się dysponować ogromną
siłą oddziaływania. «Zespoły wyobrażeń» składające się na «mity polityczne» są
potężnym orężem walczących o władzę i narzędziem sprawujących ją” [Malewska-Szałygin 2008: 12).
Podstawę analizowanych materiałów stanowią rozmowy przeprowadzone
wiosną i latem 2008 roku w kilku wsiach rejonu turczańskiego2 (obw. lwowski)
oraz wybrane wizerunki bohaterki (plakaty, kalendarze, publikacje przedwybor
cze i wycinki prasowe), które udało mi się zgromadzić podczas badań. Rozma
wiałam głównie ze starszymi ludźmi, przeważnie około 60 roku życia, czasem
starszymi, ponieważ młodsi byli zwykle zajęci pracą lub wyjechali pracować za
granicę, a przy tym, pytając o politykę, często byłam odsyłana właśnie do osób
starszych (zwykle mężczyzn), lepiej wykształconych lub w jakiś sposób związa
nych z polityką. Wszyscy moi rozmówcy w wyborach popierali Blok Julii Tymo
szenko, ewentualnie prezydencką Naszą Ukrainę (deklarując przy tym zwykle
motywowane różnymi względami przeniesienie poparcia na Julię), natomiast
nie udało mi się dotrzeć do zwolenników konkurencyjnej partii — Partii Regio
nów Wiktora Janukowycza. Podobno we wsiach jest dosłownie kilka takich osób
albo wręcz wcale. Były one oceniane przez moich rozmówców zwykle niezbyt
przychylnie — uważano je za dziwaków bądź głupców kierujących się jedynie
korzyściami finansowymi (kupionych przez „ludzi Janukowycza”) lub intere
sownych i nieszczerych przedstawicieli „władzy” (np. dyrektorzy szkół, lekarze,
radni), którzy w głosowaniu na „niebieską” partię upatrywali również korzyści
finansowych lub sposobu zachowania swojej posady. Niemniej przekrój sympa
tii politycznych moich rozmówców był porównywalny z oficjalnymi wynikami
ostatnich wyborów z 2007 roku, według których BJUT jest najsilniej popiera
ną partią w obwodzie lwowskim (ponad 50% głosów) i w ogóle na zachodniej
Ukrainie (68% głosów)3.
Próbując rozmawiać na tematy polityczne z mieszkańcami odwiedzonych
przeze mnie wsi napotkałam pewne trudności. Moje zainteresowania i pyta
nia o konkretne postaci sceny politycznej często spotykały się z nieufnością czy
wręcz strachem, wiele razy też odmawiano mi rozmów, deklarując brak zainte
2 Przeprowadziłam łącznie 26 rozmów we wsiach Borynia, Komarnyki, Matkiw i Krywka (Бориня,
Комарники, Маттав, Кривка — Т уртський р-н Льв1всько1 обл.).
3 Źródło: Centralna Komisja Wyborcza Ukrainy. Por <http:/Avww.cvk.gov.ua/vnd2007/w6p001.
htm l>. W obwodzie lwowskim NU zdobyła 36 % głosów, a PR 4,2%.
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resowania i wiedzy o tych sprawach, na co dodatkowo wpływał widok dyktafonu.
Ratował mnie trochę status studentki i obcokrajowca, jak również fakt, iż w tym
terenie grupy studentów prowadziły już wcześniej badania i spotykanie Polaków
chodzących po wsi i szukających chętnych do rozmowy przestało być czymś nie
zwykłym. Mimo wszystko najszczersze rozmowy udało mi się odbyć z osobami,
które poznałam w trakcie wcześniejszych badań, w latach 2005-2006.
Okres, w którym prowadziłam badania, to czas, kiedy po wrześniowych wybo
rach 2007 roku Julia Tymoszenko ponownie została premierem Ukrainy. Odno
wienie i sukces „pomarańczowej” koalicji oraz prędko wprowadzone uchwały,
poprawiające jakość życia „prostych” ludzi (podwyżki emerytur, dodatkowe wy
płaty przy narodzinach dziecka, rozpoczęcie wypłacania dawno obiecanych re
kompensat właścicielom oszczędności lokowanych w Banku Oszczędnościowym
za czasów Związku Radzieckiego) spotkały się z dużym entuzjazmem i nadzieją.
Pierwszy okres moich badań (kwiecień 2008) zbiegł się z końcem studniowego
okresu rządu Julii Tymoszenko. W mediach i w rozmowach był to czas pod
sumowań, w którym, mimo trudnej sytuacji gospodarczej (inflacja, drastyczny
wzrost cen) pani premier wypadła korzystnie. Kolejne miesiące pokazały jed
nak, jak słaba jest przewaga koalicji w parlamencie, a polityczne przepychanki
i narastający konflikt między Julią Tymoszenko a Wiktorem Juszczenko i ich
ugrupowaniami (wiązany ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi) wzbu
dziły duże rozczarowanie i rozgoryczenie ukraińską polityką i położyły kres na
dziejom pokładanym w „pomarańczowych”, a zwłaszcza w osobie prezydenta.
Rozmowy o politykach nierzadko wywoływały gwałtowne emocje i deklaracje
rezygnacji z udziału w wyborach.
Mimo iż głównym przedmiotem moich zainteresowań były wyobrażenia do
tyczące Julii Tymoszenko, to w lokalnym dyskursie na temat polityki i sytuacji
Ukrainy trudno je oddzielić od wielu innych wyobrażeń i mitów silnie z nim
splecionych. Przede wszystkim rozmowy na te tematy każdorazowo wpisywały
się w tradycyjny dyskurs o władzy, w którym politykę traktuje się jako sferę bru
du moralnego, walkę „za portfelem”, a polityków jako bajecznie bogatych, zło
dziei i często jako Żydów. Mimo iż Julia Tymoszenko jest dla moich rozmówców
z reguły najjaśniejszą postacią ukraińskiej sceny politycznej, to spotykałam się
z podobnymi oskarżeniami kierowanymi również pod jej adresem, które czyniły
z niej postać mocno ambiwalentną. Również wyobrażenia o wyraźnym podziale
Ukrainy na wschód i zachód silnie wiązały się z postacią Tymoszenko, podkre
ślaniem jej swojskości i „ukraińskości”, a także z budowaniem poczucia własnej
wartości. Według lokalnych wyobrażeń to zachodnia Ukraina przeprowadziła
rewolucję, ponieważ to tu jest kultura, język, katolicy, ludzie religijni i związani
z Zachodem, ludzie mądrzy, wiedzący na kogo głosować. Wschód zaś to Rosja,
zsowietyzowany i zacofany naród, który tylko pije. Rosja w lokalnym dyskursie
urasta do największego wroga Ukrainy, który — nie mogąc pogodzić się z nie
podległością republiki — ciągle mąci i kręci w ukraińskiej polityce, nie pozwala
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pracować prezydentowi ani rządowi. Zachód, rozumiany przede wszystkim jako
Unia Europejska, jest w tej sytuacji jedynym ratunkiem, jedyną ochroną przed
Rosją i Putinem. Wszelkie prozachodnie zwroty, jak rozmowy w sprawie człon
kostwa Ukrainy w NATO, są witane z dużym entuzjazmem i nadzieją.
Typowe dla współczesnej opowieści mitycznej jest to, że „właściwie nigdy nie
występuje jako pełna, zakończona historia, tylko zawsze we fragmentach, w po
staci cytatów” [Colovic 2007: 80). Tak samo jest w przypadku mitu Julii Tymoszenko — składa się na niego wiele, często sprzecznych, głosów, opinii, historii
i wyobrażeń, z których nie sposób ustalić jednej spójnej opowieści, nie to też
było moim celem. Nie interesowała mnie „obiektywna” prawdziwość lokalnie
opowiadanych historii o politykach, ale raczej wiedza potoczna:
„wiedza jaką dysponują wiejscy komentatorzy [...] umożliwiająca im rozu
mienie i ocenianie wydarzeń. Ich sposób widzenia rzeczywistości, zasady
wartościowania, przekonania o tym, co jest działaniem sensownym a co
bezsensownym. [...] Wiedza nieprofesjonalna, niemetodyczna, niespełniająca naukowych standardów. Jest to wiedza codzienna, podręczna, nie
wymaga specjalnego wykształcenia, gdyż jej nauczycielką jest życie” [Malewska-Szałygin 2002: 9, 11].
Fakt, że Julia Tymoszenko jest, a przynajmniej była w okresie moich badań,
najbardziej pozytywnie ocenianym politykiem na zachodniej Ukrainie, po
twierdzają wyniki ostatnich wyborów4. Każdy z moich rozmówców widział ją
trochę inaczej, posiadał o niej inne informacje. Spotykałam się więc z różnym
stosunkiem do tej postaci — od traktowania jej na równi z resztą polityków
postrzeganych jako złodzieje i bandyci (jej „gazowa” przeszłość, związki z Rosją
i Putinem), po pokładanie w niej ostatnich nadziei — jako jedynym ukraińskim
polityku, który coś chce i może zrobić „dla ludzi”. W kontekście totalnej kry
tyki ukraińskiej polityki i władzy (wszyscy kradną, myślą o sobie) i ogromnego
rozczarowania prezydentem, Julia była przedstawiana jako osoba, która może
by i chciała coś zrobić „dla ludzi”, ale jej „nie dają”. Nie jest jednakże postacią
jednowymiarową, czystą, nieskazitelną świętą, cechuje ją raczej wspominana już
ambiwalencja i tajemniczość, charakterystyczne dla wyobrażeń prawdziwego
bohatera. Julia nieustannie porusza się po granicy uczciwości i zdrady, dbania
0 interesy własne i narodu, jest z jednej strony „nasza” i swojska, z drugiej obca
— przynależy do odległego świata władzy i politycznej gry. „Jeśli ktoś wie, że
świat jest w pewnym stopniu iluzją i grą, to konsekwencją tej wiedzy jest stan,
w którym jego działania nabierają cech działań trickstera” [Trzciński 2006: 141].
Figura trickstera zdaje się dobrze pasować do postaci Julii Tymoszenko, takiego
łotrzyka ukraińskiej polityki, mającego na swoim koncie niejedną kontrowersję
1 polityczną woltę, a przy tym uwielbianego przez tłumy, zachwycającego talen
4 Por. < http://commons.wikimedia.org/wiki/Ffle:Ukrainian_parliamentary_election_2ro7_(BYuT).
PNG>.
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tem oratorskim i publicznym natrząsaniem się z innych polityków, nieraz ocie
rającym się o bezczelność, ale z uśmiechem cytowanym przez moich rozmów
ców. Jak dalej pisze Łukasz Trzciński:
„Konieczność stania się tricksterem wynika z prostego faktu, że analo
giczna ambiwalencja charakteryzuje opisywaną grę świata. [...] Bohater
nie może odpowiedzieć na «pytania» świata, stosując proste, dualistyczne
kategorie, ponieważ sam świat nie jest wcale taki prosty i nie da się zredu
kować do ludzkiej prostoty (niewiedzy). Aby wygrać w grze o zbawienie,
bohater musi być więc także tricksterem” [Trzciński 2006: 141].
Podobnie jest w politycznej grze, co moi rozmówcy zdawali się dostrzegać.
Mimo, że tak naprawdę nie wiadomo, czy można zaufać Julii, mimo jej prze
biegłości i nie zawsze jasnych intencji i motywów, wydawała się ona być jedynym
politykiem, z którym „prawdziwi” Ukraińcy mogą wiązać nadzieje. Julia była
przedstawiana jako silny, odważny i dobry polityk, świetny mówca, jako osoba
ciesząca się międzynarodowym szacunkiem, ale przede wszystkim myśląca z tro
ską o ludziach:
„Nas nauczyły nikomu ne wiryty, ale nadijemsa, nadijemsa by szoś buło.
No jii ne dajut, baczte, i Janukowycz meszaje, i Juszczenko jak może tyłki.
Je nadija, szo... ona żinka taka wojowa. (...) Ne ma takoho szoby buł 100
procentił dobryj, kożdyj maje swoje pozitywny i nehatywni strony, no my
bażajemo, szczo wona maje bilsze pozytywnych (M, 1. 50, nauczyciel).
Wona sylna osobyna. Ona umije ludej zahituwaty do wsjakoj sprawy,
wona jak howoryt to serdcem howoryt, duszeju. Ona zdobuła swojeju
pracu upersze, lubowju do Ukrainy, ja ne choczu weryty szob wona buła
zdradnycja. I wona ne bojałasja prostoj ludoj, szła u naród i zberala na
około sebe. No i bahatych i bidnych i wsich. Tomu ona takie domohłasja
(КЛ. 60, nauczycielka i była dyrektorka szkoły, członkini partii należącej
do bloku prezydenckiego, uczestniczka „pomarańczowej rewolucji”).
Julia może buty dobrym politykom, najsylniszczim można porachowaty.
(...) Dywit, de wona pojedet, de pryjde, de szczo, ji wsi pryznajut, i ona
wsioho dobywajesja w druhoj derżawi, kuda by ni pojichała, znaczyt maje
toj charakter do polityki5' (M, 1. 70, były pracownik kołchozu).
Wszystkie działania pani premier były przez moich rozmówców oceniane
i waloryzowane z perspektywy pieniędzy — kluczowego elementu politycznej
gry i niezbędnego środka do życia. Trudności finansowe związane z inflacją i ro
snącymi cenami, jak również fakt, że emerytury otrzymywane od państwa są
często jedynym stałym źródłem utrzymania w rodzinach sprawiają, że kwestie
polityki finansowej państwa i decyzje rządu są żywo dyskutowane i oceniane lo
kalnie. To zapewnienie możliwości pracy i świadczenia socjalne są najważniej

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

524

Magdalena Zadróżna

szym i najbardziej miarodajnym efektem pracy polityków. Jak nieraz słyszałam:
„Widyte, urjad mieniajetsja, a naród bidnyj, wsio odno chto kieruje’’.
W ciągu 100 dni pracy nowego rządu Julia, realizując swoje przedwyborcze
obietnice, zyskała sobie jeszcze większą sympatię i poparcie, jako polityk „my
ślący o ludziach” i wywiązujący się ze swych deklaracji. Również spekulacje, kto
spośród polityków i jakim majątkiem dysponuje, kto jest największym złodzie
jem (Janukowycz, Kuczma, oligarchowie) i opowieści o bajecznym bogactwie
i wygórowanych pensjach deputowanych były stale obecne w rozmowach. Julia
i na tym tle wyróżniała się spośród innych polityków — nie dość, że sama nie
kradnie (lub przynajmniej nie tak bardzo), to nie daje kraść innym:
„Może tak ne budę krasty jak o te kradut tam, tam ponakradali, wsjo
ponakradali. Ona dity ne maje, tyłki odnu diłczynku, ale to uże widdana
diłka, dońka. To ji może tilko ne treba. (...) Złodije te te szo kradut to sja
bojat jiji, szo wona to wid nych widbere i to dast’ ludjam bidnym (K, 1.70).
Szoś tam musyt, ale jak tak jak druhe prezydenty, to ja rachuju szczo
ona ne, ne za dlja toho, a wona chocze dla ludej szoś troche robit daże
(K, 1. 60, emerytowana księgowa).
Mi sie widyt że Julia duże dobra, taka żinka, ale Boh joho znaje jak ony
tam... na Julju szoś rwut, znajete szo, bo to taki, znajete, ony to na taki
posadi, to wsi choczut harbaty, może Julia ne daje i może tomu ony tro
che na neju i złośni, szo ne duże jiji chwaljat” (K, 1. 82, była pracownica
kołchozu).
Nawet przeszłość Tymoszenko, związana z okresem, kiedy pracowała w sek
torze energetyki i miała na tym zbić, niekoniecznie legalnie, ogromny majątek,
była mi przedstawiana w zupełnie innym świetle, niż praktyki innych polityków,
mające na celu łatwe wzbogacenie się kosztem państwa i narodu. Przede wszyst
kim mało kto się tym interesował, niewiele osób znało jakiekolwiek szczegóły tej
sprawy, zwykle po prostu o tym „słyszano”. Traktowano to jako nieporozumie
nie, sposób zdobycia doświadczenia, a jeśli już była mowa o oszustwie, to jego
celem była Rosja, a nie Ukraina:
„Ona buła tym, premier ministrom po... enerhetyki, po hazu, po elektroenerhii, ona dohoworatje składała z Rosiju, bo z Rosiji postupaje wsio
do nas — haz, elektroenerhia, to wsio z Rosiji ide do Ukraini. i ona ich
oszukała była, ukradła ich bahato. Żałuje (?) z Ukrainy to ona sie wzię
ła za Rosiju, nie za Ukrainu. Ukraini ona szczerbu ne zrobiła, a Rosijan
obchytriła. Jij udałosja uchytryt na kilka milionił albo miliardił hrosził na
elektroenerhii, na hazie (M, 1. 70, były pracownik kołchozu).
Wona raniszcze szoś troche tam takoż z tym hazom, znajete, jii nazywali
hazowa pryncessa, hazowa korolewa, (...) no widno ona takoż nakryła ruki
tam, ale ona maje doswid, rozumijete, no i ne wyczuwajisja szo ona tak ne
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krade, tak rozumijete, ljudy perekonani, jak każut ne krade bezbożno jak
to ti resztu. (...) Znajete, jii by dawno uże zdjili, jii by dokazali szo ona to
ukrała, to, a baczte, nihto niczoho. Jii Kuczma sadżał u tjurmu, znajete,
za Kuczmy, chotił jiji sja pozbuty, ale niczoho ne wyjszło, rozumijete. Ta
u nej blisz mensz ruki czysty, widczuwajetsja tak’' (M, 1. 60, nauczyciel).
Sam pobyt bohaterki w więzieniu związany z tym okresem był często mityzowany. Niewinna Julia trzymana za kratami, poddawana torturom, cierpiała
wiele, lecz nie złamała się, osiągnęła swój cel:
„Ooo, ona i w turmi sydyła za Kuczmy i wsio, win ji sadzał za graty i wsio,
i wona wytrymała i wona borołasja, iszła do kińca i dobyłasja swoho
(K, 1. 60, emerytowana księgowa).
Jiji sudyli. jiji u tjurmi trymaly. Malen'ku, dibnysen'ku, no szo to tam, to
to, ne tomu posadyli u tjurmu szo ona złodyjka buła, a tomu szo jej bojalisja” (K, 1.60, nauczycielka, była dyrektorka szkoły, członkini partii należą
cej do bloku prezydenckiego, uczestniczka „pomarańczowej rewolucji”).
Julię często przedstawiano jako strażniczkę porządku i postrach złodziei, po
litycznego Robin Hooda, wyrywającego siłą i podstępem pieniądze oligarchom,
aby rozdać je następnie biednym, jako jedyną osobę, której zależy choć trochę
na ludziach, która o nich myśli i chce coś zrobić, tyle że nie dają jej pracować.
Takiego zdania były nawet osoby, które krytykowały w ostrych słowach władzę
i politykę. Julia musi walczyć o każdą ustawę i pieniądze („dla ludzi”) z opo
zycją oraz z otoczeniem prezydenta, wszyscy starają się jej zaszkodzić i usunąć
ją w cień, zmniejszyć jej autorytet, na przykład poprzez specjalne zwiększenie
inflacji i wzrost cen w kraju. Wszystko to jest elementem politycznej gry, ma na
celu zmniejszenie jej szans w zbliżających się wyborach prezydenckich, w któ
rych Julia może okazać się poważnym przeciwnikiem obecnej głowy państwa.
Narastający konflikt między Tymoszenko a Juszczenką nie spotykał się ze zro
zumieniem moich rozmówców, zwykle byli oni oburzeni postępowaniem prezy
denta, który zamiast wspólnie pracować z Julią dla dobra narodu i Ukrainy, na
każdym kroku „podstawia jej nogę”. Działania te jednak zdaniem moich roz
mówców nie przynoszą skutku, bo choć faktycznie Julii ciężko się pracuje i nie
może wszystkiego od razu zmienić i naprawić, to ludzie widzą wszystko, nie da
dzą się oszukać i sami wybiorą, kiedy nadejdzie właściwa pora.
Rozczarowanie osobą prezydenta jest ogromne. Ma to związek z mitem
„pomarańczowej rewolucji” — romantycznym okresem bezinteresownego po
święcenia się narodu i ryzykowania życia właśnie dla Wiktora Juszczenki, z cza
sem, w którym Julia Tymoszenko zdobyła popularność. Duże nadzieje związane
z sukcesem rewolucji i nową demokratyczną władzą szybko ostygły, a obecnie
pozostało jedynie rozgoryczenie: „naród obrażonyj” — usłyszałam od przedsta
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wiciela partii Batkiwszczyna. Warto w tym miejscu przywołać słowa Ryszarda
Kapus'cmskiego, które dobrze oddają nastroje po ukraińskiej rewolucji:
„Zawsze mamy do czynienia z logicznym ciągiem bardzo długiej cierpliwo
ści, rewolucyjnego wybuchu, niecierpliwych, nierealistycznych, naiwnych
i szalenie emocjonalnych oczekiwań, które nie mogą być zaspokojone. Po
czym następuje rozczarowanie. [...] W rewolucjach często zwyciężają ci,
którzy przyszli później. Często są to ludzie z dalszych rzędów, albo tacy,
którzy przetrwali w głębokich matecznikach prowincji. Rewolucja pochła
nia bowiem wszystkich, którzy stali blisko barykady, po obu jej stronach.
Ta barykada jednoczes'nie dzieli i łączy. Paradoks tej sytuacji, która jak
tonący statek zabiera wszystkich na dno” [Kapus'ciński 2008: 224, 250].
Wiktor Juszczenko, którego obecne poparcie oscyluje w granicach progu
wyborczego, zdaje się być wlas'nie takim „pożartym’' dzieckiem własnej rewolu
cji. W rozmowach był on przedstawiany jako kłamca, bezsilny polityk, wreszcie
zdrajca. Często mówiono mi, że „zdradził Julię”, pozbawiając ją urzędu premie
ra w 2005 roku, że zdradza ją cały czas:
„Skilko raził win jij zdrady!. Skilko win jij zdrady!, howoryt odne, poobieszczajet a potim u druhu storonu... I Julia dlatoho dosta chotiła dla ludej
zrobity. Nawet zaoszczadzennia chotiła powertaty protjah u dwa roki te
hroszi. A win nałożył weto i to pidpisał toj dokument, i dużo bahato szo
ona chocze zrobity, a win ji ne pidpisuje, ne daje. A to by peremohła, ne
maje syły, bo mało deputati! maje szoby prowalit rehiony bez nioho. I ona
ne zrobi niczoho. Wsio odno, chot by i peremohła, ne parlament wyriszywat a treba, szoby prezydent pidpisał, a win ne pidpyszet i wsio. Jij zdraduje ciłyj czas, ciłyj czas. Szkoda szo Ijudy dla nioho na majdanie merzli.
Mij ziać był na majdanie u Kijewi, jezdył tudi jak buła «pomarańczewa
rewolucja». Jezdył ziać, dosta jezdyło z naszoho seła... I win niczoho nie
zrobił! W chati treba buło!” (M, 1. 70, były pracownik kołchozu).
Zdrada Wiktora Juszczenki jest tym bardziej niewdzięczna, że według moich
rozmówców swoją pozycję i zwycięstwo „pomarańczowej rewolucji” zawdzięcza
on przede wszystkim narodowi oraz wlas'nie Julii. To ona rozpoczęła i poprowa
dziła zryw, czuwała nad wszystkim, najbardziej ryzykowała i nie doprowadziła
do rozlewu krwi, czego wszyscy najbardziej się obawiali. Wreszcie, to jej talent
oratorski rozgrzewał i wyzwalał entuzjazm tłumów. Dziś' mówi się, że to ona była
tam bohaterką i tylko dzięki jej poparciu obecny prezydent wygrał:
„A wona wytjahnuła faktyczno Juszczenka u prezydenta, jak by ne Julia,
wona zihrała perszu skrypku na majdanie, rozumijete, wona bihała i tam,
szwydko, bo tam prorywajet, rozumijete, tam uże prorywajut, tam do werhownij rady, szwydko chłopci! To wsi za nej, rozumijete, (...) Wona za
nioho stała, i prezydentom i wse, wse wona, ne win tam osnownu roi hrał,
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a hrała osnownu roi Julia. De buło nebezpeczniszi, wona tam zahiszczła,
rozumijete. I naród za neji szoł, jak każut u nas boronoju iszoł, tak, jii zasłuha tam je. Szo win stał przydentom, to wse wona zihrała to, o’’ (M, 1.60,
nauczyciel).
Prezydentowi często zarzucano brak zdecydowania, słabość, niespełnianie
obietnic i uleganie obcym wpływom (rosyjskim lub amerykańskim), myślenie
tylko o tym, jak utrzymać się w fotelu prezydenckim, kosztem Julii oczywiście.
Zarzucano mu nieskuteczność — mimo obietnic nie wyjaśnił sprawy zabójstwa
dziennikarza Heorhija Gongadze (w 2000 roku), nie był nawet w stanie znaleźć
i ukarać sprawców swojego otrucia z 2004 roku. Krytykuje się go również za
ludzi, którymi się otacza — zdrajców i miliarderów, za to, że sam korzysta z pu
blicznych pieniędzy:
„Robit takie, sobi takie i litaki swoji, to to, i to, i dacz, dacz u kożnomu rehjoni, na Zakarpati, i tam, i tam każe sze stylki ne było tych dacz,
znajete, dlja prezydenta, pałace. Szcze za Kuczmy budowali, ale nie tak,
znaje... Piszut' hazety szo i dlja swojej simi zoużwaje, tak wykorystuje
derżawni hroszi, o takie, je tak troche, je. Skilki tam maje toho wsjoho,
i tych maszyn, znajete, jezdyt na jakich, ne powin to, powin maty tam czy
służbowu czy jaku, a to wse prezydenta rozkoszy duże welikie. Każut szo
nawet amerykański prezydent toho ne maje, szo nasz prezydent maje. Wy
znajete, porobili sobie ta jak kniazi kołyszni, tak, żywut'. (...) Prezydent
odne obicjał szoś, wsi bandyty sjadut u turmi, znajete, win to obicjał, a tu
baczyt bandyty na około njoho w krysłach welikich sidjat, rozumijete, to
ljudy troche rozczaruwalisja buły troche. Sze troche pidtrymujut, połowyna może, może mensze, ale ludy troche znewyrylisja u prezydentowi i to
może joho pohubity uże potim, znajete. Win odne howorył, odne obicjał,
a robi druhe, nawit da koły i szkody” (M, 1. 60, nauczyciel).
Wiktor Juszczenko nie zawsze był jednak jednoznacznie negatywnie ocenia
ny (zwłaszcza przez swój elektorat), choć zawiedzione nadzieje budziły nieraz
duże emocje. Próbowano go zrozumieć, tłumaczyć i usprawiedliwiać, że jako
prezydent musi jednoczyć cały kraj i szukać porozumienia ze wszystkimi. Całą
winę przypisywano też jego otoczeniu, a zwłaszcza niecieszącemu się popular
nością Wiktorowi Bałosze — przewodniczącemu sekretariatu prezydenta. Pre
zydenta stawiano nieraz w podobnej sytuacji, co Tymoszenko — jemu tak samo
przeszkadza się pracować. Jego zachowanie tłumaczono również otruciem dioksynami, pojawiały się takie spekulacje, że władzę sprawuje jedynie jego sobo
wtór bądź że dręczy go tajemnicza „kremlowska choroba’':
„Bo Juszczenko to wiem — raz ona ma dioksyn, dioksynom on otrawljen
i Juszczenko, ja widzę on ma kremlowską baljezń. Pytasz sie co to takie
jest? Tak? Na pewno. Wszyscy nasze kremljowskie, te... ot Breżniew (...)

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

528

Magdalena Zadróżna

i wszystkie od etoj, im dawali, chotja prowierjali — piszczą, wszystko to,
no dawali im o takoj kakoj to otrawu, szo oni potem... no tak... bilje sebja
byli, rozumiesz, tak...” (K, 1. 64, emerytowana inżynier, ma kartę Polaka).
Sam fakt otrucia prezydenta — głowy państwa i w pewnym sensie władcy, był
często wiązany z kondycją całego kraju. Mimo iż prezydent oficjalnie jest wyle
czony, to ślady pozostałe po otruciu na jego niegdyś pięknym obliczu w lokalnej
wyobraźni bywają dowodem dalej trawiącej go choroby, tłumaczącej i częściowo
usprawiedliwiającej jego słabość i niezrozumiałe decyzje. Nie raz słyszałam, że
„ryba psuje się od głowy”, a jego dolegliwości nie pozostają bez wpływu na jego
postępowanie i Ukrainę:
„No jaka derżawa? Derżawa taka jak i prezydent, bo prezydent je otrujennyj, baczyte jakij prezydent, win to, to, to, ale tam takoż pidkupy, wsjakie
tu te wo, zdradnyki joho otoczyli, i joho radnyki taki to, czy sam tak ne
dumaje szczo robit, takoje ukazy pidpysujet” (M, 1. 60, nauczyciel).
W oczach moich rozmówców relacje między Julią a Wiktorem Juszczenką
nie są jednoznaczne. Nie jest on jej zagorzałym wrogiem czy przeciwnikiem,
a raczej nielojalnym i słabym sojusznikiem, który, mimo pokładanych w nim na
dziei, okazał się słaby, taki jak „reszta”. Mimo wyraźnych dowodów zdrady i co
raz bardziej otwartej rywalizacji między nimi, Julia jest odbierana jako prawdzi
wy mąż stanu, lojalny, mający na uwadze przede wszystkim dobro kraju i ludzi.
Gdyby prezydent wywiązywał się ze swych obietnic i zadań, nie byłoby między
nimi konfliktu:
„Ona każe tak, szo ja ne budu szkodyty prezydentowi, jak szo win budę
robyty dlja Ukrainy wse, ale ja budu baczyty szo win złoużywaje, to ja pide
swojeju dorohu, nechaj naród wyberaje" (M, 1. 60, nauczyciel).
Motyw szkodzącego antagonisty i zarazem towarzysza dobrze wpisuje się
w schemat bohaterski. Cechy antagonisty są w nim uzupełnieniem cech boha
tera, nieraz przejmuje on na siebie właściwości triekstern, ambiwalencję należną
bohaterowi:
„cechy trickstera często bywają przypisywane postaci bohatera kulturo
wego, która ma wówczas charakter ambiwalentny, w innych przypadkach
bohater kulturowy nie mający właściwości trickstera ma antagonistę,
niekiedy bliźniaczego brata, złego, przewrotnego i głupiego, usiłującego
zniszczyć jego dzieła” [Penkala-Gawęcka 1987: 54].
Taką postacią w opowieściach o Julii jest niewątpliwie Wiktor Juszczenko
— niegdysiejszy sojusznik, który zwrócił się przeciw niej, zdradził ją, a obecnie
chce zniszczyć.
Choć rozłam w koalicji pomarańczowych nie spotyka się ze zrozumieniem,
a przepychanki sejmowe i narastający konflikt między prezydentem a panią pre
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mier złości, to prawdziwym wrogiem Julii (i Ukraińców) w oczach moich roz
mówców pozostaje Rosja i Władimir Putin wraz z reprezentującym ich interesy
na Ukrainie Wiktorem Janukowyczem i związaną z nim Partią Regionów. Oba
wiano się, że to właśnie oni skorzystają najbardziej na rywalizacji prezydenta
z Julią. Były premier był przedstawiany jako ten, który najbardziej kręci i miesza
w ukraińskiej polityce, to przede wszystkim on nie daje pracować rządowi i pre
zydentowi, blokuje wszystkie ustawy, które mogłyby przynieść pożytek ludziom
lub państwu, myśli tylko o „swojej kieszeni5'. Uosabia wszystko, co złe, jest prze
stępcą, największym złodziejem i „więziennym carem”, wypuszczającym z wię
zień recydywistów — swoich ziomków. Słyszałam mrożące krew w żyłach opo
wieści o jego mafijnych porachunkach, więziennych braciach krwi, których teraz
morduje jeżdżąc po całej Ukrainie. Przez jedną z kobiet nazywany tatarskim Ży
dem albo drugim Stalinem, uosabia największe obawy moich rozmówców zwią
zane z biedą, więzieniami, prześladowaniami i rosyjskim nacjonalizmem. Wciąż
żywe są wspomnienia związane z czasami Związku Radzieckiego. Spotykałam
się z przejmującym strachem przed tym, że Rosja może tu „wrócić” i zgotować
Ukraińcom prawdziwą zagładę:
„Ale ljud sja bojali za Janukowycza hołosowaty, szczo win je złuczyt wsjoho z Moskaljami. Te Moskali wsi ukraincił wsich wybjut. (...) Juszczenko
sja z Moskaljami lyże, he, a Moskali chotjat to hołodomorom wysusyty
ukraincił wsich, to sie bojat Boh znaje jak, jakby... żeby ne Julciu, jak by
daj Boże Julciu ubyli ony sja złuczat Janukowycz i Juszczenko z Putinom,
z Moskaljamy, bojatsja szo wsich ukraincił wydusjat, wybjut hazom, wydusjat, (...) ljudje sja bojat Boh znaje jak (K, 1. 70).
No nie wiem kto tam bende, no ne daj Boh, szoby nie był Janukowycz.
Potomu szo najdesja tjurmy, wszystko, eto bendzie Stalin nomer 2, to
toczno. (...) ne daj Boh Janukowycz, no je ne dumaju szoby tak było, szob
głupij naród takoj był, to budut nieharoszi wieszczi budut, straszno budę
prosto, budut ubywat’, tak как do sich por ubiwajut” (К, 1.64, emerytowa
na inżynier, ma Kartę Polaka).
Antagonizm między „rosyjskim” wschodem a „ukraińskim” zachodem jest
wyraźnie widoczny w wyobrażeniach dotyczących czołowych polityków sceny
ukraińskiej. W przeciwieństwie do „obcego” Janukowycza, Julia i Juszczenko są
zdecydowanie „nasi”, ukraińscy. Widać to w sposobie, w jaki się o nich, a zwłasz
cza o Julii, mówi. Zawsze nazywano ją po imieniu, nikt nie używał jej nazwiska,
była tylko „nasza Julia”, „Julcia” czy „Julka” (zapewne wpływ na tak familiarny
stosunek ma również fakt, iż jest kobietą). Juszczenko, zdaniem niektórych, po
chodzi spod samej polskiej granicy, a swoje wille lokuje na Zakarpaciu, w prze
ciwieństwie do prorosyjskich polityków, którzy upatrzyli sobie w tym celu Krym.
Zdaniem moich rozmówców oboje, Julia i prezydent, kochają Lwów i Halyczynę, tu mają najwierniejszy elektorat, noszą ukraińskie i huculskie wyszywanki.
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Julia miała nawet ukrywać się w okolicach Lwowa (możliwe, że nawet w odwie
dzanej przeze mnie wsi) przed Władimirem Putinem, kiedy to oficjalnie była
więziona. Świat moich rozmówców zdawał się być swoistym mikrokosmosem,
w którym nie raz ważyły się losy całej Ukrainy:
„Społeczna działalność mitotwórcza jest tym co tworzy obraz bohatera,
sankcjonujący te jego cechy, które najsilniej przemawiają do społecznej
wyobraźni. Ten fakt oraz funkcjonowanie bohatera jako reprezentanta
wartości danej społeczności zbliża bohatera kulturowego do bohatera
współczesnej «masowej wyobraźni». Jednak w przeciwieństwie do bo
hatera kulturowego nie jest on postacią mitologiczną (bohaterem mitu,
który go sakralizuje), lecz staje się, w świadomości społecznej, świeckim
mitem, ze względu na pozytywne wartościowanie jego — wybranych —
czynów” [Penkala-Gawęcka J987: 55].
Julia wydaje się być właśnie takim bohaterem, uosabiającym wartości takie,
jak: ukraińskość, równość, sprawiedliwość, odwaga i nadzieja. Bardzo wyraźne
wydaje się wartościowanie wybranych dokonań potwierdzających funkcjonujące
o niej wyobrażenia, a przemilczanie lub umniejszanie innych, nie zawsze pasu
jących do jej mitu.
Wielu z moich rozmówców, tych, którzy jeszcze nie rozczarowali się zupeł
nie polityką, miało nadzieję, że Julia wygra zbliżające się wybory prezydenckie.
Wszyscy powoływali się przy tym na starodawne przepowiednie, wedle których
kraj rozkwitnie pod rządami kobiety. Każdy z moich rozmówców o tym słyszał,
jednak źródło tego typu przekazów nie jest jasne. Tłumaczono mi, że jest tak na
pisane w jakiejś religijnej książce lub nawet Piśmie Świętym. Mówili o tym starzy
ludzie lub rodzice, bądź też przepowiedzieli prorocy lub astrolodzy:
„I nawit, ja ne znaju, no taki buły, szcze kołś, to jak ona buła sydiła dijstno,
za Kuczmy, ti taki chodyli ti astrolohy, to kazali szczo Ukrainom pryjde
czas budy kiruwaty żinka jaka u tini, ona ne zamitna, w tini ona, szo ona
budę kirowaty, ona wywede derżawu na prawilnyj szljah i pidnime z toho
bidnoty, z toho wsjoho. My rahujemy szo to ona chiba, inakszej ne ma,
takoj tam u nych u parljamenti” (K, 1. 60, emerytowana księgowa).
Istnieją też różne wersje tej przepowiedni. Nie według wszystkich Ukrainę
pod rządami kobiety czeka szczęście i rozkwit (choć takie wersje dominowały),
spotkałam się też z przekonaniem, że taki kraj po okresie rozkwitu czeka koniec
lub straszna „zawierucha’'. Bez względu na treść proroctwa, wydaje się, że rządy
kobiety są dla rozmówców czymś niezwykłym, powodującym zawsze jakieś nie
zwykłe okoliczności i skutki. Sam fakt, że Julia jest kobietą politykiem, premie
rem i prezydentem in spe, wywoływał różne komentarze. Większość osób, z któ
rymi rozmawiałam, wiązała z kobiecymi rządami nadzieję na większy porządek
w kraju i ukrócenie złodziejstwa. Twierdzono, że kobiety mogą lepiej rządzić niż
mężczyźni, ze względu na swoją delikatność, miłosierdzie, serce i giętkość, ale
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też większy rozsądek. Zdaniem niektórych to, że kobiety dochodzą do władzy,
przyszło z zagranicy, wskazują oni przykłady innych kobiet polityków, inni z ko
lei odwoływali się do tradycji Ukrainy, przywołując postać księżnej Olgi. Często
kobiece rządy porównywano do gospodarstwa i roli kobiety w rodzinie:
„U nas każut na Ukrainie żinka trymaje try uhły, try kuty chati, a czołowik
odyn kut tyłki trymaje, bo de je żinka to tam je porjadok, ona probyłna,
znajete, żinka wse może wybyty i ustanowach i do naczalstwa pity i wsjudy
ona maje dostup i pidstupaje, tak znajete widkryto, i ona wsjudy projde.
Czołowik to ne maje takich włastiwosti probytysja u wsjudy ta jak żinka.
U nas czołowiki otrymujut’ zapłatu, na, majesz, tu na stił wyrahuje i wsi,
i żinka u nas każut i buhalter i ekonomist i wse, wsjo maje rozrahowaty,
szczo maje kupity, szczo maje za to zbudowaty czy szczo tam, na szczo
wy tratyte hroszy. Każut szo żinka bilsze taka dziłowaja u nas, rozumijete, i dowierjajut jiji, tak. I każut treba bilsze żinok u Werhownu Radu.
Ne budę todi biznesu, ne budę toho złodijstwa, rozumijete, i żinka budę
bilsze koristi dawaty dlja derżawy. I tak pidtrymujut Julie, projde u nas,
tak ljudy za neji idut’ i je nadija szo ona stanę prezydentom Ukrainy. Bo
każut tam u Nemetczyni je tam, u Anhli, znajete jakie żinki tam, ta Risa
czy jak jii jizdyt, amerykanka, znajete, po sjomu świtu jakij autorytet maje,
i Merkel tam, czy jaka tam ich je, żinka taka probywna, ona dijstno je
taka, szo ona sobi dast’ radu wsjudy. Dowira do żinok wzrastaje u nas na
Ukraini, każut szo treba bilsze żinok do kierewnictwa załuczaty” (M, 1.60,
nauczyciel).
Mimo iż Julia nie jest jedyną kobietą w ukraińskim parlamencie, to zdecy
dowanie się tam wyróżnia — strojem, elegancją, makijażem, fryzurą, charakte
rem, sposobem mówienia. Podobnie wyróżniają się prezentujące ją materiały
wyborcze oraz rokrocznie dystrybuowane przez lokalne poczty kalendarze z wi
zerunkiem liderki ВJU T u. Cieszą się one na Bojkowszczyźnie dużą popular
nością, spotykałam je w bardzo wielu domach (dumnie wiszące obok kalendarza
cerkiewnego, nieraz nawet cała kolekcja z lat poprzednich), również w sielskiej
radzie i niemal każdym sklepie. Przed ostatnimi wyborami zeszyty prezentujące
na okładkach nieco bardziej,,nowoczesną” Julię niż w wydaniu przeznaczonym
dla starszych pokoleń — w skórzanej kurtce, na motorze, trafiły nawet do szkół.
Julia, co już było powiedziane, w swoich przedstawieniach odwołuje się do
bogatej symboliki, mającej niewątpliwie wpływ na kształt wyobrażeń o niej.
Główną osią zdającą się organizować jej wizerunki jest opozycja tradycja —
postęp. Julia w wyszywanej ukraińskiej soroczce, z sznurami czerwonych korali
i nieodłączną kosą upiętą dookoła głowy wydaje się być uosobieniem tradycji
i prawdziwej „ukraińskości”, kwintesencją miłości do ojczyzny, którą głosi jedno
z jej haseł: „Ljubit5 Ukrainu!" Znaczący jest również jej wzrok, utkwiony w dal,
sugerujący „tyranię ideału5', o którym celnie Roland Barthes pisał:
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Kalendarz na rok 2008: „Zmienimy Ukrainę na piękniejszą!”. Fot. M. Zadróżna, 2008

„spojrzenie wzniosie gubi się w przyszłości, nie ma w nim konfrontacji,
dominuje nad światem i zasiewa ziarno w jakiejś powściągliwie nieokre
ślonej, oddalonej przestrzeni. Prawie wszystkie ujęcia en trios-quatres
przypominają ikonografię Wniebowstąpienia — twarz uniesiona ku
naturalnemu światłu, które ją wchłania, wynosi ku szczytowym sferom
ludzkości, kandydat dociera do Olimpu wzniosłych uczuć, gdzie wszelkie
sprzeczności polityczne zostają rozwiązane [...], wszystko łagodnie współ
istnieje w tym myślącym spojrzeniu, szlachetnie skupionym na sekretnych
interesach Systemu” [Barthes 2000: 204].
Łagodność i szlachetność zdają się z niej promieniować. Julia ma w sobie
również coś ze świętości, co zdaje się szczególnie podkreślać ulubiona i ekspo
nowana przez nią biel i światło, oraz inne atrybuty przydawane na portretach,
jak święte księgi, cerkwie i kościoły, czy po prostu herb Ukrainy. Tego wszystkie
go — tradycyjnych wartości, wiary i „ukraińskości”, czyli właśnie Ukrainy, Julia
z mieczem w ręku obiecuje strzec i bronić, jest gotowa za nie walczyć do samego
końca, co potwierdza własnymi słowami:
„A wona kazała: ja hotowa do kincja wytrymaty, na wse, ja w politici budu
do tych pir, póki mene ne wynesut na nosylkach chyba. Czujete, do kincja,
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ja na wse hotowa, mene możut i otrujity, ubity, ale ja niczoho ne bojusja.
(...) Ja każu i Boh ji bereże, szoby może ludy wymolyly za nej, może tak
molitsja, szo i dijstno Hospod Boh ji oberehaje wid toho wsjoho, tak”
(M, l. 60, nauczyciel).
Julia kreuje się nie tylko na mężnego obrońcę, ale też na wojownika wal
czącego o postęp i rozwój, o lepsze jutro Ukrainy i każdego Ukraińca. Motywy
zwyciężającego światła i wiosny, często pojawiające się na plakatach, uzupeł
niają wiele mówiące hasła: „my zminimo Ukrainu na kraszcze!”, „wsim wyjty
z tjemrjawy”, „ukrainskij proryw”, „wojin’ switła”. Do tego odważne i nowo
czesne aranżacje: Julia w lśniącej skórze na równie lśniącym motorze, w dżin
sach, z kataną w ręku, malująca na murze graffiti z zawadiackim uśmiechem,
czy wreszcie, najbardziej postępowo, w białym kombinezonie (z obowiązkowym
sercem) w kosmosie. Szeroki dobór przedstawień i symboli sugeruje, że każdy
może w jej programie znaleźć coś dla siebie, choć, jak przekonuje Roland Barthes, w przedstawieniach wyborczych nie chodzi o program, a raczej o pewien
klimat i sposób bycia: „o tyle, o ile fotografia jest elipsą języka i kondensacją
całej społecznej «niewyrażalności», stanowi ona antyintelektualną broń, usiłuje
przesłonić «politykę» (to znaczy zbiór problemów i rozwiązań) na rzecz pewne
go sposobu bycia, pewnego statusu społeczno-moralnego” [Barthes 2000: 202].
Julia patrząca z plakatów przekonuje swoich wyborców, że tylko z nią możli
wy jest postęp Ukrainy, przy gwarancji zachowania najważniejszych wartości
i „ukraińskości”, których jest gotowa bronić za wszelką cenę.
W swoich przedstawieniach Julia zdaje się jednoczyć przeciwieństwa, har
monijnie scalać oba bieguny — postęp i tradycję, podobnie jak elementy mę
skie i kobiece. Samo serce — symbol jej partii — przywołuje na myśl kobiece
miłosierdzie, o którym tak często wspominali mi rozmówcy. Julia odwołuje się
również często do symboliki kobiecej płodności — w jej rękach kiełkują rośliny,
a zmarznięty krajobraz Ukrainy przemienia dotknięciem swoich stóp w wiecz
ną wiosnę. Ożywia i odżywia, zmienia na lepsze, prowadzi naprzód. Wydaje się
przy tym jednak, w swej nieskazitelnej bieli i światłości, być istotą aseksualną,
czystym uosobieniem idei. Równocześnie przekracza granice własnej płci (już
przez sam fakt zajmowania się polityką), korzysta z typowo męskich atrybutów,
jak motor, miecz czy zbroja. W sferze politycznej walki, tradycyjnie zarezerwo
wanej dla mężczyzn, Julia staje się prawdziwym bohaterem, łączącym w sobie
wszelkie sprzeczności, osiągającym androgyniczną pełnię.

***
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja polityczna na Ukrainie, narastające
konflikty i brak zaufania do czołowych polityków sprawiają wrażenie, iż trudno
przewidzieć, jak potoczą się dalsze losy Julii — zarówno polityczne, jak i ich
odbicie w lokalnym dyskursie i wyobrażeniach. Przydaje to niniejszej pracy staDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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tusu poniekąd historycznego. Jak pisał Ryszard Kapuściński: „Trudno jest pi
sać w świecie tak gwałtownej i gruntownej przemiany. Wszystko osuwa się spod
nóg, zmieniają się symbole, przestawiają znaki, punkty orientacyjne nie mają już
miejsc stałych. Wzrok piszącego błąka się po coraz to nowych i nieznanych kra
jobrazach, a jego głos ginie w huku pędzącej lawiny historii” [Kapuściński 2008:
195]. Myślę jednak, że sfera, jaką jest polityka — rzecz „najbardziej nietrwała,
złudna i ulotna na świecie” [Kapuściński 2008: 162], jest stworzona do opowia
dania o niej baśni (i w znacznej mierze z nich utkana), co sprawi, że Tymoszenko, jako prawdziwa bohaterka z krwi i kości, prędko nie zniknie z lokalnej
wyobraźni, bez względu na to, czym jeszcze zaskoczy swoich wyborców.
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Olga Linkiewicz

Wizerunki obcego a rzeczywistość
społeczna pogranicza w Galicji Wschodniej
w dwudziestoleciu międzywojennym

Dawno — dawno — kiedy jeszcze Dobosz wojował,
harne to były czasy! Biednym ludziom było najle
piej, bo Dobosz był dla nich bratem rodzonym; Lach
i Żyd był mu tylko wrogiem, a Hucuł i gazda tutejszy,
serdecznym druhem1.

W dwudziestoleciu międzywojennym Galicja Wschodnia była terenem rywali
zacji polskiego i ukraińskiego ruchu narodowego. Od 1923 roku, gdy mocą de
cyzji Rady Ambasadorów stała się częścią II Rzeczypospolitej, wieś, jaka leżała
na tym terenie, zaczęła podlegać instytucjom i działaniom państwa polskiego,
mającym na celu ukształtowanie patriotów i lojalnych obywateli. Rzeczywistość
społeczna pogranicza, uformowana w wyniku wielowiekowych procesów kultu
rowego przenikania między falami polskiego i ruskiego osadnictwa, przecho
dziła znaczne zmiany. Coraz wyraźniejsze były konflikty o podłożu etnicznym,
zwłaszcza z udziałem młodzieży zorganizowanej w grupy paramilitarne. W prze
kazach propagandowych dominowały hasła etnocentryczne i nacjonalistyczne.
W nowych warunkach społeczno-politycznych labilna — „pograniczna” —
identyfikacja mieszkańców stopniowo traciła rację bytu.
Zanim nastroje zaczęły się radykalizować, wieś na terenie etnicznie miesza
nym pozostawała w świecie ustalonych zwyczajem praktyk pogranicza. Częste
małżeństwa mieszane pomiędzy katolikami rzymskimi i grekokatolikami, prze
mienne uczestniczenie w życiu religijnym Cerkwi i Kościoła, dyfuzja kulturowa,
dwujęzyczność i dyglosja12, stanowiły fragment szerszego modelu funkcjonowa
nia społeczności lokalnej3. Model ten oparty był na powiązaniach krewniaczo1 Przypowieść o Doboszu sławnym z Trościańca [Grochowska 1903: 381].
2 Stosowanie danego języka w określonej sytuacji społecznej.
3 Opisywany świat społeczności lokalnej obejmował ludność obrządku rzymsko-, i greckokato
lickiego. Jej podstawę stanowiła ludność chłopska — od najbiedniejszego proletariatu do nie
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sąsiedzkich, podobieństwie w stylu życia i zakresie wykonywanych zajęć oraz
zhierarchizowaniu relacji z silną rolą konwenansu i opinii społecznej. Ten układ
społeczno-kulturowy tworzył wspólnotę działań, komunikacji i znaczeń. Jed
nym z kluczowych elementów podzielanego przez grupę światopoglądu były
rozmaite wizerunki o b c e g o oraz wyobrażenia o charakterze wiedzy potocz
nej [Malewska 1985], stanowiące podstawę identyfikacji mieszkańców i służące
odróżnianiu się od innych — obcych. Tymczasem w międzywojniu, a zwłaszcza
w latach 30. XX w., część wizerunków zaczęła pojawiać się w nowej odsłonie,
zakładającej interpretację świata w oparciu o kryteria narodowe.
Podstawą źródłową artykułu4 są materiały etnograficzne, w których zareje
strowano różne elementy kultury społeczności wiejskich terenów etnicznie mie
szanych5 oraz rozmowy nagrane z osobami przesiedlonymi z Galicji Wschod
niej6. Ważną rolę w sformułowaniu wniosków odegrały także dokumenty archi
walne7, przedwojenna prasa, pamiętniki oraz refleksja polskiej etnologii i so
cjologii — zarówno z okresu dwudziestolecia, jak i lat powojennych. Chociaż
większość źródeł odnosi się do okresu 1918-1939, niektóre dotyczą też lat wcze
śniejszych.
Obszar pogranicza w Galicji Wschodniej powstał w wyniku zmieszania się
osadnictwa ruskiego oraz polskiego — mazowieckiego i małopolskiego, przyby
wającego z zachodu:
„Szlachta i ludność miejska była przeważnie polska i wyznania rzymsko
katolickiego; lud został ruskim w obrządku religijnym greckokatolickim8.
[...] Wyraźne były [...] różnice klasowe uwidocznione w podstawowym policznych bogatych gospodarzy. Do niej zaliczam także szlachtę zagrodową. Ludność żydowska,
stanowiąca trzeci z najistotniejszych elementów struktury etnicznej tego pogranicza, uczestniczyła
w życiu wspólnot do pewnego stopnia i na bardzo określonych zasadach.
4 W artykule cytuję tylko wybrane źródła. Wnioski są częścią pracy doktorskiej pt. Wiejskie
społeczności lokalne na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza etnicznego w Galicji Wschodniej
1918-1939, przygotowanej w Instytucie Historii PAN w Warszawie pod kierunkiem prof. Włodzi
mierza Mędrzeekiego.
5 Położonych w Galicji Wschodniej, a więc na większości obszaru trzech przedwojennych woje
wództw południowo-wschodnich — tarnopolskiego, lwowskiego i stanisławowskiego.
6 Badania zostały przeprowadzone w latach 2000-2005 wśród migrantów na Dolnym Śląsku oraz
w grupie przesiedlonej w wyniku akcji „Wisła” na Mazury. Serdeczne podziękowania składam
rozmówcom oraz studentom grupy laboratoryjnej Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Za trud włożony w zebranie, opracowanie i analizę materiałów
szczególnie dziękuję Magdalenie Łubie, Zuzannie Żubce i Radosławowi Stryjewskiemu.
7 Są to dokumenty Instytutu Ziem Południowo-Wschodnich oraz dorobek etnograficzny (ma
szynopisy i rękopisy), zgromadzony we wrocławskim oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznaw
czego. Do sformułowania wniosków wykorzystałam materiały Kuratorium Okręgu Szkolnego
Lwowskiego ze zbiorów Centralnego Archiwum Historycznego we Lwowie i sprawozdania sy
tuacyjne wywiadu wojskowego z terenu województwa tarnopolskiego ze zbiorów Archiwum Akt
Nowych w Warszawie. Za okazaną życzliwość i pomoc pragnę podziękować pracownikom Archi
wum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu.
8 Dopiero po unii brzeskiej, zawartej w 1596 r.
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dziale na «panów» i «chłopów». Panami była szlachta, obojętnie jakiej na
rodowości. Ale i wśród ludu zaczęły pojawiać się rozróżnienia” [Burszta
1976:211-212].
Część chłopów obrządku rzymskokatolickiego określano mianem Mazurów.
Największe grupy polskich chłopów i drobnej szlachty osiedlały się od poło
wy XV do pierwszej połowy XVII wieku. W ciągu XVIII wieku następowało
stopniowe przechodzenie znaczącej części polskiego osadnictwa wiejskiego do
Kościoła greckokatolickiego [Bujak 1922, za: Bronikowski 1934: 117]. Akulturacja ludności rzymskokatolickiej, określana mianem ruszczenia, była charak
terystyczna zwłaszcza dla gmin z przewagą grekokatolików. Przyczyn takiego
stanu rzeczy upatrywano przede wszystkim w niedostatku kościołów i księży
rzymskokatolickich, szkół, braku uświadomienia narodowego, specyfice sto
sunków społecznych oraz sile przyciągania ruskiej (ukraińskiej) kultury ludowej
[Pawłowski 1919: 10-11]. Na terenie etnicznie mieszanym, którego największa
część przypadała na województwo tarnopolskie, znajdowały się zarówno miej
scowości z większością greckokatolicką, jak i o przewadze katolików rzymskich
oraz grupujące ludność obu obrządków. W relacjach przesiedlonych są definio
wane, odpowiednio, jako: ruskie (ukraińskie), polskie lub mieszane. Przegląda
jąc Skorowidz miejscowości województwa tarnopolskiego, sporządzony na bazie
I Spisu Ludności II Rzeczpospolitej z 1921 roku, nie znajdziemy zbyt wielu gmin
zamieszkiwanych wyłącznie przez mieszkańców jednego obrządku. Słysząc od
rozmówców rozmaite nazwy na części ich rodzinnych wsi zastanawiałam się, czy
w jakimkolwiek stopniu odzwierciedlały one różnice w obrębie społeczności.
Zwyczajowe określenia dotyczyły głównie miejscowości większych, w których
tworzyły się dzielnice. W Wojutyczach (pow. Sambor):
„beli Baszaki, Góra i tego, Strońskie, Dół, Zwierzyniec, Jaz, Zarzecze. (...)
to byli Polacy same na Baszakach. Tylko chyba było trzy rodzina ukraiń
skie, tych, tych Rusinów, nazywali kiedyś, nie Ukraińce. No Ruskie, Rusini. A tego, a na Dolie tam byli więcej Ukraińce, bo to było, tu do kościoła
to byli Baszaki, byli, to byli same Polacy, na Jazu też byli Polacy, na Dolie
było tylko trzy, cztery rodziny Polaków, a to reszta Ukraińce, te o, Rusini”
(K, ur. 1924).
Inna rozmówczyni dodaje: „Góra — to już mieszane” (K, ur. 1931). Wedle
źródeł Wojutycze to wieś mieszana, z przewagą grekokatolików [Skorowidz
miejscowości 1923, t. XIII], funkcjonująca w układzie typowym dla etnicznego
pogranicza w Galicji. Pamiętnikarz z Jezierzan (pow. Tłumacz) pisze:
„Znaczna większość Polaków zamieszkiwała w centralnej części wsi, gdzie
stał kościół, stąd był dorozumiany podział dominacji: «przed mostem», tj.
północno-zachodnia część wsi od strony powiatowego miasta Tłumacza
— dominacja Polaków (Ukraińcy prawie nie pokazywali się tutaj) i część
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«za mostem» (większy obszar wsi), gdzie już było więcej Ukraińców. Za
chwilę jednak dodaje: po stronie ruskiej (a tu mieszkałem)” [Ilnicki 1998].
Przestrzeń większych osiedli, przynajmniej częściowo mieszanych, dzieliła się
na część rzymskokatolicką i greckokatolicką, skoncentrowane w pobliżu swoich
świątyń. Ostapie w powiecie skałackim było dużą wsią, którą zamieszkiwała:
„większa część Polaków, a... czwarta część można powiedzieć, że Ruskich.
(...) Tak, że ten koniec, gdzie my mieszkali to byli same Polacy, to jak
spraszali to Polaków, po co tam, Ukraińców z ich końca, bo u nas wioska
była tak podzielona na cztery ulice, (...) Ruskie mieli jedną ulicę, (...) to
było tak: Za cerkwią, Drzewianne, i Na garbie, i Mazury. Mazury to gdzie
my mieszkali” (K, ur. 1923).
Kolonię wsi rzeczywiście zamieszkiwały rodziny osadników pochodzących
z województwa krakowskiego. Działki powstały w wyniku rozparcelowania zie
mi dworskiej w latach 20. XX w. Swój kawałek ziemi kupił tu między innymi
ojciec rozmówczyni — miejscowy, który opuścił wieś i kilka lat przebywał w cen
trum Polski. Dalej dowiadujemy się, że rodzina, choć na Mazurach, sąsiadowa
ła z Ukraińcami. W wielu przypadkach (nie tylko rodzin, w których spotykały
się dwa obrządki) widać przekraczanie tego, dość umownego, ale jednak funk
cjonującego podziału. Układ przestrzenny jest ważny, ponieważ odzwierciedla
i tłumaczy to, co działo się w rzeczywistości społecznej. We wsiach mieszanych
istniał pewien porządek, obejmujący rozróżnienie polskie / ruskie, który na sku
tek wspólnego życia ulegał zatarciu i rozmyciu. Podział ten był kategorią służącą
opisowi otaczającej rzeczywistości, rozgraniczeniem pojęciowo-znaczeniowym,
definiującym określony układ własnego świata.
Skutkiem wspólnego życia ludności rzymskokatolickiej i greckokatolickiej był
więc w praktyce brak wyraźnego i konsekwentnego przypisania do określonego
obrządku oraz — w pojęciu mieszkańców — kręgu kulturowego, definiowane
go przez pojęcia polskie lub ruskie. Życie religijne nie ograniczało się zresztą do
uczestniczenia w praktykach kościelnych czy cerkiewnych. Kluczową rolę dla
wielu dziedzin aktywności odgrywała religijność w kształcie charakterystycznym
dla społeczności wiejskich. Na niej opierało się rozumienie otaczającego świa
ta, a więc także wyobrażenia i kryteria świadomościowe, służące wydzieleniu
własnej grupy od innych czy też obcych. Niestety źródła pozostawione przez
warstwę chłopską są szczątkowe. Prawie wszystko, co jest do dyspozycji, pocho
dzi od inteligencji i reprezentuje właściwy jej sposób postrzegania identyfikacji
społeczności wiejskich. Znaczącą pomocą w rekonstrukcji są nagrane relacje
i przedwojenne opracowania etnograficzne, przybliżające mentalność i — po
przez pojęcia — symboliczny układ znaczeń wspólnoty. W wywiadach pojawiają
się słowa, wyróżniające spośród społeczności osoby, które ujmowały swoją iden
tyfikację w kategoriach narodowych bądź też traktowały polskość jako wyraz
odrębności i wyższości kulturowej. Dla mieszkańców różnica w postawach była
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Cerkiew Uspieńska (Zaśnięcia Matki Bożej), XVII w., Jaworów ^BopiB), obwód lwowski.
Fot. M. Zowczak, 2007

wyraźnie widoczna. Do najczęściej stosowanych sformułowań należą twardy
lub zatwardziały Ukrainiec i prawdziwy, względnie zawzięty Polak. Pojęcia ruski
i ukraiński występują obok siebie. Ukraiński, Ukraińcy — w stosunku do języka
i osób — są stosowane w zasadzie swobodnie, bez żadnych ograniczeń, co jest
naturalne, jeżeli weźmiemy pod uwagę wydarzenia II wojny światowej oraz czas
prowadzenia badań. Ruski odnosi się do języka, wyznania i grupy. W ostatnim
przypadku najczęściej występują określenia Ruski / Ruskie, czasem zastępowa
ne przez Rusinów. Przypisuję je właśnie przynależności do kręgu kulturowego,
który — w pojęciu mieszkańców — był wspólnotą o charakterze lokalnym, a nie
narodowym. Ruski jest zarezerwowany do charakterystyki form uczestniczenia
w życiu społecznym na wsi, z wyłączeniem opisów wyraźnych przejawów radykalizacji nastrojów. Wówczas zawsze wkraczają określenia ukraiński i Ukraińcy.
Rozmówcy zazwyczaj podkreślają: „to nie było, że Ukraińce... byli Ruscy i Po
lacy (...) u nas nie było różnicy” (K, ur. 1923, Niżborg Szlachecki, pow. Kopyczyńce). Ponadto ruski jest charakterystyczny dla spontanicznych reakcji: „a, to
po rusku. Ruski, po rusku”, częściej pojawia się w relacjach starszych roczni
ków — osób nie tyle pamiętających więcej, co o odmiennych doświadczeniach
z przedwojennej rzeczywistości. W ten sam sposób, co określenie ruski, możemy
traktować pojęcia polski, Polacy. Kim w takim razie był prawdziwy, względnie
zawzięty Polak? Pod kategorię, związanego z polskością, poczucia wyższości kul-
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turowej, kwalifikuje się powieściowa postać Franciszka Grzędy, najbogatszego
gospodarza we wsi. W przeciwieństwie do większości łacinników z Potoków,
Grzęda używa w domu języka polskiego i uparcie, „przez bezdenne błoto, po
ślizgawicy i wśród huraganów”, wraz ze swoją rodziną, zdąża kilka kilometrów
do kościoła [Schoferowa 1998: 43]9. Prawdńwy Polak nie chodził do cerkwi, tak
samo jak twardy Ukrainiec nie pojawiał się w kościele.
Wbrew etnograficznej praktyce i zasadom wywiadu otwartego, zadawanie
pytań w rodzaju: „a po czym poznać, kto był Polak, a kto Ukrainiec”, bądź wska
zywanie, w jakikolwiek sposób, na podział społeczności między Polaków i Ukra
ińców, nie było całkowicie bezcelowe. Reakcja zdezorientowania i brak pomysłu
na odpowiedź ze strony rozmówców10 pokazują, że takie postawienie sprawy
pozostaje w sprzeczności z postrzeganiem przedwojennej rzeczywistości: „Jak
się znało to się wiedziało” (K, ur. 1921, Barysz, pow. Buczacz), „No w swojej
wiosce, pani, jak się nie znają, (...) jeden drugiego znał każden” (M, ur. 1926,
Dobrowody, pow. Podhajce), albo „nikt tam nikomu nie mówił, że Ukrainiec czy
Polak” (M, ur. lata 20. XX w., Dubienko, pow. Buczacz), „To było wszystko...
jakby jedno. Ruskie-polskie” (K, ur. 1923, Niżborg Szlachecki, Kopyczyńce).
Zawsze otrzymujemy te sam komunikat: „nie było różnicy. Tam wcale nie było,
tam nie rozumiała co tam jak różnica była, abo Ukraińcy rozumieli, że różnica
jaka...” (K, ur. 1931, Wojutycze, pow. Sambor).
Podstawowym pojęciem do opisu przedwojennego świata jest kategoria mie
szane. Charakteryzując stosunki we wsi, rozmówcy umieszczają wprawdzie swoją
rodzinę jako funkcjonującą bardziej po polsku lub po rusku / ukraińsku, mając na
myśli język używany w domu i przynależność do Kościoła bądź Cerkwi (zwłasz
cza w przypadku katolików rzymskich niekoniecznie tożsamą z praktyką), ale
— ze względu na przemieszanie — nie zawsze jest to kategoria pierwszorzędna
i wyraźna. Zacieranie się jej ostrości następowało w życiu codziennym: „u nas
sąsiadka była Ukrainka, a moja mama Polka, obydwa nazywali, jedna Kaśka,
druga Kaśka. Ta co ugotowała to niesła jednej Kaśce, ta co ugotowała — dru
giej” (K, ur. 1931, Wojutycze, pow. Sambor). Analiza wszystkich relacji wywo
łanych pokazuje, że rzeczywistość, zawierająca elementy klasyfikowane wedle
„etykietek5' polski / ruski jest ograniczona. Jeżeli próbujemy wykroczyć poza
konwencjonalizowany obraz, okazuje się, że pozostała część doświadczeń nie
została poddana refleksji w tych kategoriach, nie była na tyle ważna i wyjątkowa,
by stać się elementem przekazu pokoleniowego. Zapis rozgraniczenia polski /
ruski jest znacznie szerszy w źródłach etnograficznych pochodzących z epoki.
Według Obrębskiego recepcja obcości opierała się o wyróżniki dotyczące
kilku określonych sfer życia [Obrębski 1936а]. Mieszkanka Wojutycz (pow.
9 Powieść Marii Schoferowej, Grzędowie. Opowieść z Zimnego Podola, została napisana w latach
30. XX w. na konkurs „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.
10 Spora grupa rozmówców miała w rodzinie małżeństwa mieszane bądź sama wchodziła w takie
związki. Niektórzy byli obrządku greckokatolickiego.
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Sambor) obrządku rzymskokatolickiego, wspominając bycie chrzestną, tłuma
czy swoją obecność w Cerkwi greckokatolickiej w następujący sposób: „a bo to
jeden Pan Bóg, to nie prawosławne5' (K, ur. 1931). Podkreślanie odmienności
wobec prawosławnych charakteryzowało tereny położone w pobliżu Wołynia
i Chełmszczyzny. Niechęć wobec „mieszania się" poprzez związki małżeńskie
z prawosławnymi była zauważalna wśród niektórych osób, zwłaszcza obrządku
rzymskokatolickiego, z najstarszego pokolenia przesiedleńców11. Jeszcze przed
wojną, w Rzeczycy (pow. Rawa Ruska), ze względu na niewielką odległość od
wsi prawosławnych, choć takie małżeństwa się zdarzały, nie przechodziły bez
echa:
„te prawosławny, jak się ożenił, chłopak wziął se dziewczynę z... naszej
wioski, to już ksiądz ślubu nie dał, ani dziecka nie okrzcił, bo za prawo
sławnego męża poszła" (K, ur. 1926).
Granicę z Chełmszczyzną określano mianem prawosławnej. Ta sama granica
— oddzielająca ziemie byłego zaboru rosyjskiego od austriackiego pojawia się
w źródłach wytworzonych w dwudziestoleciu. Wówczas, w pojęciu przeciętne
go mieszkańca wsi Podola, Wołyń to Rosja, gdzie mieszkają Moskale. Z Rosji
pochodzą na przykład określone formy motyk i żowty garnki, wypalane na linii
Wiśnicz-Zdołbunów na Wołyniu — w odróżnieniu od miejscowych czomych,
z ośrodka w Kokutkowcach (pow. Tarnopol) [Gajek 1947: 31, 87]12.
Kogo jeszcze postrzegano jako obcego? W czołówce byli niewątpliwie polscy
osadnicy, przybyli do Galicji Wschodniej w latach 20. XX w. i pozostający we
własnym środowisku społecznym. Oddzielili się, gadali po polsku, gospodarzy
li po zachodniemu, mieli swoją szkołę — wymieniają rozmówcy. Świadectwo
niechęci dają też relacje drugiej strony: „To te Ukraińcy, te dzieci, zapamięta
łam, się śmiały do nas, wyzywały, tak podnosili spódniczki, pokazywali nam goły
tyłek" — opowiada córka osadników z powiatu Brzeżany (K, ur. 1927, Gaik).
Bardzo wyraźny podział stworzył się na terenach z przewagą greckokatolicką.
Linia demarkacyjna przebiegała pomiędzy społecznością wiejską i działaczami
ukraińskimi z jednej, a kolonistami i polską inteligencją, tworzącymi środowi
ska tzw. miejscowej Polonii z drugiej strony. W pojęciu Polonii wieś to element
bardzo ciemny, który do Polaków nie czuje zbytniego sentymentu (pamiętnik
nr 241/35). Na terenach mieszanych rolę obcych spełniali Huculi i Bojkowie,
z którymi duża grupa osób stykała się przed wojną, w trakcie jarmarków w mie
ście i przy okazji najmowania do pracy, oraz Łemkowie, przesiedleni do Gali
cji Wschodniej na miejsce omawianych społeczności. Z nimi część rozmówców12
11 Po 1947 r., na jednym miejscu spotkały się społeczności z różnych terenów i odmienne kultu
rowo — Galicji Wschodniej, Chełmszczyzny, Podlasia i Łemkowszczyzny. Wśród przesiedlonych
z Galicji Wschodniej były osoby obrządku rzymskokatolickiego.
12 Określanie mieszkańców Wołynia mianem Moskali zarejestrował w pow. sokalskim i radziechowskim Włodzimierz Marków (AN PTL, sygn. 316).
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miała krótszy lub dłuższy kontakt, zależnie od roku przesiedlenia. I tu nie bra
kuje materiału do analizy postrzegania obcości. Ponieważ Łemkowie, Bojkowie
czy Huculi nie mówili po ukraińsku, nie można było ich pojąć — posługiwali się
językiem niezrozumiałym, nie swoim, przez co wydawali się śmieszni, a nawet
antypatyczni:
„Łemki takie, te łemki, to tam przesiedlili, to my z tymi łamkami, ja tych
łemków nie lubiałam. (...) nie umieli tak po ukraińsku mówić, tylko tak:
łempak, łempak [śmiech]. (...) ten język ich był ni to czeski, ni to ukraiń
ski, na kartofle mówili bandurka [śmiech], Duuużo słów ich pamiętam,
taki był jeden Jasiu, (...) droczyć z nim zawsze, a on śpiewał: „łem moja
Haniczka, wyszła za Janiczka, łem [śmiech]” (K, ur. 1931, Wojutycze, pow.
Sambor).
„Obcy, jeśli już przemówią, to kaleczą mowę, ich mowa jest ciemna i nie
zrozumiała5' [Benedyktowicz 2000:136]13. Wyobrażenia o obcych to zbitki
pojęciowe, w których mieszają się plany realny z nierzeczywistym” [Bene
dyktowicz 2000: 138, 131]:
„Tak jak średniowieczne ośmieszanie diabła oddalać miało odczuwany
wobec niego strach i lęk, oddalać jego grozę, tak ośmieszanie obcych
może być rodzajem analogicznego śmiechu kompensacyjnego. Śmiechu
pokrywającego odczuwany strach i lęk wobec niepokoju i niebezpieczeń
stwa, jakie budzą swą niezrozumiałością, «nienormalnością» obcy” [Be
nedyktowicz 2000: 182].
„K: Łemkowie byli takie ułomne, myśmy się lubieli tak trochu podśmiewywać. No takie niedorozwinięte, takie nie do tego (...).
OL: A jak była pani teraz, to Łemki, Bojki to nadal?
K: Są, ale już inaczej mówią. Już ich kultury nauczyli trochu nasi ludzi
[śmiech]” (K, ur. 1931, Wojutycze, pow. Sambor).
Świat mieszany w oczach Łemków też był dziwny, niezrozumiały, śmieszny:
„Jak to powiedzieć... Niby jego mama [męża — przyp. O.L.] z jakiejś tam
polskiej rodziny pochodziła, tak trochie... Bo tam u nich jakoś tak było, że
tak... jak... ich rodzice — tej jego mamy, byli chiba jedno Poliak, drugie
tyż...Ukrainiec. I tak — jak był mąż Poliak, to dzieci chrzcili w koście lie — chłopaki. A...a po żonie dziewczyny... No to te bracia niby Poliaki,
teściowej mojej, a teściowa Ukrainka... Oni podobnież świętowały święta
polskie, po bracie...i tego...alie rozmawiały tyż po ukraińsku. No alie...alie
i po polsku rozmawiały. No to, to, to było takie troszkę pokręcono... To tyż

13 O naśmiewaniu się z obcego języka pisał także Bystroń [1927].
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śmieszne jak tak może być — abo tu, abo tam, nie! ? Kiedyś tam tak było.
Dziwnie...mnie to też wyglądało” (K, ur. 1934, Radoszyce, pow. Sanok).
Bojków ośmieszano głównie w okolicach Hor i Potylicza (pow. Rawa Ru
ska)14. „Bojki brzydko mówią i brzydko się ubierają”. Ich mowa jest „śmieszna”,
gdyż miast „była5' mówią buła. Do tego „chodzą w sirakach, noszą spodnie białe,
koszulę «mazurskim» zwyczajem wypuszczoną na wierzch i słomiany kapelusz
własnej roboty5' [Gajkowa 1947: 41]. Dowiadujemy się również, że wedle relacji
starszych mieszkańców, przepasaną koszulę na wypusk nosili dawniej wszyscy
mężczyźni [Gajkowa: 41, 57]. Na Podolu, przynajmniej do okresu wojennych
przesiedleń, pierwszorzędną rolę odgrywał jednak hucuł. Pierwszorzędną, je
śli chodzi o budowanie identyfikacji, natomiast prestiżowo zdecydowanie po
ślednią. Wszystko, co świadczyło o niskim statusie, było huculskie. Na północy
Podola chodzenie w samej koszuli uważano za dowód ubóstwa. W niektórych
miejscach, taki strój „Polacy nazywają ruskim a Rusini huculskim” [Gajek 1947:
103]. Wszystkie północne podolskie powiaty, w swojej przewadze stojące na
wyższym poziomie cywilizacyjnym, odnosiły się z lekceważeniem i pogardą do
swoich sąsiadów z południa. Czym dalej na północ, tym rzadziej można było do
strzec mężczyzn ubranych w długą koszulę, noszoną na spodnie, czyli na wypust,
względnie wypusk. Nic dziwnego, skoro — w pojęciu mieszkańców — tak ubie
rali się „ciemni”, „stare dziady”, a zwłaszcza huculi. W Rosochowaćcu (pow.
Skałat), o dużym procencie Polaków — szlachty zagrodowej — „nawet najstarsi
nie pamiętają, aby kto nosił koszulę po rusku. Interpelowani o to oburzali się,
jak gdyby chodziło o jakieś występki” [Gajek, AN PTL, sygn. 478]. W rejonie
Jabłonowa (pow. Kopyczyńce) mężczyzna w koszuli na wypust to mamyna lola:
„Nie spotyka się tak ubranych Polaków, nawet w miejscowościach położo
nych daleko na południe [...]. W trzech powiatach południowych poczu
cie śmieszności tego ubioru zanika. Nawet młodzież, która jest najbar
dziej czuła na śmieszności, nosi koszule na wypust. Pod tym względem
Huculszczyzna i południowa część Podola stanowią jedną krainę” [Gajek
1947: 110].
Wyrazem wyższego poziomu życia było też noszenie spodni wpuszczonych
w buty [Gajek: 109] oraz, od święta, namyśla, czyli sznura korali przetykanego
srebrnymi monetami [Gajek: 106]. Gajek wskazywał rozmaite różnice między
zmodernizowaną północą a bardziej konserwatywnym południem. W związku
z kryzysem końca lat 20. XX w. wzrosła — i tak silnie obecna na południu — ten
dencja do samowystarczalności. Przy znacznym przeludnieniu nie wszyscy mogli
znaleźć zatrudnienie w pracy na roli. Stąd spora grupa zajmująca się wypasem
owiec — nie tylko tradycyjnie na Pokuciu i południu Podola, ale także częściowo
14 Nie tylko, ponieważ „nie ma większej obelgi dla Hucuła jak gdy go bojkiem nazwą” [Bystroń
1927:139].
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na północy. Bogatsi mieszkańcy traktowali to zajęcie jako poniżające. W kilku
miejscowos'ciach powiatu skałackiego hodowlę owiec wyśmiewano, a owczarz
był tak samo obraźliwym określeniem, jak hucuł. „W Mogielnicy identyfikują
nawet hucuła z owczarzem, bo jak powiada lud: «to huculska sprawa zajmować
się hodowlą owiec». Z tego też powodu mieszkańców Białokiemicy — wedle
kroniki tutejszego probostwa z 1925 roku — sąsiedzi przezywali owczarzami”
[Gajek: 15]15. Jeszcze gorszą obelgą był końarz. Zamożni gospodarze uważali
kozę za szkodnika — jej mięsa praktycznie nie jadano, mleko piły tylko osoby
biedniejsze. Z pogardą odnoszono się do tych, którzy nie mieli za co kupić kro
wy. Zamiast tego musieli się zadowolić „żydowskim nabytkiem” [Bystroń 1927:
132]. W przekazie ludowym kozę powszechnie utożsamiano z postacią Żyda,
diabła, a także grzechem.
Wśród pojęć identyfikacyjnych powracają także chachły i chachłacki. Słowa
kacapski, chachłacki, określane przez Obrębskiego mianem „wewnątrzruskich”,
zaczęły się pojawiać w dwudziestoleciu obok przeciwstawienia ruski / polski
[1936: 31]. W prasie ukraińskiej kacapami nazywano głównie zwolenników ugru
powań starorusińskich. Kacapskie były wszelkie przejawy konserwatyzmu, sta
gnacji, niechęci do aktywności w życiu narodowym. Chachłacki jest określeniem
na język, stosowanym przez rozmówców: „na ulicy trata tatara — chachłackim.
To był nie ukraiński, tylko chachłacki’' (K, ur. 1919, Cygany, pow. Borszczów).
„To po ukraińsku ja rozmawiał, w domu, wszędzie, ale ten nasz język to nie był
taki ukraiński czysty, to był taki chachłacki” (M, ur. 1922, Plebanówka, pow.
Trembowla). Jeśli nie mieszany, to chachłacki — za każdym razem odróżniany
od ukraińskiego i polskiego. Oba pojęcia stosowano także w międzywojniu.
Wróćmy do rozmowy z mieszkanką Wojutycz, która na pytanie o chachłacki
odpowiada: „Chachły? Tak, to chachły ze wschodu te Ukraińce, na wschodzie
co są. (...) A te Ukraińcy by się obrazili, by na nich powiedział, nasze. Nie, oni
nie należą do takiego czegoś” (K, ur. 1931). Skąd taka sprzeczność? Chachłacki
ma wydźwięk pejoratywny, więc stosunek do niego był i jest ambiwalentny, po
dobnie jak do innych przezwisk i przejawów własnej, chłopskiej kultury. „Prosty
no, taki łamany, jedno słowo tak, a drugie słowo tak” — relacjonują rozmówcy.
Gajek odnotował na Podolu dwie autodefinicje języka. „Lud” — a mowa tu
o osobach obu obrządków — mówił po prostu lub po chłopsku (można przypusz
czać, że raczej po mużycku). W opozycji do swojego, język polski to mowa pańska
[Gajek 1937:27], język panów z miasta [Gajkowa, AN PTL, sygn. 433]16. Co jesz
cze? „Wyraz kolacja określa ludność jako pański”. „Stodoła jest niepotrzebna,
gdyż, jak oświadcza ludność, dobra jest tylko dla panów”, czyli dla większych,
15 W XIX w. owca odgrywała znaczną rolę w utrzymaniu podolskich gospodarstw. Otrzymywano
z niej wełnę, mięso i tłuszcz do wyrobu kaganków i świec. Wypas owiec ustąpił hodowli trzody
chlewnej.
16 Dlatego mieszkańcy powiatu Rawa Ruska, deklarujący się jako polskie, „krępują się w używa
niu języka polskiego, w czym wyczuwa się pewną niechęć, nie tyle dotyczącą kultury i języka, ile
zagadnień społeczno-socjalnych” — pisała Olga Gajkowa [Gajkowa, AN PTL, sygn. 433].
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zamożniejszych gospodarstw. W referacie wygłoszonym na forum podolskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk, etnograf wspominał jedną z miejscowości położo
nych na terenie między Seretem a Zbruczem17, której mieszkańcy za każdym ra
zem witali go „ironicznym uśmieszkiem i słowami Sława jaśnie panu albo Niech
będzie pochwalony jaśnie pan". Wies', kiedyś' deklarująca się jako polska1819,zmie
rzała w stronę konkurencyjnej kultury narodowej, uczestnicząc w tworzeniu
i rozwoju ukraińskich instytucji życia społecznego i gospodarczego. Zdaniem
badacza, o tym kierunku zdecydowała niechęć do dworu i miasta [Gajek 1947:
19]. Przykładem utrwalania takiego wzorca przez tradycję, jest haiłkowa19 przys'piewka z okresu strajków rolnych na Podolu (pocz. XX w.):
„Tam na hori żółta blacha
Ne bijte sia lude pana Lacha
Ani Lacha ani pana
Bo pańszczyzna skasowana5' [Gajek 1937: 28].
Chałasiński uznawał, że „wzory obyczajowe” chłopa i pana stanowiły rodzaj
miary do oceniania rzeczywistos'ci, porządkowania jej. Pisał o wartościującej se
gregacji rzeczy i ludzi na chłopskie bądź pańskie [1984, t. II: 69].
Druga podstawowa opozycja w stosunku do chłopskiego to szlachecki. Za
szlacheckie czyli polskie — chociaż określenia nie zawsze były równoznaczne
— uważano pasy do kaftana i koszuli oraz żółte cholewy wywinięte na wierzch
butów. O domach na podwalinach mawiano: „tak sobie buduje szlachta” [Ga
jek, AN PTL, sygn. 478]20. Szlachta jadała widelcem i chodziła w trzewikach.
„Nazwa stanowa szlachcic oznacza wśród ludu każdego ubranego po miejsku”
— stwierdzał Bystroń [1927:141]. Także rozmówcy wskazują na podziały oparte
o wyznaczniki ekonomiczno-społeczne:
„Byli, różnili się tak te szlachcice. (...) oni już chodzili, jak to u nas mówili,
po pańsku, w takich beretach, kapeluszach, torebkach. No, a te nasi, we
wsi ludzie, to tak zwykle, chustka no. Oni we wsi, we wsi mieszkali. Oni,
to jak tak zapamiętałam, to jedna ta szlachcianka wyszła za policjanta, oni
z nami to nie [nie wchodzili w związki małżeńskie — O.L.], później druga,
to też wyszła za jakiegoś takiego tak, że różnili się, a tak po sąsiedzku żyli
dobrze, chodziliśmy do jednego kościoła” (K, ur. 1921, Słobódka, pow.
Brzeżany).
17 A więc na wschód od Zaleszczyk, Czortkowa, Trembowli i Tarnopola.
18 Niestety Gajek nie podaje żadnych konkretnych szczegółów na jej temat, wyjąwszy informację
o obecności czytelni „Proswity” i kooperatywy „Maslosojuz”.
19 Hailka, hajówka, zabawa w Zelmana, odtwarzana zwykle w Niedzielę Wielkanocną przez grupy
młodzieży, na terenach mieszanych — tak jak inne gry i zabawy — była przejmowana i adaptowa
na przez ludność polską.
20 Zapewniał Gajka „z sarkazmem”, „informator, biedny chałupnik”, oprowadzający etnografa
po Rosochowaćcu.
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W wywiadach znajdujemy też relacje drugiej strony: „Zawsze szuraliby: Lachaczka, Lacha, Laszka, Laszka... A Polacy znów inaczej, no. Tomu nazwali nas
Polacy, szlachta, a ich — chodaczkiwci21. Prości chopy, prościaki” (K, ur. 1919,
Cygany, pow. Borszczów). Jak widać, i szlachta z południowego Podola — chodaczkowa zresztą — starała się odróżnić od chłopstwa. Stałym wątkiem akcen
tującym wyższość był ubiór. Polacy nosili krótsze kożuchy: „Nosili się bardziej
po szlachecku, mody pilnowali, a oni prosto” (K, ur. 1934, Horodyszcze, pow.
Tarnopol), „My już się wyróżniali tym, że my Polacy i nie będziemy haftować”
(K, ur. 1925, pow. Turka). Fischer określał wskazywanie odrębności mianem
„specjalnego odnoszenia się”. Tak jak w przypadku wszelkich różnic stanowych,
polegało ono na przekonaniu o lepszym pochodzeniu i rozmaitych innych wy
obrażeniach: „zajadów dostanie ten, kto się napije wody z ruskiego garnuszka”
— miała w zwyczaju mawiać szlachta z Delejowa (pow. Stanisławów) — oraz
naśmiewaniu się. Szarany22 chodzą w maminej soroczce, znanej nam już, długiej
koszuli noszonej na spodnie (na wypusk). „Dlatego nie utrzymywano wzajem
nych stosunków towarzyskich, ani nie zawierano związków małżeńskich, gdyż
herbowa szlachta polska, choć nieraz uboższa od chłopów, uważała się za coś
odrębnego od ruskiego gminu” [Fischer 1939: 33). Część grupy uległa akulturacji, czyli, jak to ujmowała polska inteligencja, zruszczyła się i schłopiała. Jednak
celebrowano niektóre oznaki szlacheckości. Opowiadają o nich dawni miesz
kańcy Mochnatego (pow. Turka):
„kościoła u nas nie było, w Wysocku był, to do Wysocka jeździli to było, ja
wiem, może z piętnaście kilometry, to kto chciał, a tak to chodzili razem
do cerkwi. Tylko widzi Pan, to tak było, Polacy stali w cerkwi po prawej
stronie a Ukraińcy po lewej. Bo to była wyższość tak, że tak sobie wybrali,
a kobiety z tyłu i Polki i Ukrainki, a cmentarz był wspólny... Nie, nie, u nas
to nie było mieszanych, może jedna rodzina czy dwie tak że Ukrainiec się
ożenił ze szlachetnu (...) ten tarnopolskie, tam, to już inaczej, żenili się, to
tak było pół na pół” (M, ur. 1934, Mochnate, pow. Turka).
Odrębność terenów podkarpackich od Tamopolszczyzny jest widoczna dla
większości rozmówców:
„O nie! nie daj Bóh, aż teraz jak ja tu prijechał, [na Dolny Śląsk — O.L.]
to mówią, że Ukrainiec bierie Polki, a Polka idzie za Ukraińca, u nas na
wet w cerkwe to tu stali Polaki szlachta, tak nazywali, a tu Ukraińcy, roz
dzielali się, ksiądz jednu odprawiał mszu, odprawiał, słuchali, ale to był
podział u cerkwy” (M, ur. 1920, Wysocko Wyżne, pow. Turka).
21 Chodak — człowiek prosty, ubogi [Kopaliński 1991:153].
22 Czyli szarańcza. Bystroń przytaczał określenie hadiuga (gadzina, żmija), które powszechnie
stosowano na ludność ruską na Pokuciu i Podolu [por. Bystroń 1927:138]. Według niego częstym
przezwiskiem na Rusina był jeszcze czarny. Czarno w pysku mieli także Mazurzy [Bystroń 1927:
129].
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U cerkwy więc spotykano się wyłącznie ze względów praktycznych, a nie
z uwagi na przemieszanie między obrządkami.
Jak wszystkie pojęcia związane z kategorią obcości, także określenie Mazur
występowało w specyficznym kontekście: „jako siły pociągowej używają niekiedy
wołów lub krów, szczególnie dla orki. Ludność ruska przy tej okazji wyraża się
wzgardliwie, że „krowami orzą tylko Mazury” [Gajkowa 1947: 76]. Tradycyjnie
nazwę stosowano dla osadników pochodzących z Mazowsza. Pamiętnikarz z po
wiatu podhajeckiego — typowy przykład zdobycia awansu społecznego i uświa
domienia przez Związek Strzelecki — pisał zafrasowany:
„[...] w 1921 roku rozpoczęła się kolonizacja folwarków okolicznych. Bar
dzo się radowałem, że stan Polaków się powiększy. Ale — co bardzo przy
kre, oni nas nazywają Rusinami. To znowu tutejsi nazywają ich Mazurami
[...]. [Wcześniej to do niego koledzy kierowali przezwiska Mazur lub Polak
peczenyj — przyp. O.L.]” [Chałasiński 1984b: 530, 538].
„Wszystkich Polaków włościan trudniących się uprawą roli miejscowa lud
ność ruska w powiecie sokalskim nazywa Mazurami, rzadziej Lachami,
bez względu na to, czy są to koloniści, którzy przybyli teraz, czy ci, którzy
mieszkali już dawniej. Nazwą Polaków określa się w sokalskim powiecie
surdutowców" [Marków, AN PTL, sygn. 316]. W relacjach rozmówców
Mazurzy są przypisywani wyłącznie kolonistom z lat 20. XX w. Z kolei
Łemkowie miano Mazurów lub zamieszańców (zamiszanyj narid) stosowali
wobec ludności kilku wsi nad Wisłoką23, którzy od swoich sąsiadów —
osadników z zachodu — przejmowali mazurską odzież i niektóre wyrazy.
Mieszkaniec Ripnyka opowiadał: „ja kupył byku na jarmarku u Himiaka
a tot hwaryt mi: wy Mazury! Jaż mowju mu: czuowieku, za szto? Ja takyj
Rusyn jak ty!” [Marków, AN PTL, sygn. 316].
Podział polskie / ruskie był tylko jednym z kryteriów porządkowania rzeczy
wistości społecznej. Z racji innych wyróżników oraz dyfuzji kulturowej, cha
rakterystycznej dla pogranicza, dość niejednoznacznym. Owszem, mieszkańcy
Podola — prezentując przedmioty codziennego użytku — chętnie podawali na
nie dwa określenia, polskie i ruskie, nie byli natomiast w stanie wskazać, które
nazwy miałyby być polskie, a które ruskie. Częściowo przynajmniej, rozróżnie
nie funkcjonowało tylko nominalnie. Jeśli nadawano mu znaczenie, to — do
pewnego momentu — nie było ono niczym, ponad inne wyróżniki kulturowe,
plany swojskości i obcości. Polski bądź ruski mógł być obrządek, kalendarz, du
chowny, ale równie dobrze ubiór, zabudowa, narzędzie. Istniało wiele przysłów
i powiedzonek, w których ośmieszano to, co ruskie lub polskie. Bohaterka po
wieści Schoferowej postanawia: „i koszulę mu wyszyję, jak ma Strycaków Jur.
23 Były to m.in. Błyzeńka, Hwozdianka, Korosteńka, Bonariwka, Opatiwka, Petrosza Wola, Wól
ka Bratkowska, Waniwka, Ripnyk i Czornoriky.
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Już i tak się ruskie baby pośmiechają, że polskie — niedorajdy, kiedy naszywek
nie robią’’ [1998: 42]. W rozmowie z mieszkańcem Stołpina (pow. Radziechów),
pochodzącym z miejscowej, bogatej rodziny, również odnajdujemy ciekawy ze
staw wyobrażeń, związany z poczuciem wyższości kulturalnej:
„Polacy byli bystrzejsi. (...) Polak potrafił dom budować, oni chałupę.
(...) Polacy bardzo mody pilnowali, a oni prosto. Polka była delikatniej
sza, rysy twarzy miała inne. (...) Polacy pili kawę z rana. Nawet piosenkę
wymyślili: «Polka lubi dołhu spaty, kawu pyty. A Ukrainka z ranku wstaty,
borszcz zwaryty». Że Polki są leniwe” (M, ur. 1919).
Takie fragmenty w wywiadach są sporadyczne i pochodzą wyłącznie z rela
cji osób zamożnych, o wyższym statusie społecznym. Wyższy status nie zawsze
oznaczał różnice majątkowe, czasem jedynie świadomościowe.
0 kulturowym wymiarze rozróżnienia polskie / ruskie może świadczyć rów
norzędne stosowanie pojęć wobec osób, jako reprezentantów tych ról, ich ję
zyka oraz wyznania: „on był tam z swojem ojcem, dom zostawił, ona nie chcia
ła pojechać, zostawił ją z dwoma córkami, ale byli krzczone na polski język”
(K, ur. 1924, Wojutycze, pow. Sambor). Dla samookreślenia i jego przemian
ważniejsze były nie konsekwencje przynależenia ludności do wspólnoty Kościo
ła lub Cerkwi, ale — właściwe kulturze ludowej — zanurzenie w sacrum i poj
mowanie świata w kategoriach specyficznej religijności:
„[...] postrzeganie obcych odbywa się poprzez pryzmat struktur i katego
rii sakralnych. [...] Odznacza się ono właśnie spontanicznością, charak
teryzuje się jednoczesnością przeżycia demoniczności i świętości obcego
1 tego, co obce” [Benedyktowicz 2000: 176].
W świecie wyobrażeń mieszkańców nie brakowało wizerunków kształtują
cych obraz rzeczywistości społecznej. Kulturowy podział polskie / niskie, niejako
„zamazywał” doświadczenie wspólnego życia, mieszczącego się w pojęciu mie
szane. Ci, którzy byli swoi — na to wskazują wzajemne wyobrażenia — mogli
występować jako obcy, ale tylko w bardzo określonych rolach i nadal pozostając
w obrębie grupy.
„Właśnie w stosunku do obcych wewnątrz grupy i w ustawicznej we
wnętrznej egzotyzacji [...], doświadczenie numinotyczne i środki jego wy
razu zachowały cały swój pierwotny charakter. [...] Stosunek do obcych
w kulturze ludowej jest ambiwalentny. Obcy budzi niepokój, lęk, grozę
i fascynację” [Benedyktowicz: 189-190].
Pojęcia „etykietki” identyfikacyjne, stosowane przez społeczności wiejskie na
swoje bliższe lub dalsze otoczenie, były odzwierciedleniem hierarchii i presti
żu wewnątrz społeczności oraz w relacji do grup zewnętrznych. Niezależnie od
tego, jak przedstawiciele inteligencji chcieli widzieć przebieg spraw związanych
z uświadamianiem narodowym wsi w dwudziestoleciu, budowanie identyfikacji
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rozpoczynało się nadal od przeciwstawienia świata chłopskiego pańskiemu. Od
mówiącego, potrzeby i kontekstu sytuacyjnego zależało użycie innych określeń
definiujących. Symbolika i oddające ją pojęcia były bardzo płynne i zmienne.
W dwudziestoleciu pod określeniem Mazur coraz częściej rozumiano osadni
ków z lat 20. XX w. Nowo przybyłych określano także mianem szlachty. W ten
sposób mogła zostać zdefiniowana chłopska rodzina spod Krosna, która w po
szukiwaniu lepszego życia przyjechała na teren tarnopolskiego. Podstawową
funkcją nomenklatury, zaliczającej do szlachty bądź chodaków, Mazurów lub
Rusinów, miało być wydzielenie kręgów swojskości i obcości oraz pilnowanie
integralności własnego świata. Pański nie zawsze równał się polskiemu — mógł
odróżniać się, w pojęciu mówiącego, na przykład materialnie. Podstawowe wy
różniki łączyły się nadal z sytuacją majątkową i wynikającym z niej prestiżem.
Panowie to bogaci gospodarze, panowie są z miasta i z dworu. Odnoszenie się
z drwiną czy nawet wrogością zupełnie nie wykluczało i nie stało w sprzeczności
z aspirowaniem do pozawiejskiej kultury. Język polski, tak samo jak strój oraz
inne atrybuty pańskości czy szlacheckości, choć traktowane z przekąsem, stano
wił pewną wartość — obcą i jednocześnie pożądaną:
„[...] pomimo i obok tych jednoznacznie pejoratywnych konotacji, [...]
a nawet czasem w obrębie tego samego obrazu odnaleźć możemy co naj
mniej drugą połowę świadectw, w których wyraża się jednoczesny podziw
dla obcych” [Benedyktowicz 2000: 185-186].
Polski — określany przez mieszkańców wschodniego pogranicza jako kulturny i przeciwstawiany swojemu, czyli prostemu — stosowano w konkretnych oka
zjach. Przekraczanie tej reguły początkowo było wyśmiewane. Wraz z radiem,
na wieś w międzywojniu wkroczyły miejskie szlagiery. Popularna wśród młodzie
ży stała się piosenka żołnierska. W obu przypadkach teksty były polskie. Przy
najmniej do czasu — dość szybko bowiem pojawiły się tłumaczenia i przeróbki,
przygotowane przez działaczy ukraińskich [Gajek 1937: 32-33]. Świadectwem
tej samej interwencji są przemiany stroju. Na początku XX wieku, tak jak na
całym obszarze wiejskim, następowała stopniowa adaptacja miejskich wzorców
kulturowych. Część zdobień (np. krajki), która zanikała przed wojną, wróciła
jako element stroju narodowego. Mniej więcej od połowy lat 20. XX w. haft huculsko-pokucki — ponieważ został uznany za ukraiński — zaczął być powszech
nym elementem świątecznych koszul. Tak zwana harasówka, czyli wyszywany
przód koszuli, rozprzestrzeniła się na Podolu [Gajek, AN PTL, sygn. 478]24. Po
czątkowo przejmowała ją większość mieszkańców. Jednak w wyniku upowszech
24 „W ten sposób nacjonaliści ukraińscy podkreślają swoją odrębność oraz obcość w stosunku do
ludności polskiej, koszula taka posiada wiele walorów propagandowych i organizacyjnych, jest
niejako mundurem. Oprócz tego inteligent noszący taką koszulę wygrywa momenty socjologicz
ne (streszczające się w ogólnym powiedzeniu szlachcic to Polak)”. Ten fragment został usunięty
przez cenzurę i nie ukazał się w artykule Gajka Zarys etnograficzny... [Gajek 1947].
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niania się treści politycznych, idących wraz z nową modą niejako w pakiecie,
została odrzucona przez tych, którzy nie chcieli się utożsamiać z ukraińskością.
Obowiązujący wzór ukraińskiego stroju narodowego — pokuckiego haftu nie
licząc — był oparty o folklor z Zadnieprza [Gajek 1947: 102 i nn.]25. Do jego po
siadania aspirowała przede wszystkim młodzież [Gajek, AN PTL, sygn. 478]26.
W ten sposób elementy kultury wiejskiej stawały się modne i nabierały prestiżu.
Sporadycznie pojawiały się inne efekty agitacji politycznej — na przykład chaty
malowane na dole na niebiesko-żółto. Rozpowszechnienie ideologii narodowej
było też przyczyną przypisywania nowych znaczeń pojęciom opisującym wize
runki obcych.
***
W odniesieniu do dwudziestolecia międzywojennego, pogranicze w Galicji
Wschodniej jest w literaturze zazwyczaj opisywane jako obszar silnie uświado
miony narodowo. Jednak o identyfikacji większości osób trudno mówić w kate
goriach nowoczesnej świadomości narodowej. Odrębność bazowała na szeregu
wyobrażeń i przekonań osadzonych w sposobie postrzegania świata typowym
dla kultury ludowej. W nim kategoria obcości — doświadczenia odpychającego
i fascynującego zarazem — służyła opisowi i rozumieniu zarówno rzeczywisto
ści zewnętrznej, jak i grupy własnej. Ze zjawiskiem „wewnętrznej egzotyzacji”
[Benedyktowicz 2000: 188] wiązało się jedno z ważniejszych rozróżnień, po
rządkujące otoczenie wedle kategorii polskie / ruskie. Jego wyrazem były także
wizerunki Ruskiego, Lacha, Mazura, stanowiące jedynie część bogatej mozaiki
wyobrażeń. Świadomość odrębności opierała się nie tylko na wyznacznikach et
nicznych, ale i na podstawowej dla świata chłopskiego opozycji pański / mużycki.
Otoczenie definiowano wedle stopnia zaawansowania pod względem kulturo
wym i cywilizacyjnym. Zwracano uwagę na ubiór, sprzęty, zabudowania, zajęcia
oraz wybrane cechy charakteru i język — oznaki statusu społecznego i elementy
podlegające opinii społecznej. Wszelkie przejawy kultury, której przypisywano
niski prestiż, spotykały się z drwiną i odrzuceniem. Wobec obcości, pojawiającej
się spoza świata chłopskiego, w tym kultury polskiej, stosunek był ambiwalentny
i wyrażał się w jednoczesnym braku akceptacji i aspirowaniu do jej przejawów.
Życie w środowisku dość zwartej wspólnoty oraz scharakteryzowana struktura
identyfikacji wyznaczały postawę mieszkańców wobec upowszechniania ideologii
narodowej i szerszych przemian związanych z ingerencją świata zewnętrznego.
25 Stąd na przykład u kobiet fartuszki połtawskie, wzbogacone pokuckim haftem [Gajek 1947:
102 i nn.].
26 Gajek pisał: „Taki konwencjonalny strój ma odgrywać rolę podobną do krakowskiego. [...] pstry
fartuszek przyciąga oczy dziewcząt Polek, toteż mimo różnych zabiegów chodzą w takich fartu
chach. [...] Wystarczy perspektywa wyjścia za mąż za Rusina a już dziewczyna nosi haftowaną
koszulę. Zresztą haft taki jest swego rodzaju kartą wstępu do ukraińskich świetlic” [Gajek 1947:
102 i nn.].
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Wpływ doświadczenia pokoleniowego
na recepcję Karty Polaka
(Sambor i Łanowice)

Gdy w mediach pojawiły się pierwsze informacje i komentarze dotyczące Karty
Polaka, prowadziłam badania terenowe w ramach laboratorium „Antropologia
pogranicza: sąsiedztwo polsko-ukraińskie”. Dla mnie, jako raczkującego etno
loga, to zagadnienie, dotykające spraw narodowości, przynależności, wydało się
interesujące, tym bardziej, że dotyczyło rozważanej przeze mnie wówczas kwe
stii tożsamości na pograniczu. Moją ciekawość podsycał fakt, że dokument ten
wzbudził wiele emocji, zarówno w polskiej, jak i ukraińskiej prasie. Aby jednak
przejść do tych wątpliwości, przedstawię pokrótce, czym jest Karta Polaka.
Dokument ten potwierdza przynależność do narodu polskiego. Został stwo
rzony z myślą o obywatelach krajów byłego Związku Radzieckiego, którzy znaleź
li się poza granicami Rzeczpospolitej z przyczyn od siebie niezależnych, a którzy
zdecydują się pisemnie zadeklarować swoją narodowość jako polską. Pierwsze
projekty tego dokumentu powstały już w 1999 roku, lecz sprawę sfinalizowano
dopiero ustawą z dnia 7 września 2007 roku. Był to bardzo dobry moment dla
Polaków na wschodzie, poza Unią Europejską, ponieważ w tym okresie Polska
weszła do strefy Schengen, co uniemożliwiło bezwizowy jak dotychczas wjazd na
teren Rzeczpospolitej. Jednym z przywilejów, który wynika z posiadania Kar
ty, jest refundacja kosztów wizy do Polski. Dokument ten gwarantuje również
inne prawa (obowiązują na terenie Polski) — do legalnego podjęcia pracy bez
konieczności posiadania zezwolenia, do bezpłatnej nauki na wszystkich pozio
mach, do bezpłatnej opieki zdrowotnej (w nagłych przypadkach), do bezpłatne
go wstępu do muzeów państwowych, do 37% zniżki na przejazdy koleją.
Aby otrzymać Kartę Polaka, należy złożyć wniosek do konsulatu wraz z do
kumentem, który określa polską przynależność narodową jednego z rodziców
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lub dziadków, albo obojga pradziadków. Po jego weryfikacji należy odbyć roz
mowę z konsulem, by wykazać znajomość języka polskiego (choćby bierną). To
spotkanie pozwala również sprawdzić znajomość polskich zwyczajów i tradycji.
Powyższych weryfikacji można uniknąć dzięki opinii wystawionej przez organi
zację polonijną, poświadczającej aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz
podtrzymywania polskich tradycji i kultury, lub decyzją konsula, gdy wniosek
składa osoba szczególnie zasłużona.
Sprawa Karty znalazła duży oddźwięk w mediach. Zarzucano jej niezgodność
z prawem unijnym (miałaby stawiać np. polskich mieszkańców Litwy w lepszej
pozycji niż litewskich). W „Dzienniku” J. Bielecki opublikował szokujący arty
kuł, według którego nawet milion obywateli Ukrainy miałoby otrzymać polskie
zasiłki („Dziennik”', 17.03.2008). Twórcom ustawy zarzucano również, że nie
odpowiednio dobrali wymogi dla wnioskujących o Kartę, np. znajomość języka
polskiego wśród Polaków mieszkających w Kazachstanie jest obecnie bardzo
słaba, pomimo zachowania polskich tradycji („Nasz Dziennik”, 21.06.2007).
Prasa ukraińska zwróciła uwagę na inny problem — by otrzymać Kartę, nale
ży w obecności polskiego konsula złożyć pisemną deklarację o przynależności
do narodu polskiego. Dla niektórych oznacza to konieczność wyrzeczenia się
swojej obecnej tożsamości — choć mają polskich dziadków, urodzili się i wycho
wali na terenie Ukrainy, nie chcą stawać przed koniecznością wyboru. Zgodnie
z opinią prezentowaną na łamach innej gazety, Karta to polski sposób na wypeł
nienie luki związanej z niżem demograficznym i liczną emigracją („Донецкий
Коммуникационный Ресурс”, 27.03.2008).
W środowiskach polskich na Wschodzie Karta wywołała jednak przede
wszystkim euforię. Wydawany w Stanisławowie „Kurier Galicyjski. Niezależne
pismo Polaków na Ukrainie” doniósł o uroczystości w Sali Lustrzanej Opery
Lwowskiej, gdzie z udziałem Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we
Lwowie, ambasadora Wiesława Osuchowskiego, wręczono pierwsze 34 Karty na
Ukrainie. Motto artykułu brzmiało: „Myśmy czekali ciebie, jak żydzi — Mesja
sza” („Kurier Galicyjski” 06.07.2008).
W związku z powstałym szumem informacyjnym postanowiłam, że odszukam
tych, dla których ten dokument został stworzony; wybór padł na Sambor.

Teren badań
Sambor to niewielkie, bo niespełna 40 tys. miasto w rejonie lwowskim (Cavioip
JlbBiBCbKoi обл. — od red.). Dziś zamieszkuje je szacowana na trzy tysiące osób
społeczność polska (wg danych Towarzystwa Polskiego Ziemi Lwowskiej). Są
tam dwie instytucje, które skupiają wokół siebie polskich mieszkańców Sambo
ra. Pierwszą z nich jest Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, nazywa
ne tam w skrócie Towarzystwem Polskim. Podstawowym celem jego działalności
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List z 1916 roku. Ślad „polskiego epizodu” w historii rodziny ukraińskiego rozmówcy.
Hubyczi (FyóiMi), rej. starosamborski, Ukraina. Fot. M. Zatorska, 2006

jest krzewienie kultury polskiej, zajmuje się więc ono organizacją Dni Polskich
w Samborze, lekcji polskiego, wyjazdów turystycznych do Polski (w trakcie mo
ich badań odbyły się wycieczki do Częstochowy, Wieliczki i Krakowa). Ponadto
Towarzystwo służy pomocą w sprawach prawnych, przy wyrabianiu wiz i Kar
ty Polaka. Drugim, równie ważnym dla polskiej społeczności ośrodkiem, jest
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzciciela. W ramach
działalności duszpasterskiej przy kościele działa zespół muzyczny dla młodzie
ży, organizowane są też katechezy dla najmłodszych, połączone z nauką języka
polskiego. Poza tym księża organizują konsultacje prawne dla członków parafii,
spotkania z konsulem, pomagają przy wypełnianiu formalności dotyczących wiz
itp. Kościół ten jest o tyle wyjątkowy w całym Samborskim regionie, że jako je
dyny działał bez przerwy przez cały okres ZSRR.
Teren moich badań poszerzyłam o Łanowice — wieś, o której dowiedziałam
się od moich rozmówców (Лашвщ, Лановецький р-н, Тернопшьська обл. —
od red.). Jest to miejsce szczególne, ponieważ do dziś mieszkańcy w ogrom
nej większości są Polakami (nie udało mi się dotrzeć do oficjalnych danych,
moi rozmówcy zgodnie twierdzą, że na trzysta domów tylko trzy są ukraińskie).
We wsi sytuacja jest analogiczna do tej w Samborze — działa Kościół katolicki
i Towarzystwo Kultury Polskiej, dla chętnych zorganizowano lekcje polskiego
w szkole (w praktyce dla wszystkich, nawet dla nielicznych ukraińskich miesz
kańców wsi).
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Mieszkańcy Sambora i Łanowic, głównie polscy, lecz w dużej mierze i ukra
ińscy, pozostają w regularnym kontakcie z Polską. Jeżdżą tam przede wszystkim
w celach handlowych, lecz również do pracy, do szkoły (zwłaszcza na uczelnie
wyższe), do rodziny, znajomych. Ich sytuację skomplikowało wejście Polski do
strefy Schengen (21 grudnia 2007) — odtąd zakończyła się możliwość bezwizo
wego przekraczania granicy. Wizy natomiast są dla nich kwestią przysparzającą
trudności, przede wszystkim ze względu na ich cenę (60 EUR), lecz również na
czas, jaki trzeba poświęcić, by ją otrzymać (formalności, kolejki w konsulacie
itp.). Przed wyjazdem w teren spodziewałam się więc, że przywileje gwaranto
wane przez Kartę będą dla nich dużą ulgą, ze względu na jej praktyczne zasto
sowanie w kwestii przekraczania granicy. Pierwszy kontakt z terenem przyniósł
jednak dość nieoczekiwane rezultaty.

Badania
Po raz pierwszy pojechałam do Sambora w czerwcu 2008 roku. Był to czas, kie
dy ustawa o Karcie Polaka została już uchwalona, lecz nie weszła jeszcze w ży
cie. Zaczęto już jednak przyjmować wnioski, w pierwszej kolejności od osób
najstarszych, tj. powyżej sześćdziesiątego roku życia. Stąd też na Samborskiej
plebani rzymskokatolickiej zorganizowano spotkanie z konsulem, by nie faty
gować seniorów do Lwowa. Przed tym właśnie spotkaniem przeprowadziłam
moje pierwsze wywiady. Ich efekt był dla mnie zaskakujący — moi rozmówcy
pytali mnie o Kurtę, o przywileje z nią związane, o warunki, jakie trzeba spełnić,
by ją dostać. O całej sprawie dowiedzieli się od księdza, który poinformował
ich o możliwości wyrobienia Karty podczas ogłoszeń parafialnych. Przyczyna
takiego stanu rzeczy była dla mnie niejasna. Inne światło rzuciły materiały z ko
lejnych wyjazdów i opracowania na temat mniejszości polskiej na Ukrainie.
Kolejne wyjazdy odbyłam we wrześniu i październiku 2008 roku. Sytuacja
była zgoła odmienna od tej, którą zastałam zaledwie kilka miesięcy wcześniej.
Pierwsze Karty były już wydane, kolejna część wniosków złożona. Osoby od
powiedzialne za udzielanie pomocy w dopełnianiu odpowiednich formalności,
a więc księża i przedstawiciele Towarzystw Polskich obu miejscowości, uskarżali
się na niedostateczną ilość miejsc w kolejkach do konsulatu. Moi rozmówcy nie
mieli już wątpliwości, czym jest Karta i co gwarantuje.
Zadałam sobie pytanie, dlaczego tak się stało, co się zmieniło w tak krót
kim przecież czasie. Prawdopodobnie przyczynił się do tej zmiany fakt, że w tym
okresie możliwość wyrobienia Kurty uzyskały już wszystkie grupy wiekowe. Pro
blem ten uznałam za interesujący na tyle, że zróżnicowane podejście Polaków
do Karty i powody, które o owym zróżnicowaniu decydują, uczyniłam głównym
zagadnieniem moich badań.
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Karta Polaka w Samborze i Łanowicach
Przeprowadziłam około trzydziestu rozmów z Polakami, którzy mają lub będą
mieli wydaną Kartę. Choć postawy moich rozmówców były zróżnicowane, dają
się zauważyć pewne tendencje w ich podejściu do Karty. By je ukazać, z mnogo
ści indywidualnych interpretacji wyodrębniłam trzy główne, ogólne tendencje.
W moim przekonaniu, dzięki zebranym przeze mnie materiałom można wyka
zać, że sposób traktowania Karty świadczy o stosunku do swojego polskiego po
chodzenia. Co istotne, głównym czynnikiem różnicującym wydaje mi się przyna
leżność do grupy wiekowej, a więc bagaż doświadczenia pokoleniowego. Poniżej
opisuję szczegółowo grupy, na jakie podzieliłam moich rozmówców w zależności
od ich podejścia do Karty, oraz proponowaną przeze mnie interpretację. Muszę
przy tym zaznaczyć, że nie uwzględniłam w swoich badaniach tych, którzy od
szukują wciąż polskie korzenie, by otrzymać Kartę oraz tych, którzy nie chcą jej
wyrabiać, pomimo silnej identyfikacji z narodem polskim (zetknęłam się tylko
z jednym takim przypadkiem). Mam świadomość, że poczynione przeze mnie
uogólnienia nieco zniekształcają rzeczywistość, lecz z pewnością dają ogólny
obraz polskiej społeczności na Samborszczyźnie, postrzeganej z perspektywy
Karty Polaka.
P i e r w s z ą g r u p ę stanowią ci, dla których Karta Polaka ma znaczenie
s y m b o l i c z n e . Oznacza to, że nie zważają na jakiekolwiek zastosowania prak
tyczne, jakie może im ona przynieść. Są pewni, że nie pojadą do Polski — ani
do pracy, ani do rodziny, głównie ze względu na swój wiek i sytuację material
ną. Często zresztą nie wiedzą, jakie przywileje Karta im gwarantuje (vide moje
pierwsze wywiady, w czerwcu 2008, o których pisałam we wstępie), co jest ko
ronnym dowodem na to, że nie one odgrywają w tym przypadku główne znacze
nie. Podkreślają natomiast, że jest to dla nich bardzo ważny dokument. Podają
kilka powodów. Pierwszy z nich, to poczucie, że zostali zauważeni, d o c e n i e n i .
Wśród tej grupy panuje bowiem przekonanie, że w Polsce nikt na nich nie czeka,
nikt ich nie potrzebuje, stąd Kartę odbierają jako gest pamięci. Ponadto w ich
przekonaniu Polacy na Ukrainie potrzebują dodatkowych praw w kontaktach
z Polską, aby mniejszość przetrwała; podobne postulaty odnotował w trakcie
wcześniejszych badań Grzegorz Babiński [Babiński 1997]. Karta jest więc pew
nego rodzaju odpowiedzią na te potrzeby. Poza tym dokument ten ma dla nich
wartość, gdyż jest traktowany jako r e k o m p e n s a t a za krzywdy, jakie ponieśli
podtrzymując swoją polskość w USRR. Uważają się za osoby ciężko doświad
czone przez historię, Karta jest więc dla nich swoistym wynagrodzeniem. Daje
się zauważyć również ich radość, że wreszcie będą mieli namacalny dowód swo
jej n a r o d o w o ś c i , wiarygodny, bo sygnowany przez państwo. Ten sposób in
terpretacji pokrywa się z zaprezentowanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego w biuletynie informacyjnym dotyczącym Karty.
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Pisze on o dopełnionej nareszcie konieczności spłacenia długu wobec Polaków,
którzy znosili trudne warunki ZSRR (wymienia brak możliwości nauki języka,
ograniczenie praktyk religijnych), pozostając polskimi patriotami. Karta jawi się
więc tutaj jako rekompensata. Najdosadniej zdanie Prezydenta wyraża się w cy
tacie: „Nosiliście przez lata orła białego w sercu. Dziś władze Rzeczpospolitej
przywracają Wam dokument z orłem. Bądźcie z niego dumni!” (Karta Polaka.
Nowe uprawnienia dla Polaków na Wschodzie).
Okazuje się, że do tej grupy zaliczają się najstarsi rozmówcy (powyżej 70.
roku życia). Są to więc ludzie, którzy urodzili się i wychowali przed II wojną
światową — pamiętają wciąż czasy, kiedy miejsce ich zamieszkania znajdowało
się w granicach II Rzeczpospolitej. Jest to podstawa, na której opierają swoją
tożsamość — urodzili się w Polsce, byli jej obywatelami. Według A. Kłoskowskiej [1997] włączanie we wspólnotę narodową to część socjalizacji, odbywa się
analogicznie do nauki pierwszego języka i — co istotne — ma charakter bezre
fleksyjny. Stąd też ich tożsamość ma charakter jednoznaczny. Co więcej, wspo
minają, że gdy po wojnie zmieniła się ich przynależność państwowa, przekonani
byli, że to tylko stan przejściowy, wierzyli, że Polska do nich „powróci”: „Kto to
myślał o tym, że tu Polski nie będzie? Tam każdy myślał, że to będzie Polska. Kto
odda Lwów? Nikt o tym nie myślał nawet” (K, lat 70, Sambor).
Ponadto mają żywe wspomnienia z czasów wojny — często członkowie ich
rodziny, sąsiedzi, czy znajomi zginęli jako żołnierze wojsk polskich, co pogłębiło
ich poczucie przynależności. Zostali również dotknięci przez wszelkie represje
już w Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej. Doświadczyli zmia
ny nazwisk na brzmiące bardziej po ukraińsku, mieli problemy z wpisywaniem
polskiej narodowości w wewnętrznych paszportach ZSRR. Pozbawiono ich po
nadto możliwości przekraczania granicy, co utrudniło im zachowanie kontaktu
z rodziną i przyjaciółmi w Polsce, nie mogli odwiedzać grobów swoich bliskich.
Podsumowując, ludzie, których zaliczyłam do tej grupy, czują się Polakami
w sposób jednoznaczny i ponieśli wszelkie konsekwencje wynikające z tej de
klaracji.
D r u g ą g r u p ę stanowią ci, którzy o Karcie myślą w sposób p r a g m a t y c z 
ny. Krytycznie oceniają sytuację ekonomiczną Ukrainy i szukają rozwiązań, by
zapewnić sobie wyższy standard życia. Pierwszym ze sposobów jest wyjazd do
Polski na studia — poziom nauczania oceniają lepiej, a więc dyplom z polskich
uczelni zwiększa szanse znalezienia lepszej pracy po obu stronach granicy. Po
nadto skarżą się na korupcję na Ukrainie, która powoduje, iż koszt studiowania,
nawet na państwowych bezpłatnych uczelniach, jest dla wielu osób zbyt wysoki;
konieczność „kupowania” egzaminów wpływa jednocześnie na jakość edukacji.
Druga przyczyna, która mobilizuje do wyrabiania Karty, to możliwość podjęcia
pracy w Polsce. Jest to sposób na zarobienie pieniędzy — kilkumiesięczna praca
w Polsce dostarcza środków na późniejsze kilkumiesięczne życie na Ukrainie.
Nie wykazują jednak szczególnego przywiązania do Polski — z równym entuzja
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zmem mówią o wyjeździe do pracy do Włoch czy Wielkiej Brytanii. Wyjazdy do
Polski są częstsze jedynie ze względu na możliwości organizacyjne.
Ci, z którymi rozmawiałam, wykazują bez trudu swoje polskie pochodzenie.
Jednak w przeciwieństwie do osób, które zaliczyłam do pozostałych grup, czują
się obywatelami Ukrainy i mówią o tym — głosują w wyborach, komentują ak
tualną sytuację polityczną Ukrainy. Zdarza się również, że wprost mówią o pro
blemach ze swoją identyfikacją lub wyrażają przywiązanie w równym stopniu do
obu narodów.
W tej grupie znajdują się rozmówcy najmłodsi — ci, którzy nie pamiętają już
czasów radzieckich. Pochodzą najczęściej z rodzin mieszanych, ich identyfikacja
nie jest już więc tak jednoznaczna — zgodnie z klasyfikacją Antoniny Kłoskowskiej, posiadają podwójną narodową Walencję [Kłoskowska 1997]. Do ich przy
należności do ukraińskiego narodu przyczyniła się edukacja w ukraińskich szko
łach — w drugim, obok rodziny, środowisku socjalizacji. Z drugiej jednak strony
znają język polski w stopniu lepszym niż reprezentanci innych grup wiekowych,
ponieważ wychowali się w czasach świetności mniejszości polskiej na Ukrainie,
a więc rozwoju polskojęzycznego szkolnictwa. Na co dzień posługują się jednak
językiem ukraińskim, przyznają, że zdarza im się to również wśród Polaków.
Ich wychowanie w czasach otwarcia granicy i ożywienia kontaktów z Polską
spowodowało również, że wszyscy byli w Polsce, głównie na zorganizowanych
przez lokalną parafię wycieczkach (pielgrzymkach do miejsc świętych, jak Ja
sna Góra, połączonych ze zwiedzaniem). W związku z tym wyliczają różnice
między życiem w Polsce, a na Ukrainie: odmienny sposób ubierania, jedzenia,
jakość pociągów, czystość miast itp. Opowiadają o tym nie bez zdziwienia, mają
poczucie odrębności. Wyraża się ono również w przekonaniu, że są w stanie
rozpoznać „Polaka z Polski”:
„No w Polsce to jest inaczej. Moja siostra mówi [siostra mieszka w Polsce
od kilku lat — ЕР]. Ona też jest taka dziwna, że też dziwne rzeczy ubie
ra, mama zwraca jej uwagę, a ona mówi, że w Polsce to jest normalne”
(K, 1.19; Łanowice).
Ich poczucie wykluczenia jest również spowodowane czynnikami zewnętrz
nymi, a więc sposobem postrzegania Polaków z Ukrainy w Polsce. Zagadnie
nie to przeanalizował Wojakowski [2002]. Jego zdaniem, opisując pogranicze
polsko-ukraińskie, należy pamiętać o podobieństwie obyczajowym i językowym
tych dwóch kultur (widocznym w zestawieniu dwóch kultur regionalnych na te
renie Galicji — małopolskiej i halickiej). Podobieństwo to sprawia, że w tworze
niu się obrazu drugiej kultury znaczące stają się nieetniczne cechy kulturowe.
Przykładem takiej sytuacji jest stereotyp „Ruskiego”, któremu przypisuje się
odmienny sposób ubierania, makijaż (w przypadku kobiet), posługiwanie się ła
maną polszczyzną oraz handel lichymi towarami z kraciastych sumek. Ponieważ
cechy te wykazują Polacy z Ukrainy, są uważani za „Ruskich”, a więc obiektyw
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ne podobieństwo kulturowe ustępuje stereotypowi. Sprawia to, że mniejszości
narodowe symbolicznie oddzielane są od swoich narodów [Wojakowski 2002].
Z drugiej strony ukraińscy Polacy na Ukrainie też czują się w jakimś' stopniu
odrębni, o czym świadczą opisywane przez nich przezwiska, z jakimi zetknęli
się w związku z polskim pochodzeniem (głównie „Mazur5', pojawia się również
„Garnuszek”, genezy nie udało mi się ustalić). Znajdują się więc w sytuacji po
dwójnego wykluczenia.
Ciekawym przykładem, który obrazuje podejs'cie młodych Polaków na Ukra
inie do polskos'ci, może być również sprawa stypendium od organizacji „Semper
Polonia”, przyznawanych studentom o polskim pochodzeniu. Warunkiem jego
otrzymania jest działalność na rzecz szerzenia polskiej kultury, z której należy
zdać raport co semestr — niektórzy przyznają, że można go po prostu sprepa
rować.
Wydaje mi się więc, że pokolenie to stopniowo odrywa się od swoich korze
ni, a na pewno przestaje nadawać im symboliczną wartość. Pamięć o polskości
ujawnia się w sytuacjach, w których może być wykorzystana w sposób praktycz
ny, ich podejs'cie określiłabym więc jako instrumentalne.
Osoby, które zaliczyłam do t r z e c i e j g r u p y , to ludzie, którzy patrzą na
Kartę Polaka w sposób dwojaki. Po pierwsze doceniają ją jako gest ze strony
polskich władz — sytuację mniejszości polskiej oceniają dość krytycznie — ilość
Polaków ich zdaniem stale się zmniejsza, cieszą się, że podejmowane są stara
nia, aby tę tendencję powstrzymać. Karta ma jednak dla nich również wymiar
pragmatyczny. Podkreślają, że ułatwi im ona wyjazd do Polski do pracy. Bardzo
rozpowszechnionym wśród nich sposobem utrzymania są kilkumiesięczne wy
jazdy, które umożliwiają im przeżycie kilku następnych miesięcy na Ukrainie.
Dotychczas ich praca miała zwykle charakter nielegalny. Doceniają, że Karta
zastąpi trudne do uzyskania pozwolenie na pracę. Poza tym ułatwi możliwość
przygranicznego handlu, co również stanowi dość częste rozwiązanie problemu
utrzymania. Widać więc, że grupa ta ma charakter pośredni między dwoma po
przednimi — z jednej strony nadają Karcie znaczenie symboliczne, lecz pamię
tają o tym, jakie przywileje wynikają z jej posiadania.
Najstarsi z tej grupy urodzili się po wojnie, najmłodsi mają dziś około 30 lat.
Ich narodowość została im więc przekazana głównie przez bliskich, zwłaszcza
rodzinę. To od nich poznali polskie zwyczaje, historię:
„Na przykład moja ciocia, no bo ona jeszcze chodziła rocznik 25, nie, to
tutaj jeszcze kiedyś polska szkoła była i oni się po polsku uczyli. Ona mi
jako tako tą tradycję mówiła, czy Mickiewicza, ja wiedziałam, że jakichś
tam poetów, czy jakieś wierszyki — ona mnie uczyła, nie (...). A później
już na przykład moja matka, 43 rocznik, to ona na przykład, ona zero, nic
już nie wie, do szkoły ukraińskiej chodziła i już nie wie” (K, lat 30, Łanowice).
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Ogromne znaczenie ma dla nich ich wyznanie — są rzymskimi katolikami
i jest to dla nich warunek konieczny, aby mówili o sobie jako o Polakach (choć
podkreślają, że wiedzą, jak sytuacja wygląda w Polsce). Co ciekawe, często
wydaje im się, że fakt bycia ochrzczonym w tym obrządku jest wystarczający,
by otrzymać Kartę. To, jaką rangę nadają religii, jest częściowo związane z tym,
jakie mają doświadczenia — jedyne represje, jakich zaznali, to brak swobody
religijnej — opowiadają o konieczności ukrywania się w drodze na komunię
świętą, czy zamknięciu kościoła.
Z drugiej strony mają ukraińskich znajomych, czy wręcz członków rodziny,
małżeństwa mieszane nie należą do rzadkości, nie są przez nich piętnowane. Re
prezentanci grupy najstarszej mówią o nich z tego powodu „wymieszani". Czują
się Polakami, lecz są bardzo przywiązani do swoich miejscowości, nie chcieliby
wyjechać do Polski na stałe. Posługują się językiem polskim, lecz w dużo mniej
szym stopniu niż starsi, niejednokrotnie gorzej niż młodsi od nich. Wynika to
z ich edukacji — ukończyli ukraińskie szkoły, w czasach ich dzieciństwa nie było
możliwości zorganizowania dodatkowych lekcji języka polskiego. Niektórzy
ukończyli studia w Polsce, chcieliby, aby ich dzieci poszły tą samą drogą, mają
jednak świadomość, że po studiach mogłyby na Ukrainę nie wrócić.
Karta Polaka nie niesie dla nich zatem ładunku emocjonalnego. Chcą tego
dokumentu, bo jest taka możliwość — są Polakami, jednocześnie mają świado
mość, jakie przywileje mogą dzięki niej uzyskać. Grupa ta ma charakter pośred
ni, łączy w sobie elementy dwóch pozostałych.

W świetle dotychczasowych badań
W pracy Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, toż
samość Grzegorz Babiński zawarł między innymi wyniki badań, które przepro
wadził w miejscowościach: Mościska, Drohobycz i Medenice [Babiński 1997].
Jest to teren zróżnicowany, dzięki temu udało mu się uchwycić różne sytuacje
społeczne i identyfikacje narodowe. Polscy mieszkańcy tych okolic nie odróż
niają się od ukraińskich pozycją społeczną, ich odrębność ma charakter religijny
i kulturowy. Babiński wyróżnił czynniki, jakie wpływają na podtrzymywanie pol
skiej tożsamości narodowej, oraz możliwe postawy wobec swojego pochodzenia.
To, co dla mnie okazało się istotne, to wykazane przezeń różnice pokoleniowe,
które niemal całkowicie pokryły się z wynikami moich badań. Dla porównania
omówię je pokrótce.
Pokolenie najstarsze opiera swoją tożsamość na dawnym polskim obywatel
stwie i przekonaniu, że mieszka na polskiej ziemi. Ze względu na trudne warunki
lat 40. i 50. XX w. pokolenie to polskość przekazywało swym potomnym prywat
nie, zwłaszcza za pośrednictwem religii rzymsko-katolickiej. Dziś za warunki
przynależności do narodu ludzie ci uznają identyfikację, wyznanie, język i przy
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wiązanie do kultury. Ich propozycją podtrzymywania mniejszości polskiej na
Ukrainie jest przyznanie dodatkowych praw w kontaktach z Polską, możliwość
nadania podwójnego obywatelstwa, zachowanie polskiego charakteru kościoła.
Kolejne pokolenie, średnie, uznaję za zróżnicowane, a przyczyną takiego
stanu rzeczy jest różnorodność doświadczeń pokolenia rodziców. Podtrzymy
wanie polskiej tożsamości narodowej jest, zdaniem Babińskiego, uzależnione
od dwóch czynników. Pierwszy z nich to skład narodowościowy rodziny — rzad
kością była bowiem depolonizacja całkowicie polskich rodzin, natomiast w mał
żeństwach mieszanych częstsza była rutenizacja. Drugi czynnik to trwanie w religii rzymskokatolickiej — parafie były ważnymi ośrodkami polskiej organizacji
społecznej, ich zasięg i wpływ był dużo większy niż organizacji polonijnych [Ba
biński 1997].
Ostatnie, najmłodsze pokolenie wiąże swoją przyszłość z kontaktami z Pol
ską. Nie odczuwają dyskryminacji, czują się członkami społeczeństwa ukraiń
skiego, natomiast różnice między Polakami z Polski a Polakami z Ukrainy od
czuwają boleśnie, są więc podwójnie wykluczeni.
***
Przytaczając wyniki badań Grzegorza Babińskiego chciałam pokazać pełniej
sze tło moich badań. Babiński pokazał, w jaki sposób definiują się różne po
kolenia Polaków na zachodniej Ukrainie. Przeanalizował również podłoże tych
różnic — wpływ na tożsamość jego badanych mają uwarunkowania polityczne,
historyczne i społeczne — pamięć o obywatelstwie, wojnie, wspomnienia repre
sji z czasów USRR, czy doświadczenie otwierających się granic i wzrostu prze
pływu informacji. To zróżnicowanie, które opisał Babiński, nadaje moim bada
niom szerszy kontekst. Fakt odmiennych, w zależności od generacji, tożsamości
generuje zróżnicowany sposób traktowania kwestii Karty Polaka.
Każde z pokoleń ma więc własny bagaż doświadczeń. Pokolenie najstarsze
sięga pamięcią do trudnych czasów wojny oraz konfliktów polsko-ukraińskich,
co sprawia, że w ich perspektywie te narody wydają się być zupełnie odrębne,
dają się bowiem słyszeć wspomnienia o czystkach. Nie było ich, co prawda, na
badanym przeze mnie terenie, lecz wiadomości o nich dotarły za pośrednictwem
uciekinierów z Wołynia. Przyjeżdżali oni do Sambora i okolic, znajdując schro
nienie w domach tamtejszych Polaków. Ponadto pojawia się również wątek
przynależności państwowej Samborszczyzny. Choć nie spotkałam się z silnymi
postulatami rewizji granic, to z uczuciem rozżalenia wobec przejścia pod władzę
ukraińską — owszem.
Pokolenie średnie znajduje się na rozdrożu. Z jednej strony rodzice, dziad
kowie przekazali im swoje wspomnienia, lecz byli oni zmuszeni do zaakcepto
wania rzeczywistości — poszli do pracy, szkół, więc Ukraińcy znajdowali się
w bliskich im kręgach. Silnie dotknęły ich prześladowania religijne — w Lano-
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wicach opowiadano mi kilkakrotnie historię o burzeniu kos'cioia w latach 80.
XX w., w Samborze kościół działał, lecz w związku z zakazem manifestowania
przynależności religijnej wspomina się o konieczności przebierania dzieci do
komunii świętej dopiero w kościele. Stąd też w tej grupie katolicyzm jest najbar
dziej jednoznacznym wyznacznikiem polskości.
Pokolenie najmłodsze, urodzone i wychowane w wolnej Ukrainie, zupełnie
inaczej widzi kwestię swojej polskości. U jednych identyfikacja jest silniejsza,
u innych słabsza, lecz u wszystkich zaznacza się zmiana dokonująca się w ukra
ińskim społeczeństwie w ogóle — wzrost świadomości obywatelskiej. Niezależ
nie od pochodzenia, są obywatelami Ukrainy i nie odrzucają tego. Kwestia pol
skości schodzi na drugi plan — świat się kurczy, można wyjechać nie tylko do
Polski.
Dochodzi oczywiście do transmisji wspomnień między pokoleniami, lecz ich
zasięg ma charakter ograniczony.
Moja analiza oznaczałaby zmierzch mniejszości polskiej na Ukrainie wraz
z odejściem dwóch najstarszych pokoleń, widzę jednak także możliwości obu
dzenia się polskości. Karta Polaka może się właśnie do tego przyczynić — nie
zależnie od motywacji, wielu młodych ludzi dzięki niej wyjedzie do Polski i być
może stanie się to przyczynkiem do redefinicji ich tożsamości.
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Znaczenie kultu Matki Boskiej Chełmskiej
w relacjach polsko-ukraińskich
na pograniczu (Chełm, Łuck)

Wstęp
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej ma szczególne znaczenie dla ludności pograni
cza polsko-ukraińskiego. Warto jednak zadać sobie pytanie, jaki jest wpływ tego
kultu na relacje polsko-ukraińskie na pograniczu. Ponieważ kult Matki Boskiej
Chełmskiej jest związany z Ikoną, która znajdowała się najpierw w Chełmie,
a obecnie w Łucku, rozmawiałam z wieloma przedstawicielami grup wyznanio
wych (prawosławnej i katolickiej), u których kult ten jest żywy. Wśród rozmów
ców zabrakło (poza dwoma przypadkami) przedstawicieli Kościoła greckokato
lickiego, których niestety dzisiaj w Chełmie niemal nie ma. Niewielu zaś spośród
tych, którzy mieszkają w Łucku, ma korzenie na Chełmszczyźnie. W związku
z powyższym kult ten nie jest wśród nich popularny.

Historia Ikony Matki Boskiej Chełmskie j
Chełmska Ikona Bogarodzicy jest datowana na XI wiek. Jest to typ Hodegetrii
[gr. 08t|yf|xpta, Wskazująca Drogę], czyli Matki trzymającej Dzieciątko i wska
zującej na Nie jak na drogę. Ten typ ikonograficzny obrazuje dogmat Wcielenia
Syna Bożego. W tym przypadku Matka trzyma Dzieciątko na prawym ramieniu,
stąd nazwa — Theotokos Deńokratousa. Przedstawienie to stosunkowo rzadko
występuje w obrazach Hodegetrii. Ikona ta napisana jest na trzech cyprysowych
deskach i ma wymiary 95,5 x 66,5 cm [Romaniuk 2003:23; Encyklopedia katolic
ka: 1098; Mart 2003: 29].
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Według legendy jest to jedna z czterech namalowanych przez św. Łukasza
ikon, które trafiły na Ruś Kijowską. Pierwszą jest Ikona Matki Bożej Włodzi
mierskiej, znajdująca się obecnie w Moskwie, drugą Matka Boska Częstochow
ska (przywieziona do Polski z Bełza), trzecią Ikona Zaśnięcia Matki Bożej, któ
ra znajdowała się w Soborze Uspienskim w Peczerskiej Ławrze w Kijowie, aż
do pożaru soboru podczas II wojny światowej. Ostatnią jest właśnie Chełmska
Ikona.
Trudno dziś ustalić, kiedy i jaką drogą trafiła ona do Chełma. Jedna z wer
sji mówi o tym, że została przywieziona przez księcia Włodzimierza, po jego
chrzcie, a później w 1001 r. umieszczona w pierwszej świątyni w Chełmie. Inna,
że była częścią posagu jego małżonki — bizantyjskiej księżniczki — Anny. Ko
lejna wersja podaje, że trafiła ona do Chełma za czasów księcia Daniela Halic
kiego, jako dar od jego siostry Teodory. Przeniósł on stolicę swojego księstwa do
Chełma, a Ikonę umieścił w świątyni. Wiadomo, między innymi z kronik Dłu
gosza, czy latopisu halicko-wołyńskiego z XIII w., że wtedy już znajdowało się
w Chełmie słynące cudami przedstawienie Matki Bożej [Stefański b.r.w.; Roma
niuk 2003: 3-4].
W XIII wieku, podczas najazdów tatarskich, Ikonie przypisywano liczne
cuda, ale też wtedy ograbiona została z cennych ozdób, sprofanowana, a nawet
przez długi czas przeleżała w ruinach. Przetrwała jednak, a jej kult coraz bar
dziej się rozszerzał.
Kiedy w 1596 roku została podpisana unia brzeska, jej zwolennikiem i sy
gnatariuszem był między innymi biskup chełmski Dionizy Zbirujski. Ziemie te
formalnie objęła unia. W roku 1639, za sprawą ówczesnego chełmskiego bisku
pa greckokatolickiego Metodego Terleckiego, do Chełma został sprowadzo
ny i osadzony przy katedrze zakon bazylianów. Biskup rozpoczął też starania
o uznanie Ikony za cudowną i jej koronację w obrządku łacińskim. Opiekę nad
Ikoną objął wówczas jeden z bazylianów, późniejszy biskup — Jakub Susza. Za
czął on zbierać i spisywać legendy, historie i cuda, które miały miejsce za po
średnictwem Chełmskiej Matki Bożej. W ten sposób powstało dzieło: Phoenix
redivivus albo Obraz starożytny Chełmskiej Panny y Matki Przenajświętszej sławą
cudownych swoich dzieł ożyły..., które ukazało się po raz pierwszy w Zamościu
w 1646 roku. Od tego momentu rozpoczęła się pisana historia Ikony.
Podczas wojen polsko-kozackich w XVII w., sprawy wyznaniowe stanowiły
niezwykle istotny element uzgodnień pomiędzy stronami. Zwycięska strona na
rzucała warunki ugody. Stąd też, zgodnie z umową z Kozakami pod Zbarażem,
wszystkie świątynie unickie, w tym świątynia na Górce, wraz z wyposażeniem
miały być zwrócone prawosławnym. W 1650 r. prawosławni przejęli katedrę
oraz kilka innych cerkwi unickich, wypędzając z nich księży i zakonników, a bi
skupem chełmskim został Dionizy Bałaban. Jednak unici schowali obraz. Do
piero po długich poszukiwaniach, wiosną 1651 roku sekret został odkryty i prze
chowywana w tajemnicy Ikona została odnaleziona i uroczyście wniesiona do
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soboru. Tymczasem Jakub Susza osobiście zwrócił się do króla, przebywającego
wówczas w Lublinie, z prośbą o rozstrzygnięcie sporu. Król Jan Kazimierz wy
słał specjalnych komisarzy, którym za przewodnika służył Jakub Susza, aby do
czasu rozwiązania konfliktu zabrali Ikonę. Ku rozpaczy wiernych Ikona została
skonfiskowana i przywieziona do Lublina. Za namową Suszy król, opuszczając
miasto, zabrał ją ze sobą.
W ten sposób Ikona rozpoczęła etap swych podróży wojennym szlakiem.
Była w królewskim obozie w Sokalu, pod Beresteczkiem. Po zwycięstwie sił pol
skich została okrzyknięta Matką Boską Wojenną. Gdy po bitwie król wracał do
Warszawy, w dalszym ciągu towarzyszył mu Jakub Susza. Ikonę umieszczono
w kaplicy zamkowej. Jednak zgodnie ze swoją zapowiedzią król po zwycięstwie
poparł przekazanie chełmskiego biskupstwa unitom i mianowanie biskupem Ja
kuba Suszę.
W ten sposób budynki cerkiewne oraz ich wyposażenie znów zmieniły zarząd
ców. Po przyjeździe z Warszawy Ikona została uroczyście powitana w chełmskiej
świątyni.
W 1738 roku biskup Felicjan Filip Włodkowicz ponawia rozpoczęte przed
laty starania o koronację coraz bardziej czczonej Ikony. Udało się do tego do
prowadzić dopiero w 1765 roku, kiedy biskupstwo chełmskie objął Maksymilian
Ryłło, a papież Klemens XIII wydał odpowiedni dekret — rozpoczęto solidne
przygotowania do zaplanowanej na wrzesień uroczystości. Koronacja odbyła się
niezwykle uroczyście 15 września 1765 roku, a uroczystości z nią związane trwa
ły przez całą oktawę do 22 września [Stefański 1996: 13-14].
Po I rozbiorze Polski w 1772 roku ziemia chełmska znalazła się pod zabo
rem austriackim. Przez wiele lat w unickiej katedrze wspierane były powstańcze
ruchy, a przed Chełmską Matką Bożą z prośbami o wstawiennictwo klękali ich
przywódcy, m.in. Tadeusz Kościuszko. Na początku XIX w. w katedrze wybuchł
pożar, jednak obraz udało się uratować i umieszczony został w kaplicy bazyliańskiej. Po wojnach napoleońskich, decyzją Kongresu Wiedeńskiego, Chełm stał
się częścią Królestwa Kongresowego. W 1875 roku nastąpiło wcielenie Kościoła
unickiego z terenów zaboru do Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W momencie,
w którym na tych terenach Unia praktycznie przestała istnieć, sobór na Górce
wraz z Ikoną znów stał się prawosławny. W 1888 roku carska rodzina — car
Aleksander III, z żoną Marią Fiodorowną oraz synem, wielkim księciem Miko
łajem — pokłoniła się i ucałowała Ikonę [Stefański b.r.w.: 18].
W 1915 roku, podczas I wojny światowej, wraz ze zbliżającym się w kierunku
Chełma frontem, większość ludności prawosławnej, z prawosławnymi duchow
nymi na czele, uciekła na wschód. Wywieziono też Chełmską Ikonę Matki Bo
żej. Wtedy, mimo iż część ludności po wojnie powróciła na dawne tereny, ślad
po niej zaginął [Stefański b.r.w.: 18].
W dwudziestoleciu międzywojennym dawny sobór, jak i wiele innych Cer
kwi prawosławnych, został przyznany katolikom. Z braku oryginału Chełmskiej
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

570

Dorota Bylicka

Ikony nad ołtarzem początkowo zawieszono znalezioną kopię. Prawosławni na
tomiast mogli dalej korzystać z cerkwi pw. Jana Teologa, gdzie wówczas umiesz
czono kopię Ikony przywiezioną z jednej z okolicznych parafii. Począwszy od
1922 roku znów 8 września organizowane były uroczyste odpusty.
W 1938 roku profesor ASP Władysław Ukleja namalował nowy obraz Matki
Boskiej Chełmskiej, który zawisnął na katedralnej Górce.
Podczas uroczystości odpustowych we wrześniu 1939 roku rozpoczęło się nie
mieckie bombardowanie Chełma. W 1940 roku, w ramach nazistowskiej polityki
skłócania ludności, generalny gubernator Hans Frank przekazał sobór prawo
sławnym Ukraińcom. Tymczasem biskup chełmsko-podlaski Iłarion rozpoczął
poszukiwania zaginionej Ikony. Jego wysiłki zakończyły się sukcesem. Okazało
się, że Ikona znajdowała się przez jakiś czas w żeńskim soborze św. Flora, ale
ponieważ było to zbyt niebezpieczne, później ukrywano ją w prywatnych do
mach. W 1943 roku została przywieziona do Chełma i bardzo uroczyście wpro
wadzona do świątyni. Jednak już rok później duża część ludności prawosławnej,
z biskupem Iłarionem na czele, opuściła Chełm, a we wrześniu 1944 roku Górka
Chełmska została przekazana katolikom. Niemalże natychmiast zdemontowany
został ikonostas, a świątynia na nowo poświęcona. 8 września odbyły się odpu
stowe uroczystości.
Przez długi czas nie było wiadomo, co stało się z Ikoną — stąd wzięły się przy
puszczenia, że to nie oryginał trafił do Chełma podczas wojny, a jedna z jego
licznych kopii. W dalszym ciągu ludność prawosławna miała do dyspozycji cer
kiew św. Jana Teologa, której proboszczem był ojciec Hawryił Korobczuk.
We wrześniu 1945 r. do kościoła został wniesiony i umieszczony w głównym
ołtarzu obraz Uklei, przechowywany podczas wojny w prywatnych rękach. Za
ledwie po kilku dniach obraz został obdarty z cennej sukni i zrabowano mu
korony, z których jedna była jeszcze tą z czasów pierwszej koronacji w 1765
roku. Wkrótce rozpoczęto starania o powtórną koronację — dokonał tego aktu
nowo wybrany biskup lubelski — Stefan Wyszyński [Stefański b.r.w.: 19-20].
Mimo trudnej sytuacji powojennej z wot i kosztowności, które były składane
przez wiernych, udało się zrobić dwie korony. Wydarzenie to odbyło się również
bardzo uroczyście. Jednak w 1956 roku korony oraz suknia zostały ponownie
skradzione, dlatego rok później, 8 września 1957 r., dokonano powtórnej ko
ronacji obrazu. Tym razem uroczystościom przewodniczył biskup lubelski Piotr
Kałwa, który za swoją patronkę w herbie biskupim obrał właśnie Matkę Boską
Chełmską.
Nawet podczas II wojny światowej wprowadzanie Ikony do soboru1 już
wcześniej odbyło się niezwykle uroczyście. Tak wspomina to wydarzenie Ukra
inka z Łucka:*

Sobór — prawosławna katedra i bazylika.
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„Oj, to przyjeżdżali z całej Chełmszczyzny, z Krasnostawu, spod Warsza
wy, z Hrubieszowa. Na koniach, bo to każdy miał swoje wozy, konie, (...)
Ale, to było... o tak, o! W Chełmie, to tak było kwiatów wszędzie! I za
soborem i pod soborem i przed i przy” [K, 1. 75, U, Ł]2.
Tymczasem niespodziewanie, pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, historia
Ikony została ujawniona. Okazało się, że kiedy w 1944 roku Ikonę wywożono
transportem z Chełma, przed Lublinem pociąg został zatrzymany. W zamiesza
niu pewna chełmianka wyniosła Ikonę z pociągu i zaniosła do cerkwi w Lublinie.
Gdy informacja o miejscu przechowywania Ikony dotarła do o. Korobczuka,
w obawie, by nie dostała się ona w niepowołane ręce, postanowił ukryć ją u sie
bie w domu. Kiedy pod koniec 1945 roku rodzina księdza Korobczuka, podob
nie jak wiele innych wysiedlanych ukraińskich rodzin, dostała nakaz wyjazdu na
Ukrainę, wśród spakowanych rzeczy udało się jej zabrać Ikonę. W ten sposób
trafiła ona do Łucka. Była przechowywana w największej tajemnicy: najpierw
przez samego ojca Hawryjiła, a po jego śmierci przez jego córki [Horłycka 2000].
W 1979 roku Ikona została przemalowana przez artystę amatora, co sprawi
ło, że jej stan zaczął się pogarszać. Między innymi z tego powodu w 1996 roku
córka księdza Korobczuka, pani Nadia Hawryiliwna Horłycka, zwróciła się w ta
jemnicy do konserwatora zabytków z Wołyńskiego Krajoznawczego Muzeum
w Łucku z prośbą o zabezpieczenie Ikony. Trudno było rozpoznać Ikonę tak
zamalowaną, choć uwagę zwracały stare, cyprysowe deski. Po dokładnych ba
daniach nie ma już wątpliwości, że jest to, od lat uznany za zaginiony, oryginał.
We wrześniu 2000 roku nastąpiło oficjale przekazanie Ikony do Wołyńskiego
Krajoznawczego Muzeum pod warunkiem zapewnienia jej bezpieczeństwa,
przeprowadzenia niezbędnej restauracji oraz niewywożenia jej poza teren Łuc
ka [Romaniuk 2003: 26].

Kult
Największym świętem, dniem kultu Chełmskiej Matki Boskiej, jest dzień Jej
narodzin, to znaczy 8 (21) września3. Centralnym miejscem tych uroczystości
była świątynia pw. Narodzenia NMP na Górce Chełmskiej, w której Ikona się
znajdowała.
Obecnie świątynia na Chełmskiej Górce jest rzymskokatolickim sanktu
arium maryjnym. W parafii bardzo widoczny jest kult maryjny — oparty przede
2 W nawiasie, po cytowanym fragmencie rozmowy, podaję: płeć rozmówcy (M/K), wiek, narodo
wość, wyznanie praw. lub kat. (jeśli deklarowane) oraz skrót miejsca przeprowadzenia rozmowy:
Ł-Łuck lub Ch-Chełm. Wszystkie rozmowy pochodzą z lat 2007-2008.
3 W zależności od kalendarza: 8 IX według kalendarza gregoriańskiego i 2 1 IX według kalenda
rza juliańskiego.
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wszystkim na czci Matki Bożej w chełmskim obrazie, ale nie tylko. Odbywają się
liczne pielgrzymki do sanktuariów maryjnych — lokalnych i dalszych. Działają
bardzo prężnie kółka różańcowe. Niezwykłą czcią cieszy się tu kult Matki Bo
skiej Fatimskiej — każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października, odbywa
ją się nabożeństwa ku czci Matki Boskiej Fatimskiej z procesją, podczas której
niesiona jest figurka Matki Boskiej przywieziona przez parafian z Fatimy. To
w chełmskim sanktuarium odbywały się ważne wydarzenia związane z pobożno
ścią maryjną: diecezjalny kongres maryjny (1948) i Dni Maryjne (1964).
Zatem kult maryjny jest tu niezwykle silnie zakorzeniony i to nie tylko w bez
pośrednim związku z cudownym obrazem. Górka Chełmska od wieków była
sercem Chełmszczyzny, mimo zmieniających się gospodarzy świątyni na Górce,
to właśnie stąd kult rozprzestrzeniał się na całą okolicę. Tu odbywały się naj
większe uroczystości na cześć Chełmskiej Pani w dniu Jej święta. Tak wspomina
to jedna z mieszkanek Chełma:
„Tutaj w Chełmie były pielgrzymki na katolickie to jest ósmego września,
a prawosławne to jest dwudziestego pierwszego, dwa tygodnie później,
dwudziestego pierwszego września. Tutaj tysiące, tysiące ludzi przyjeż
dżało. Z okolicznych wsi. Furmankami, piechotą, rowerami i tak dalej,
i tak dalej. A w trzydziestym dziewiątym roku, właśnie ósmego września,
pierwszy raz był Chełm zbombardowany przez Niemców. Właśnie w cza
sie tej pielgrzymki strzelali tak do ludzi” (K, 81, U, praw., Ch).

Błogosławieństwo przed ikoną Matki Bożej Chełmskiej. Łuck 2 1 IX 2006.
Fot. A. Kwasniuk. Archiwum Muzeum Ikony Wołyńskiej, Łuck
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Uroczystości w Dniu Narodzenia Matki Boskiej były tak ważne, że stawały
się świętem całej społeczności lokalnej, spajającym grupę, bardzo często o wy
dźwięku patriotycznym. Chociaż w czasach, gdy świątynia była prawosławna,
manifestacje te mogły mieć wydźwięk prorosyjski, zaś gdy jej gospodarzem był
Kościół greckokatolicki lub rzymskokatolicki, ich zabarwienie bywało propol
skie.
Obchody uroczystości Narodzenia, Święto Ziemi Chełmskiej, często potocz
nie zwane fest, były ważnym wydarzeniem dla wszystkich i pamięć o nich fak
tycznie przekazywana była z pokolenia na pokolenie. Nawet młodsi — ci, którzy
urodzili się już na Ukrainie, pamiętają przekazywane przez rodziców czy dziad
ków wspomnienia, związane z Chełmską Ikoną i jej świętem:
„Zawsze było takie, jakby to powiedzieć, szkodowanie szo ne ma do Iko
ny takoho bo ce było dijsno swiato, wszyscy szli uberalisja. Bo to było od
Hrubieszowa wosiem kilometrów, a jeszcze ileś do Chełma. I to młode
chłopaki, dziewczyny z ksiądzem na piechotę i to jakiś tam czas szli na
proszcze do Ikony chołmskiej. I to wybierałosja z każnoj wioski i to, to
była do samego Chełma cała procesja. We wrześniu, tak. I to dla młodych
ludzi takie wspomnienia niezapomniane” (M, U, Ł).
Warto zauważyć, że nawet, kiedy parafia na Górce była przyznana katoli
kom, nie wymarł kult wśród ludności prawosławnej. W połowie XIX wieku, kie
dy w Chełmie sobór na Górce był katedrą greckokatolicką, rozpoczęto budowę,
jedynej w tym momencie, prawosławnej parafii pw. św. Apostoła i Ewangelisty
Jana Teologa. Obecnie cerkiew ta jest znów jedyną w Chełmie świątynią pra
wosławną. Nie tylko nieprzerwanie jest prawosławna, ale w niej też przetrwał
kult Chełmskiej Matki Bożej. Parafia, według słów jej proboszcza, liczy kilka
dziesiąt rodzin (sto pięćdziesiąt, łącznie z nowo wydzieloną z chełmskiej parafią
w Uhrusku). Oprócz liturgii w każdą niedzielę odmawia się wieczorem akatyst.
Istnieje tu Bractwo Cerkiewne ku czci Narodzenia Matki Bożej, ma ono swój
sztandar z Ikoną Matki Bożej Chełmskiej — obecnie są w nim same kobiety.
O niezwykłym stosunku do tej Ikony świadczy nie tylko fakt. że w wielu miej
scach jest czczona, ale też to, że często jest to kult bardzo spontaniczny, który
narzuca duchownym pewne wymagania. Na przykład, kiedy po II wojnie świato
wej prawosławnym w Chełmie pozostała tylko cerkiew św. Jana Teologa, a kult
Matki Bożej był bardzo żywy, spotkało się to z szybką reakcją duchowieństwa:
„w latach 20. XX wieku, aby tę lukę wypełnić, po stracie Ikony — wia
domo, wielka strata dla wiernych — postanowiono przywieźć kopię tej
ikony z którejś z nieczynnych wówczas cerkwi na Chełmszczyźnie. Takich
cerkwi było wówczas masa i władyka Dionizy przywiózł ją wówczas i umie
ścił, no... mało kanonicznie, szczerze mówiąc, w ikonostasie. I ona tam
do dzisiaj jest. W miejsce ikony Ostatniej Wieczerzy, czyli nad carskimi
wrotami. Cerkiew budowano w wieku XVII, tą naszą cerkiew, Świętego
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Jana Teologa. I normalnie była w drugim rzędzie nad carskimi wrotami
ikona Ostatniej Wieczerzy, tak jak powinna być. Ale z uwagi na to, że
jest to wielka świętość dla prawosławnego chrześcijanina, dla mieszkań
ców ziemi chełmskiej, to postanowiono zrobić wyjątek i przenosząc ikonę
Ostatniej Wieczerzy na drugą stronę ikonostasu, czyli od strony ołtarza
w tym miejscu umieśCić kopię tej Ikony. I ona jest opuszczana na pasach.
Tak jak czasami bywa w jakichs cerkwiach, opuszczana jest do adoracji
przez wiernych podczas możebna” (Proboszcz parafii prawosławnej, Ch).
Umieszczenie Ikony Matki Bożej w miejscu ikony Ostatniej Wieczerzy bar
dzo mnie zafrapowało. Jest to bardzo ciekawy i stosunkowo rzadki przykład,
kiedy wprowadza się tego typu zmiany w ikonostasie. Tym bardziej potwierdza
on wyjątkowy charakter kultu. Nie tylko dlatego, że główne ś'więto parafialne
nie przypada w dniu patrona parafii, lecz w dniu święta Ikony:
„Ciekawa sytuacja: cerkiew jest poś'więcona świętemu Janowi Teologowi
— apostołowi i ewangeliście, ale praznik od wieków na Preczystu, tak, jak
w Bielsku miedzy innymi. Więc czyli ta tradycja niepisana jest silniejsza od
tej tradycji pisanej” (Proboszcz parafii prawosł., Ch).
Ponadto zbudowany został specjalny mechanizm, który umożliwia spuszcza
nie ikony tak, by wierni mogli się pokłonić lub ją ucałować. Podobnie wcześniej,

Procesja z ikoną Matki Bożej Chełmskiej w Łucku. 21 IX 2004. Fot. A. Kwasniuk.
Archiwum Muzeum Ikony Wołyńskiej, Łuck
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kiedy sobór na Górce był prawosławny, Ikona umieszczona była w ikonostasie,
ale na specjalne okazje spuszczano ją, by wierni mięli do niej dostęp.
Bywa, że przyjeżdżają tu też wierni wysiedleni w inne miejsca lub Ukraińcy,
którzy znaleźli się w innych krajach Europy.
Ta sama tradycja, przez wieki podtrzymywana na Chełmskiej Górce, w cer
kwi św. Jana Teologa, wraz z mieszkańcami Chełmszczyzny przeniosła się tam,
gdzie znaleźli się wierni Chełmskiej Pani. To właśnie na Preczystu oddawano
cześć Opiekunce Chełmszczyzny i jej mieszkańców przy licznych kopiach Jej
wizerunku, które udało się przewieźć wraz z innymi cennymi przedmiotami cer
kiewnymi podczas wysiedleń. Nie dziwi więc fakt, że kiedy w 2000 roku Ikona
oficjalnie znalazła swoje miejsce w Wołyńskim Muzeum Krajoznawczym, auto
matycznie to tam wokół niej zaczęli gromadzić się wierni, szczególnie w dniu Jej
święta. I tak zapoczątkowany został bardzo ciekawy zwyczaj obchodzenia święta
Narodzenia Matki Bożej w muzeum.

Ikona w Łucku
Zatem oprócz obrazu Uklei na Górce, celem pielgrzymek jest kopia znajdująca
się w chełmskiej cerkwi, a obecnie także Ikona w muzeum. I co ciekawe, choć
przez lata, kiedy trwała restauracja Ikony, a w muzeum zazwyczaj wystawiana
była oryginalnej wielkości fotokopia, nie tylko bardzo często przychodzili do
niego ludzie, żeby się przed nią pomodlić, ale też, w kilku szczególnych przy
padkach, muzeum zezwoliło na to, żeby się pomodlić przed oryginalną Ikoną.
Ikona jest największym skarbem muzeum, dlatego tylko jej poświęcona jest,
może niewielka, ale cała sala. Zgromadzone są tam liczne dokumenty jej do
tyczące, fotograficzna dokumentacja przebiegu prac restauratorskich, a także
zdjęcia ważnych osobistości, które przyjechały pokłonić się Ikonie w tym niety
powym miejscu. Do znajdującej się w muzeum Ikony przyjechali nie tylko bisku
pi Cerkwi prawosławnych różnych jurysdykcji, ale również prezydent Ukrainy
Wiktor Juszczenko oraz wielu innych polityków z kraju i zagranicy. Zdarzyło się
też, że nowożeńcy — Ukraińcy z chełmskimi korzeniami, a mieszkający w Ame
ryce, przyjechali pokłonić się tej właśnie Ikonie. Ale, jak wspominają pracow
nicy muzeum, poza zwykłymi turystami, bardzo wielu odwiedzających przybywa
z pobudek religijnych, nierzadko są to grupy z duchownymi — różnych wyznań
i jurysdykcji. Nikogo to nie dziwi i takie grupy nie mają żadnych trudności, by
pomodlić się w muzeum przed Ikoną.
Najbardziej uroczyście obchodzone jest święto MB Chełmskiej. Wierni naj
pierw gromadzą się na wspólnej liturgii świętej w cerkwi katedralnej Łucka,
a później procesyjnie (chrestny chód) przechodzą pod muzeum, gdzie wystawio
na jest przed budynkiem Chełmska Ikona. Tam, podczas modlitw można uca

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

576

Dorota Bylicka

łować cudowną Ikonę i poprosić o dalsze łaski. Jak opowiada przewodniczący
Towarzystwa „Chołmszczyna":
„koły na Rizdwo Preswiatoj Bohorodyci, koły duże bahato pałomnykił pry
horoszej pohodzie, to nawet jeji [Ikonę — DB] wynosiły tam pid daszkom
u muzeji, ludy prychodyły prykładałysia i des' tam bohosłużenia trwały,
chory spiwały. Ce kożnoho roku, symboliczno5' (Przewodniczący Tow.
Chołmszczyna, Ł).
Miałam raz okazję uczestniczyć w obchodach tego s'więta. Szczególnie zdzi
wiło mnie, że mimo iż Ikona nie znajduje się w żadnym sanktuarium, przybyło
tak wielu wiernych, duchownych, a także pracowników muzeum. Potrafili oni
stojąc na ulicy, przed budynkiem muzeum, a więc nie w sakralnym miejscu, od
dać czes'ć Matce Boskiej, tak jakby byli w miejscu świętym. Mimo że nie było
dużo miejsca, a chętnych do oddania pokłonu wielu, cały czas panowała pod
niosła atmosfera, również wśród wiernych, którzy ze spokojem czekali, aż będą
mogli podejść do Ikony.
W ten sposób Ikona, choć
znajduje się w muzeum, ciągle
jest otoczona wiernymi. Nawet
wśród pracowników i restaura
torów Ikony są ludzie związani
z Chełmszczyzną. I jeszcze za
nim Ikona się odnalazła, przed
siębrane były różnorakie akcje
z nią związane: odbywały się
konferencje naukowe, podczas
których również na ten temat
wygłaszano referaty, do cerk
wi uroczyście wnoszono kopie
Ikony przywiezione zza Bugu.
Dzięki temu w wielu cerkwiach
Wołynia dzisiaj też znajdują się
inne przedstawienia Matki Bo
skiej Chełmskiej. Kiedy Ikona
się odnalazła, kult odrodził się
na nowo. Co prawda dalej nie
ma centralnej świątyni dla wy
wiezionych z Chełma Ukraiń
ców, jednak obecnie jest wokół
czego się gromadzić.
Młodożeńcy przy ikonie Matki Bożej Chełmskiej
Jak na skalę wielkości odw Łucku. Fot. A. Kwasniuk, 2006. Archiwum
krycia, jakim było odnalezienie
Muzeum Ikony Wołyńskiej, Łuck
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Ikony, dziwi trochę fakt, że znalazła się ona w Łucku i tu pozostała. Dziwi, że
nie znajduje się obecnie w największym muzeum Kijowa lub w jakiejś innej,
niezwykle ważnej świątyni. Był to tymczasem cel usilnych zabiegów pani Nadiji
Horlickiej, zanim jeszcze oddała Ikonę do muzeum — umowa, że Ikona nigdy
nie opuści tego miasta. Dlaczego było to tak ważne? Bo tu właśnie, na Wołyniu,
mieszkało bardzo wielu ludzi wysiedlonych z Chełmszczyzny:
„De najbilsze osełyłosia chołmszczan, dolia jakych buła najblisze powią
zana z ciejieju Ikonu i pid czas perszej świtowej wijny, i druhej i poperednych periodił riznych.. Ot, wona maje buty w otoczeni o cjich wimych
Chołmszczan. No, wyszło tak, że na Wołyni, w Łucku i tutże pochowa
ny otec Hawryił Korobczuk, tutże joho try dońki buły dożywały, w nioho
szcze syn buł swiaszczennyk, otec Lew Korubczuk, swiatomuczennyk”4
(Przewodniczący Tow. Chołmszczyna, Ł).

Co dalej?
Dość oczywiste jest, że Ikona mogłaby łączyć wszystkie trzy wyznania. Tym bar
dziej, że — jak to zostało przedstawione wyżej — kult Chełmskiej Matki Bożej
jest cały czas żywy zarówno wśród katolików na Chełmszczyźnie, jak i prawo
sławnych.
Tym jednak, co ich różni, jest podejście do oryginału, samej Ikony. Jest ona
niewątpliwie wielkim skarbem zarówno z perspektywy historycznej, jak i religij
nej. Zarówno katolicy na Górce, jak i prawosławni w Chełmie, mimo zaginięcia
oryginału, od lat kontynuowali kult dzięki kopiom, które albo były stworzone
specjalnie, aby tę lukę wypełnić — jak obraz Władysława Uklei — albo znalezio
ne w okolicznych cerkwiach. Ludność przyzwyczaiła się do tych przedstawień,
które od dziesięcioleci są w Chełmie. Tym bardziej, że oryginał — pomijając
krótki okres podczas II wojny światowej — nie był mieszkańcom Chełma znany
od czasu bieżeństwa5. Zatem praktycznie nie ma w Chełmie osób, które nawet
z dzieciństwa mogłyby pamiętać tę zaginioną Ikonę.
Ikona przed zaginięciem zarówno w 1915, jak i w 1944 roku, znajdowała się
w świątyni wówczas prawosławnej. Dlatego pamięć o niej była przekazywana
przede wszystkim w rodzinach prawosławnych, które na skutek wysiedleń w la
tach 40. XX wieku w większości znalazły się na Ukrainie lub też zostały rozsia
ne po różnych częściach Polski. To dla nich przede wszystkim Ikona była tak
4 O. Lew Korobczuk, syn o. Hawryila Korobczuka, został zamordowany 10 III 1944 r. w Łaskowie, w 2003 r. wraz z innymi zaliczony do grona Męczenników Chełmskich i Podlaskich.
5 Bieżeństwo — [od rosyjskiego słowa — „ucieczka”] ewakuacja ludności prawosławnej w głąb
Rosji w 1915 r. Wtedy też wywieziono Ikonę, która jeszcze tylko na krótki okres podczas II wojny
światowej powróciła do Chełma.
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droga. Szczególnie w sytuacji, gdy udało się jakiejś' rodzinie przewieźć ze sobą
którąś' z jej licznych kopii. W ten sposób kult cały czas był żywy, choć nie było
specjalnego miejsca, wokół którego mogli się gromadzić wierni. Historia Ikony
stała się częs'cią historii jej wiernych. Stało się to dlatego, jak sądzę, że oryginał
w pierwszej kolejnos'ci ważny jest dzisiaj dla ludnos'ci prawosławnej pochodzącej
z Chełmszczyzny, zwłaszcza zas' tej, która tak jak Ikona znalazła się na Ukrainie.
Jest to pewien symbol, wokół którego ta grupa może się jednoczyć. Również dla
prawosławnych w Chełmie jest to pewien wyróżnik ich lokalnej s'wiadomos'ci
i odrębnos'ci.
Pojawiają się oczywis'cie różne pomysły, co do tego, gdzie powinna docelowo
znaleźć się Ikona i sugestie dotyczące jej „powrotu” do Chełma. Tego typu pro
pozycje pojawiały się jedynie w s'rodowiskach historyków sztuki, choć oficjalnie
nie zostały nigdy przedstawione. W ciągu ostatnich lat podejmowane były stara
nia, aby wypracować wspólną politykę polsko-ukraińską w sprawie roszczeń do
tyczących dóbr kultury. Sprawa wciąż jeszcze nie jest zamknięta, jednak istnieje
coraz więcej wspólnych tendencji ułatwiających współpracę. Wśród nich przyję
to zasadę status quo i niejako służebną rolę kustoszy muzeów, czy archiwistów
w stosunku do powierzonych ich opiece dzieł. Taka postawa bardzo widoczna
była w Łucku, wśród pracowników muzeum, z którymi rozmawiałam. Życzliwie
odpowiadali oni na moje pytania, udostępniając również zgromadzone w ar
chiwum muzeum zdjęcia dotyczące Ikony lub odbywających się przy muzeum
uroczystości. Wyjaśniali, że ich postawa wynika z przekonania, że to Ikona —
wiedza o niej, odpowiednie traktowanie, jej dobro — jest dla nich najważniej
sze. Tego typu przedmioty powinny cieszyć się jednak szczególnym szacunkiem
wszystkich zajmujących się tą dziedziną. Nie tylko tych, którzy bezpośrednio
mają do Ikony dostęp. Pomocne wydaje się w tej sytuacji zastosowanie pojęcia
wspólnego dziedzictwa, które łączy, a nie dzieli jego spadkobierców [Klekot,
Kosiewski 2006: 16].
Istnieje bardzo ciekawe zjawisko — mimo iż kult jest obecny wśród różnych
wyznań i narodowości, można powiedzieć, że funkcjonuje niezależnie w środo
wiskach katolickim i prawosławnym, polskim i ukraińskim. Nie tylko występował
w tych grupach z różnym natężeniem w zależności od momentu historycznego,
ale też symbolicznie jest rozdzielony, choć ma ten sam korzeń.
Z pewnością może być zastanawiające, co stanie się dalej z Ikoną i czy sytu
acja obecna zmieni się w ciągu kilku najbliższych lat; dlaczego oryginalna Ikona
znajduje się w muzeum, a nie w świątyni i jakie zdanie na ten temat mają po
szczególni ludzie.
Otóż, moim zdaniem, jest raczej mało prawdopodobne, by Ikona miała zmie
nić miejsce. Pierwszym narzucającym się rozwiązaniem, co do tego, gdzie Ikona
powinna się znaleźć, jest Chełm — miejsce, z którym przez wieki była związana.
Jednak czy miałaby to być Górka Chełmska? Parafianie z Chełmskiej Górki
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nie są specjalnie zainteresowani odnalezioną Ikoną, raczej traktują ją jak cieka
wostkę, o której coś słyszeli, ale nie czują z nią specjalnego związku.
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej jest niewątpliwie obiektem wyjątkowym. Po
pierwsze jest to wysokiej klasy zabytek sztuki, związany ze spuścizną bizantyj
skiego kręgu kulturowego, choć znajdował się na terenach oddalonych od daw
nego Bizancjum. Ikona nie tylko powstała w odległych czasach, ale też przez
wieki zdobyła sobie dodatkowe uznanie, zarówno wśród Polaków, jak i Ukraiń
ców. Oczywistym jest więc, że powinna wzbudzać zainteresowanie historyków,
historyków sztuki, muzealników oraz przedstawicieli różnych dziedzin humani
stycznych z obu krajów.
Po drugie przez wieki był to — i jest nadal — przedmiot kultu licznych wier
nych: zarówno rzymskich katolików, jak i grekokatolików oraz prawosławnych.
Przez to, że Ikona znajdowała się na pograniczu kulturowym, etnicznym i reli
gijnym, miała znaczenie dla różnych grup zamieszkujących to pogranicze. Dla
tego wydawać by się mogło oczywistym, że będzie ona oddziaływać na różne
grupy, równocześnie mając wpływ na ich wzajemne relacje, w tym przypadku
na polsko-ukraińskie oraz katolicko-prawosławne relacje w Chełmie i w Łuc
ku. Jednak z moich badań wynika, że to raczej relacje polsko-ukraińskie i ich
przeszłość miały wpływ na Ikonę oraz kult Chełmskiej Matki Boskiej, a nie od
wrotnie. Gdyby Ikona na skutek wojen, a także umów politycznych i międzyko
ścielnych, nie znajdowała się pod opieką przedstawicieli różnych wyznań — być
może kult Chełmskiej Matki Boskiej nie rozpowszechniłby się wśród wiernych
obu Kościołów (i dwóch obrządków w ramach Kościoła katolickiego).
Ponadto przeprowadzone przeze mnie rozmowy wskazują na to, że skala wy
darzenia, jakim było odnalezienie Chełmskiej Ikony, nie została jeszcze doce
niona. Co prawda na poziomie deklaracji często wskazuje się na jej ogromną
wartość religijną, historyczną i przede wszystkim symboliczną, niemniej jednak
w praktyce nie wynikają z tego odpowiednie działania, procedury czy współ
praca. Wyjątkiem może być współpraca Wołyńskiego Muzeum Krajoznawczego
oraz Muzeum Chełmskiego w wymianie informacji oraz wzajemnych publikacji.
Szczególnie frapujący jest też fakt, że odnalezienie Chełmskiej Ikony nie
było impulsem do współdziałania przedstawicieli różnych grup wyznaniowych,
w których wciąż żywy jest kult Chełmskiej Pani. Zwłaszcza w dobie coraz czę
ściej organizowanych akcji ekumenicznych wydawać by się mogło, że jest to na
turalna, niewymuszona płaszczyzna porozumienia, przynajmniej pomiędzy tymi
Kościołami. Tymczasem, jak powiedział jeden z moich rozmówców, „ułożenie”
relacji na pograniczu byłoby jeszcze jednym cudem, który Matka Boska Chełm
ska powinna uczynić.

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Michał Demski

Religia jako element kształtowania
tożsamości mieszkańców Kamionki Buz’kiej
na Ukrainie

Wielu Ukraińców, choć podczas dyskusji o swojej państwowości odwołuje się do
dalekiej przeszłości, to jednak uważa, że potrzebny jest im wspólny mianownik,
poszukują oni elementu, który mógłby ułatwić im stworzenie spójnej tożsamo
ści. Tym mianownikiem mogłaby stać się religia. Od razu jednak rodzi się pyta
nie: która? Czy ma to być grekokatolicyzm, który pozostając przy wschodnim
obrządku pozwala odróżnić się od Rosji i poczuć łączność z Zachodem? Czy
może prawosławie, bo przecież tereny dzisiejszej Ukrainy to ziemie Rusi Kijow
skiej, która przyjęła chrzest z Bizancjum? Jeśli jednak prawosławie, to jakiego
patriarchatu? Jedyną Cerkwią uznawaną przez inne Cerkwie prawosławne za
kanoniczną jest Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego,
ale na Ukrainie działają jeszcze dwie inne: Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew
Prawosławna oraz Ukraińska Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego.
Pytania te nie są bezpodstawne. Ukraina, będąc częścią ZSRR, poddawa
na była ateizacji, tępiono wszelkie przejawy religijności. Dopiero po odzyska
niu niepodległości ludzie mogli znów uczestniczyć w praktykach religijnych bez
strachu. Wtedy też pojawiło się wiele wyznań uznających się za „prawdziwie’'
ukraińskie. W tym czasie także rozpoczął się okres przeformułowania tożsamo
ści religijnej Ukraińców. Większość mieszkańców Ukrainy, a w przypadku mo
ich badań Kamionki Buz'kiej1, konstruuje swoją tożsamość religijną, szukając
oparcia w przeszłości swoich rodzin oraz w przeszłości miejscowości, w której
mieszkają.

1 Кам’янка-Бузька Львшсько! обл.; miasto rejonowe w obwodzie lwowskim, ok. 15 tys. mieszkań
ców. Dawniej Kamionka Bużańska lub Strumiłowa — przyp. red.
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Tożsamość
Postanowiłem zająć się problematyką tożsamości, a raczej pewnymi jej wymia
rami: tożsamością grupową oraz tożsamością religijną. Bardziej uzasadnione
wydaje się tu podejście do tożsamości z perspektywy nie jednostkowej, ale spo
łecznej. Trudno jednak mówić o społecznym wymiarze tożsamości, nie uwzględ
niając jej wymiaru indywidualnego, są to bowiem zjawiska połączone ze sobą.
I tak: „Grupa może zachować swoją tożsamość tylko tak długo, jak długo wielu
jej członków odwołuje się do niej w procesie samookreślenia” [Taylor 1995: 15].
Tożsamość grupowa istnieje więc dzięki temu, że poszczególni członkowie od
wołują się do swojej grupy. Tożsamość stanowi horyzont moralny dla członków
grupy, a ich samookreślenie może powstawać po części na podstawie narzuca
nych z zewnątrz kategorii moralnych2, częściej jednak opiera się ono na utoż
samieniu się ze wspólnotą historyczną. Taylor podkreśla ważny także w moich
badaniach element, jakim są więzy historyczne. Pisze o nich: „Istotna rola tych
ostatnich [więzów historycznych — przyp. M.D.] w procesie kształtowania toż
samości jest tym bardziej naturalna, że proces ten przebiega w odniesieniu do
«znaczących innych», którzy często są członkami naszej wspólnoty historycznej’'
[Taylor 1995: 15]. Dla moich rozmówców „znaczący inni” są postaciami bardzo
istotnymi, mogą nimi być ich ojcowie lub dziadkowie, którzy budowali cerkiew
w Kamionce Buz'kiej. To do ich trudu odwołują się, aby uzasadnić swoje przeko
nanie, że świątynia ta powinna obecnie należeć do ich Cerkwi. Ramy tożsamości
grupowej można jeszcze rozszerzyć na pojęcie tożsamości całego narodu: „Tak
jak każda jednostka posiada swoją własną miarę, według której powinna wieść
swoje życie, tak każdy naród posiada własnego ducha, który powinien leżeć u
podstaw jego kultury” [Taylor 1995: 14]. Takie poszukiwanie idei spajającej na
ród często staje się celem niektórych grup, czego przykładem może być poszuki
wanie Cerkwi „prawdziwie” ukraińskiej. Cerkiew ta ma oddawać w pełni ducha
Ukrainy.
Według Zbigniewa Bokszańskiego [2005: 109] tożsamość grupowa i samookreślanie się grupy ma dwa aspekty. Pierwszy to utrzymanie ciągłości przez
podmiot. W przypadku grupy jest to poszukiwanie elementów wspólnych dla
wszystkich jej członków. Drugim aspektem jest dążenie do odróżnienia się pod
miotu od innych. Grupy często określają swoją tożsamość w opozycji do otocze
nia. Właśnie te dwa aspekty uważam za podstawę samookreślania się mieszkań
ców Kamionki Buz'kiej.
Kontynuując rozważania na temat tożsamości dochodzimy do pojęcia tożsa
mości religijnej, której Robert Spaemann [1995] nadaje trzy znaczenia. Pierw
sze odwołuje się do tożsamości religijnej jako elementu tożsamości osobowej.

2 W przypadku określania tożsamości za pomocą religii są to takie określenia, jak: „jestem kato
likiem”, „jestem prawosławny”.
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Drugie znaczenie nawiązuje do kwestii całości przekonań dotyczących boskości. Ostatnie, dla mnie najważniejsze, odnosi się do tożsamości religijnej jako
tożsamości instytucji czy wspólnoty religijnej [Spaemann 1995: 60]. Warto wiec
przyjrzeć się jej bliżej. Tożsamość religijna, ściślej: tożsamość wspólnoty religij
nej, odnosi się nie tylko do wspólnoty jako instytucji (np. Kościoła), ale też do
lokalnych wspólnot parafialnych, takich jak na przykład grupy parafian ze świą
tyń należących do różnych wyznań w Kamionce Buz’kiej. Spajają te wspólnoty
codzienne praktyki religijne, a także różnice między nimi a sąsiadami nienależącymi do wspólnoty.
Także Bokszański odnosi się do znaczenia religii w konstruowaniu tożsamo
ści. Przytacza wnioski, do których doszli Samuel Noah Eisenstadt i Bernhard
Gisen:
„można wyróżnić trzy główne typy kodów konstruowania kolektywnych
tożsamości: kod pierwotności {primordiality), kod ogłady lub cywilizowa
nia (civility), kod transcendencji lub świętości {sacrednessy [Eisenstadt,
Gisen, cyt. za: Bokszański 2005: 125].
Tożsamość religijna bazuje głównie na ostatnim zaprezentowanym przez nich
kodzie. Kod transcendencji (świętości) przedstawia relacje między podmiotem
tożsamości a sacrum. Członkowie danego wyznania przedstawiają swoją grupę
jako tę, która ma „prawdziwy’’ kontakt ze sferą boskości. Jest to relacja charak
terystyczna dla większości religii, które uznają siebie za jedyną drogę do zbawie
nia. Stąd w sporach między wiernymi różnych wyznań pojawiają się argumenty
odwołujące się do prawdziwości ich wyznania i szansy zbawienia jedynie przez
przynależność do ich wspólnoty.
Podsumowując: pojęcie tożsamości w moich badaniach ma przede wszyst
kim charakter społeczny i odnosi się do samookreślenia grupy. Samookreślenie
bazuje na poszukiwaniu wartości wspólnych dla grupy oraz na tym, co może ją
odróżnić od innych. Ponieważ głównym elementem, na którym mieszkańcy Ka
mionki Buz’kiej opierają swoją tożsamość grupową, jest religia, dlatego głów
nym aspektem tożsamości religijnej jest tożsamość wspólnoty religijnej. Jest to
istotne o tyle, że wspólny udział w życiu religijnym spaja tę grupę, pozwala jej
także odróżniać się od innych grup — wyznań. W życiu mieszkańców Kamion
ki Buz’kiej było kilka momentów, w których trzeba było zadeklarować, gdzie
się należy i dokonać wyboru między wyznaniami (m.in. po zakończeniu drugiej
wojny światowej czy po odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę na początku
lat 90. XX w.).
Moi rozmówcy konstruują swoją tożsamość między innymi opierając się na
pamięci przeszłości społeczności lokalnej, dlatego też kwestia ta jest istotna
w mojej pracy. Barbara Szacka definiuje pamięć społeczną jako
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„świadomość trwania w czasie grupy, a także zespół wyobrażeń o prze
szłości, jak i wszystkie należące do tej ostatniej postacie i wydarzenia
w najrozmaitszy sposób upamiętniane” [Szacka 2001: 38].
Właśnie ta pamięć pozwala umieścić siebie w grupie społecznej, która ma prze
szłość. Przeszłość, a właściwie pamięć o niej pozwala także osadzić daną grupę
w szerszym kontekście. Osadzanie w kontekście wiąże się z kreowaniem pamię
ci, grupa odwołuje się do momentów i postaci ważnych dla niej i może pominąć
niektóre fakty ważne na przykład dla innej grupy. Pamięć społeczna pozwala
na odwoływanie się do wspólnoty historycznej, z którą czujemy więź. Emocjo
nalne podejście członków danej społeczności do wspólnego trwania w czasie ob
jawia się często przez różnego rodzaju jubileusze ważnych dla tej grupy zdarzeń
[Szacka 2001: 38].
W społeczności, w której prowadziłem badania, takim przykładem mogą być
zorganizowane w 1988 roku na Ukrainie huczne obchody tysiąclecia chrztu Rusi
Kijowskiej. W moich badaniach pamięć społeczna objawiała się najczęściej, kie
dy moi rozmówcy wspominali przeszłość Kamionki Buz’kiej, a przede wszystkim
w opowieściach o tym, co się działo z lokalną wspólnotą religijną. Przykładem
mogą być opowieści o zejściu do podziemia Cerkwi greckokatolickiej i jej dzia
łania w ukryciu.

Tożsamość a religia mieszkańców Kamionki Buz’kiej
Na Ukrainie miałem do czynienia z grupą, której większość miała problem
z określeniem3, do jakiej wspólnoty religijnej należy. Po odzyskaniu przez Ukra
inę niepodległości i wolności wyznania doszło do wielu zmian, na przykład Cer
kiew prawosławna podzieliła się na różne patriarchaty. Często prowadziło to do
konfliktów.
W Kamionce Buz’kiej grekokatolicy spierali się z prawosławnymi o własność
budynku cerkwi. W przypadku sporów obydwie strony odnosiły się do przeszło
ści jako czynnika, który mógł uzasadnić ich roszczenia. Tak pamięć przeszłości
stawała się jednym z wielu czynników potrzebnych do umocnienia tożsamości
grupy. Kolejnym argumentem w sporach było poszukiwanie wartości uniwer
salnej dla całej Ukrainy w postaci „Cerkwi narodowej”. Cerkiew ta miałaby
odtwarzać i podtrzymywać ducha Ukrainy. „Tożsamość narodowa wywodzi się
(...) bardzo często wprost z odrębności religijnej” [Babiński 1997: 120] — stąd
tak mocne więzi łączące tożsamość z religią na tym terenie.
Wszystko jest osadzone w przeszłości i w jakimś stopniu z niej wynika, a hi
storia każdego miejsca jest niepowtarzalna. Przeszłość ta, a właściwie pamięć
3 Jeśli obecnie mieszkańcy są w stanie stwierdzić, do jakiej wspólnoty religijnej należą, to znaczy,
że w niedawnej przeszłości mogli być zmuszeni do samookreślenia się i wyboru wspólnoty.
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przeszłości jest znaczącym czynnikiem w kształtowaniu się tożsamości reli
gijnej mieszkańców Kamionki Buz’kiej. Wiele osób w swoich wypowiedziach
odwoływało się jeszcze do czasów polskich i zdarzeń, które wtedy miały miejsce.
Obecnie mniejszość polska jest bardzo nieliczna, a jej istnienie nie budzi kon
trowersji, ani nie jest przyczyną powstawania konfliktów w lokalnej społeczno
ści. Zarówno prawosławni, jak i grekokatoliccy mieszkańcy Kamionki uważają
mieszkających w tej miejscowości katolików obrządku łacińskiego za dobrych
sąsiadów.
W czasach, kiedy tereny te należały do Polski4, samoidentyfikacja nie była
problemem, ponieważ w wielu wypadkach wyznanie pozwalało na określenie,
do jakiej grupy się należy. Zjawisko to opisuje Grzegorz Babiński:
„Członkami Kościoła greckokatolickiego była, zwłaszcza pod koniec dzie
więtnastego wieku, w zasadzie tylko ludność ukraińska — było więc natu
ralne, że kształtująca się wtedy wyraźnie świadomość narodowa Ukraiń
ców, szczególnie w Galicji, opierała się na tym Kościele” [Babiński 1997:
120].
Należy jednak być bardzo ostrożnym utożsamiając identyfikację religijną
z identyfikacją etniczną, bo można się otrzeć o etnofiletyzm. Na ten problem
zwraca uwagę Łucja Kapralska:
„Przypisywanie wyznania określonej grupie etnicznej — jak to na przy
kład czyniono w trakcie spisu z roku 1931 — może być na Kresach5
zabiegiem ryzykownym. Konwersja wyznaniowa przy jednoczesnym za
chowaniu języka nie była tam zjawiskiem nieznanym. Na przykład istnia
ła kategoria Polaków grekokatolików” [Kapralska 2004: 298].
W tych czasach było wiele rodzin mieszanych polsko-ukraińskich. Rodziny
takie żyły zgodnie, a dzieci były chrzczone tradycyjnie: chłopcy w Kościele, do
którego należał ojciec, a córki w tym, do którego należała matka.
Warto zaznaczyć, że w wypowiedziach rozmówców wspomnienia z dzieciń
stwa były często idealizowane, wspominano gospodarność i uprzejmość ówcze
snych ludzi. Starsze osoby, z sentymentem opowiadające o przeszłości, podkre
ślają jednocześnie upadek moralny w czasach współczesnych.
4 W dwudziestoleciu międzywojennym te tereny były częścią II Rzeczypospolitej. Jednak
większość stanowili Ukraińcy: „W polskiej części dzisiejszej Ukrainy odsetek ten [Polaków —
przyp. M.D.] wynosił 27% (Ukraińcy — 61%)” [Pawluczuk 1998: 58].
5 W swoich badaniach i pracy nie posługuję się pojęciem Kresów, jednak pojawiło się ono w przy
toczonym przeze mnie fragmencie. Podam więc definicję pojęcia, jakim posługuje się Kapralska:
„Przedmiotem niniejszej pracy są Kresy południowo-wschodnie, którym to mianem określano
wówczas [w czasach dwudziestolecia międzywojennego — przyp. M.D.] województwa lwowskie,
stanisławowskie i tarnopolskie. Poprzez swoją historię, położenie geograficzne, wielokulturowość
i wielojęzyczność będące następstwem skomplikowanych dziejów, stanowią obszar szczególny”
[Kapralska 2004: 290].
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Okres międzywojenny wspominany był też jako czas rozwoju Kamionki
i Cerkwi greckokatolickiej. Najważniejszym momentem dla wielu osób była bu
dowa przez księdza Ignacego Cegielskiego nowej murowanej cerkwi. Cerkiew
ta, a przede wszystkim jej budowa, stanowi bardzo ważny element życia społecz
ności lokalnej. Obecnie zarówno grekokatolicy, jak i prawosławni podkreślają,
że to ich ojcowie i dziadowie pomagali przy jej budowie.
Sytuacja zmieniła się z końcem II wojny światowej. Ziemie te zostały „wy
zwolone’’ przez Armię Czerwoną (latem 1944 roku). Po przesunięciu granicy
i przyznaniu samego Lwowa i jego okolic Ukraińskiej Republice Radzieckiej,
Polacy wyjechali do Polski. Ten fakt, a także wcześniejsza eksterminacja ludno
ści żydowskiej przez Niemców oraz przesiedlenia Ukraińców z terenów obecnej
Polski, doprowadziły do całkowitej zmiany składu etnicznego Kamionki Buz’kiej. Był to okres, który doprowadził do ogromnych zmian w całym regionie:
„II wojna światowa przyniosła zagładę wielu grupom etnicznym tego obszaru
a (nie) ład, który po niej nastał — uniformizujący komunizm — położył osta
teczny kres wielokulturowym Kresom” [Kapralska 2004: 302].
Czasy władzy radzieckiej są wspominane także przez moich rozmówców jako
okres prześladowań:
„Ja ożenisia pizno, u mene było 32 roki. Ja ranisze nie mógł, bo ja byłem
tam daleko. W Mahadan. Raz to mi karu śmierci dali6. Potim zamenili
na 25 lit. Taka moja biohrafija. Ja uciekał i złapali, czut nie rozstrzelali.
To jakaś boża syła mnie spasła. Kiedy ja uciekał, to mnie prestrelili kapelucha i dziura u kapelusi była. Ja uciekał spod konwoja i do mene strelali
i ja wtikł w lis, ale zara mnie złapali za kilka hodyn. Jak mnie złowili, to
mnie jeszcze raz sadzili i dali jeszcze raz 25 lat. I zawieźli mene na kraj
świta w Mahadan, taki kraj czudowny, gdzie wieczna merzłota, tam zołoto
buło. Tam był i zachworił tuberkulozom i koły Stalin skonał, Beriu roztreliali i nastała amnestia. Za ci amnestiu mene wypuścili do domu. Ja był
inwalida” (M, 80, U, prawosławny).
Wiele osób cierpiało na skutek działań władzy radzieckiej: aresztowania,
wywózki na Syberię, a także braku możliwości awansowania w pracy lub na
przykład niemożności dostania przydziału na mieszkanie oraz zakazu posyłania
dzieci na studia. Te prześladowania dotknęły przede wszystkim tych, których
władza uznała za politycznie niepewnych. Należeli do nich także niechcący się
skolektywizować chłopi (zwani kułakami) oraz księża, którzy nie „przepisali”
6 Z późniejszych rozmów dowiedziałem się, że mój rozmówca dostał wyrok śmierci, a potem
został zesłany na Syberię za udział w SS Hałyczyna. Inny z moich rozmówców został wysiedlony
z terenów obecnej południowo-wschodniej Polski za to, że był członkiem UPA (Ukraińskiej Po
wstańczej Armii). Starsi ludzie, członkowie SS, UPA oraz Armii Czerwonej mieszkają obecnie
obok siebie. Zagadnienie ich relacji mogłoby stać się osobnym tematem badań. Po odzyskaniu
przez Ukrainę niepodległości zaczęto podkreślać narodowowyzwoleńczy charakter walk UPA.
Pojawiło się wiele publikacji na temat tej organizacji i jej przywódców, takich jak Stepan Bandera.
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Cerkiew greckokatolicka w chacie. Wieś Hubyczi (Губичр, rejon starosamborski, Ukraina, poło
żona na dawnym szlaku pielgrzymkowym do sanktuarium Matki Bożej Pacławskiej.
Fot. M. Zatorska, 2006

się na prawosławie, a także ich rodziny. Podobnie działo się w Kamionce. Cio
sem dla lokalnej spolecznos'ci — oprócz aresztowań i wywózek — było również
zamknięcie przez władze radzieckie Cerkwi greckokatolickiej i obowiązkowe
przepisanie wiernych do Cerkwi prawosławnej.
Greckokatolicki ksiądz z Kamionki nie zgodził się przejs'c na prawosławie,
został więc zmuszony do zaprzestania pełnienia posługi kapłańskiej. Budynek
cerkwi został oddany w ręce Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Moskiewskie
go, a parafię objął ksiądz prawosławny. Tego typu d ziałan ia były ciosam i
w ym ierzonym i nie tylko w tę spolecznos'c lokalną, ale też w wiele innych
na Ukrainie7.

7 Ciekawie tę sytuację opisuje Andrew Wilson w swojej książce: „Zlikwidowane zostały wszystkie
miejscowe organizacje i instytucje ukraińskie, włącznie z Kościołem greckokatolickim, który
siłą wcielono do rosyjskiej Cerkwi prawosławnej. Decyzję tę zatwierdził marionetkowy «sobór
zjednoczeniowy» zwołany w 1946 roku — organ od początku do końca niekanoniczny. Człon
ków legalnej hierarchii kościelnej wtrącono do więzień, a wyznaczono przez KGB «delegatów»
soborowych, których władze «krzepiły na duchu śniadaniami złożonymi z setki wódki i dwóch
setek wina»” [Wilson 2004: 154].
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W związku z wysiedleniami Polaków z terenów obecnej Ukrainy wyjechało
też wielu księży rzymskokatolickich, kościoły były zamykane, a parafie likwido
wane. Jeden z moich rozmówców opowiadał, że chociaż oficjalny nakaz wyjazdu
dotyczył jedynie wyższych hierarchów kościelnych, to wraz z wiernymi wyjechała
większość księży. Właśnie taka sytuacja zaistniała w Kamionce — ksiądz wyje
chał, a kościół został zamieniony na skład materiałów łatwopalnych.
Wiele osób pozbawionych możliwości uczestniczenia w nabożeństwach
greckokatolickich chodziło nadal do tej samej cerkwi, chociaż ta podlegała te
raz patriarchatowi moskiewskiemu. Ważniejszy był dla nich bowiem budynek
cerkwi wniesiony przez ich przodków, niż instytucjonalna podległość księdza.
Prześladowania miały bodajże największy wpływ na religijność ludzi pracu
jących na wyższych stanowiskach. Mieli oni najwięcej do stracenia, zmuszeni
więc byli do jeżdżenia do cerkwi do odległych miejscowości, gdzie nikt ich nie
znał. Jednak i to wiązało się z ogromnym ryzykiem. Większość z nich decydo
wała się jednak na przyjmowanie sakramentów w podziemnej (pidpilnej). Cer
kwi greckokatolickiej, u księży praktykujących w tajemnicy przed władzą. Fakt,
że Cerkiew greckokatolicka przetrwała w podziemiu, pozwolił na zachowanie
ciągłości między przeszłością a teraźniejszością. Można powiedzieć, że okres
podziemnej służby księży greckokatolickich mocno scementował lokalną spo
łeczność grekokatolików.
Represje miały też inny charakter i dosięgały nawet dzieci. Nauczyciele nie
pozwalali im uczestniczyć w nabożeństwach, w niedziele i święta stali przy cer
kwiach i zabraniali dzieciom wchodzić do świątyni. Rodzice byli zaskoczeni tym,
że szkoła uniemożliwia dzieciom edukację religijną, niektórych oburzały in
terwencje nauczycieli. Jednakże wielu nauczycieli, choć o ficjaln ie zm u 
szonych do zwalczania wszelkich przejawów religijności i potępiania religii
jako „przeżytku i zabobonu”, w tajemnicy kultywowało religię przodków. Jak
już wcześniej pisałem, zwracali się oni zazwyczaj do działającej w podziemiu
Cerkwi greckokatolickiej. Powstała ona po rozwiązaniu Cerkwi oficjalnej.
Część księży nie zgodziła się przejść do Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu
Moskiewskiego, większość z nich albo długo więziono, albo wywieziono na Sy
berię, a byli i tacy, po których słuch zaginął. Ci, którzy zostali i postanowili trwać
przy swoim wyznaniu, musieli zrezygnować z oficjalnej pracy duszpasterskiej
i zająć się inną pracą zarobkową. Pracujący księża zmuszeni byli do ukrywania
swego powołania i pierwotnego zajęcia. Wykrycie związków z Cerkwią grozi
ło często utratą pracy, a nawet gorszymi represjami. Sakramentów duchowni
udzielali w prywatnych domach swoich lub — w razie potrzeby — u wiernych.
W podziemnej Cerkwi greckokatolickiej nie tylko chrzczono dzieci, ale też cho
wano zmarłych. Musieli robić to po kryjomu nawet księża Cerkwi Prawosławnej
Patriarchatu Moskiewskiego, ponieważ zwalczano wszelkie przejawy kontaktu
z religią.
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Jeden z kamianeckich księży uważał, że czym innym jest oficjalne podawanie
się za ateistę przy jednoczesnym zachowaniu wiary w Boga, a czym innym całko
wite wyrzeczenie się wiary. Ksiądz twierdził również, że chociaż obecnie w szko
łach uczy się o religii8, to uczą jej ci sami nauczyciele, którzy nauczali filozofii
marksistowsko-leninowskiej. W szkołach i na uczelniach nauczano, że Boga nie
ma. Jednak nie powstrzymywało to ludzi przed modleniem się i uczestnicze
niem w praktykach religijnych w ukryciu. Działały również podziemne seminaria
duchowne Cerkwi greckokatolickiej, a ich głównym ośrodkiem był Lwów. Na
uczanie w takich seminariach także odbywało się w tajemnicy przed władzami.
Trochę inaczej rzecz się miała z Cerkwią Prawosławną Patriarchatu Mo
skiewskiego. Tak, jak już wspominałem, władza zwalczała jakiekolwiek przejawy
religijności, jednak tolerowała działanie Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Mo
skiewskiego, którą w znacznym stopniu kontrolowała9. Była ona przez wie
lu moich rozmówców (głównie przez osoby, które uczęszczały do podziemnej
Cerkwi greckokatolickiej) postrzegana jako Cerkiew rosyjska101. Mimo wszyst
ko ludzie nadal identyfikowali się ze swoją cerkwią, a konkretnie ze „swoim
budynkiem”. Należy dodać, że były to jedynie te osoby, które nie bały się kon
sekwencji, jakie mogły wyciągnąć wobec nich władze. Byli to prości kołchoźnicy
i niewykwalifikowani robotnicy oraz osoby zatrudnione na niższych stanowi
skach.
Przywiązanie głównie do budynku cerkwi miało ogromny wpływ na później
sze kształtowanie się tożsamości religijnej. Niejednokrotnie umniejszano róż
nice dogmatyczne między prawosławiem a grekokatolicyzmem i podkreślano
podobieństwa liturgii, aby uzasadnić zmianę wyznania (lub jej brak...).

Przemiany
Koniec lat 80. i początek 90. XX wieku był na Ukrainie okresem przełomowym.
Powstało wówczas wolne i niepodległe państwo ukraińskie, odrodziła się Cer
kiew greckokatolicka. Pojawiła się również idea stworzenia Cerkwi Narodowej
i uniezależnienia się od Cerkwi Moskiewskiej11. Na ziemiach ukraińskich idea
8 Obecnie w szkołach wykładany jest przedmiot o nazwie „Chrześcijańska etyka”, teoretycznie
niezwiązany z żadnym wyznaniem.
9 Pisał o tym Włodzimierz Pawluczuk: „W praktyce w czasach komuny żaden prawosławny
ksiądz nie mógł otrzymać'parafii bez zgody KGB” [Pawluczuk 1996: 131].
10 Pisze o tym w swojej książce także Wilson: „Stara Cerkiew prawosławna [Cerkiew Prawosław
na Patriarchatu Moskiewskiego — przyp. M.D.] była na Ukrainie jednym z głównych nośników
kultury sowiecko-rosyjskiej, a większość' jej hierarchów skompromitowała się współpracą z KGB”
[Wilson 2004: 249].
11 Co ciekawe, w 1990 roku rada biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej zmieniła statut
Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (zwanej też Ukraińską Prawosławną Cerkwią Patriarchatu
Moskiewskiego), zwiększając jej autonomię: „Statut ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej mówił, iż
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ta sięga jeszcze czasów przed II wojną światową. Ma za podstawę założenie, że
każdy naród powinien mieć swoją wiarę, która by go jednoczyła. Większość śro
dowisk kulturalnych i politycznych jest zgodna, że Ukraina powinna mieć swoją
religię narodową. Nie mogą jednak one dojść do porozumienia, która Cerkiew
powinna być tą główną.
Przyjrzyjmy się temu, jak wyglądała sytuacja poszczególnych Cerkwi. Odro
dziła się, a raczej wyszła z podziemia Cerkiew greckokatolicka. Według Wilsona
[2004] została ona ponownie zalegalizowana pod koniec 1989 roku, po wizycie
Michaiła Gorbaczowa u papieża Jana Pawła II. Najwięcej parafii ma na Ukra
inie Zachodniej, czyli na terenach dawnej Galicji.
Dzięki pomocy z zagranicy, głównie ze strony diaspory ukraińskiej zamiesz
kałej w Kanadzie i Sanach Zjednoczonych, została utworzona Ukraińska Au
tokefaliczna Cerkiew Prawosławna. Niektórzy twierdzili, że inspiratorami jej
utworzenia były odchodzące władze i Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Mo
skiewskiego, i że została ona utworzona, aby zrównoważyć odrodzenie się Cer
kwi greckokatolickiej. M a ona bardzo niewielu wiernych, mieszkających głów
nie na Ukrainie Środkowej i Zachodniej.
Następnie powstała Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego, która
stosunkowo szybko zaczęła wzrastać w siłę w centrum i na zachodzie kraju.
Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Moskiewskiego nadal pozostaje jedną
z najliczniejszych, większość jej wiernych stanowią osoby mieszkające na wscho
dzie kraju. Jednak nie ma ona aż tylu wiernych, jak by wskazywała na to liczba
parafii, ponieważ zwykle są one nieliczne.
Mieszkańcy Kamionki twierdzą, że decyzja o przyłączeniu się do jednej
z Cerkwi zależała zazwyczaj od decyzji księdza lub wyboru samych parafian.
Jeden z tutejszych księży uważa, że najważniejszą kwestią przy przejściu księdza
na grekokatolicyzm jest przedłużenie ciągłości błogosławieństw kapłanów od sa
mego Świętego Piotra. Błogosławieństwo to przekazują biskupi przez nałożenie
rąk. Cerkiew Moskiewska utraciła według mojego rozmówcy ciągłość w czasach
cara Piotra I, który sam mianował księży.
Okres przemian był dla mieszkańców Kamionki Buz’kicj ważnym mo
mentem określania swojej tożsamości religijnej. Pojawiła się wolność wyzna
nia i ludzie musieli zdecydować, do której Cerkwi chcą przynależeć. Kościół
rzymskokatolicki oraz wyznania protestanckie pozostały na uboczu głównego
konfliktu między grekokatolikami i prawosławnymi patriarchatu kijowskiego.
Pierwszą widoczną zmianą było przejście kamioneckiego księdza wraz z całą
parafią do Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego (przez bardzo krót
ki okres była to Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna). Z niektórych
wypowiedzi można wnosić, że zmiany patriarchatów, do których należała pajest ona niezależna i samorządna. Synod Cerkwi decyduje o jej ustroju wewnętrznym, powołuje
ewentualne nowe diecezje, wybiera biskupów i wyznacza im stanowiska. Synod wybiera też głowę
Cerkwi, a patriarcha moskiewski jedynie błogosławi ten wybór” [Pawluczuk 1998:129].
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rafia, zależały od decyzji miejscowego proboszcza. Wkrótce część osób wyszła
z podziemia i powróciła do religii swoich przodków, czyli Cerkwi greckokatolic
kiej. Budynek kościoła rzymskokatolickiego również został zwrócony wiernym.
Religia ponownie zaczęła odgrywać ważną rolę w życiu codziennym większości
ludzi. Osoby należące wcześniej do partii, a nawet byli funkcjonariusze służb
bezpieczeństwa, którzy dawniej aktywnie zwalczali wszelkie przejawy religijno
ści, zaczęli chodzić na nabożeństw a, byli jednak przyjmowani z dużą nieuf
nością.
Coraz liczniejsza grupa wiernych Cerkwi greckokatolickiej z czasem upo
mniała się o budynek swojej cerkwi. Doszło wtedy do konfliktu, jeden z roz
mówców tak relacjonuje:
„Pryszła Autokefalna Cerkwa i nas grekokatolików nie puskaje. Zakryli
na klucz. I jakto my prychodzimy do cerkwy, a tu zakryto, przecież cer
kwa nasza, je dokumenty na to. No, to łom i łomem. No, i była draka, sil
w oczy kidali, taka niepryjemna sprawa” (M, 1. 65, U, grekokatolik).
Spór o cerkiew miał często charakter dość brutalny. Pewien prawosławny
mieszkaniec Kamionki opowiadał o tym, jak grupa grekokatolików próbowała
wedrzeć się do cerkwi siłą, a jeden z napastników podczas szamotaniny uderzył
kijem ikonę. Według tego rozmówcy został on potem ukarany przez Boga, po
nieważ dość szybko zmarł. Także grekokatolicy opowiadali o sporze z oburze
niem. Najczęściej przypominali, jak prawosławni zabarykadowali się wewnątrz
cerkwi i tam przebywali dłuższy czas. Generalnie, poza małą grupą najzacieklejszych oponentów, było też wiele osób oburzonych samym konfliktem. Wła
śnie te osoby szukały innego, spokojniejszego miejsca na modlitwę.
Takim spokojniejszym miejscem według wspomnianego wyżej rozmówcy stał
się Kościół rzymskokatolicki. Po załagodzeniu sporu przez obu księży (prawo
sławnego i greckokatolickiego) większość osób wróciła do swoich świątyń. Ten
okres został zapamiętany przez wiele osób jako czas największej wrogości mię
dzy wiernymi obu Cerkwi, a także czas, kiedy surowo oceniano „przeciwników5'.
Zaistniały konflikt postanowiły rozwiązać władze, przeprowadzając referen
dum, w którym mieszkańcy Kamionki Buz'kiej mieli zdecydować, komu należy
się przedwojenna cerkiew budowana jeszcze przez księdza proboszcza Ignacego
Cegielskiego. Jednak nie tylko w Kamionce Buz’kiej dochodziło do takich sytu
acji, o czym pisze też Włodzimierz Pawluczuk: „Przejmowaniu świątyń towarzy
szyły z reguły akty przemocy, często bójki między wiernymi różnych orientacji.
Niekiedy miały one charakter drastyczny” [Pawluczuk 1998: 147].
Dzięki liczebnej przewadze wiernych Cerkwi Kijowskiej, zachowali oni
świątynię, co przez wiernych Cerkwi greckokatolickiej zostało odebrane jako
niesprawiedliwość ze strony władz. Uzasadniali oni swoje racje powołując się
na to, że to ich dziadowie budowali tę cerkiew i budowali ją właśnie jako grec
kokatolicką.
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Wilson przytacza jedną z wypowiedzi pewnego duchownego greckokatolic
kiego na temat praw Cerkwi greckokatolickiej do budynków cerkiewnych:
„Nawet gdyby w całej wsi ostał się tylko jeden wyznawca naszego Kościo
ła, cerkiew należy do nas, Kościoła greckokatolickiego, ponieważ wznie
śli ją jego dziadowie i pradziadowie” [Wilson 2004: 261].
Do podobnych argumentów odwoływali się także moi greckokatoliccy rozmów
cy. Zanim jednak w Kamionce rozstrzygnięto spór o świątynię, wierni Cerkwi
greckokatolickiej po jej wyjściu z podziemia zbierali się na wspólne modlitwy
w różnych miejscach, najczęściej na niewielkim skwerku naprzeciwko cerkwi.
Początkowo zbierali się sami wierni, a później dołączył do nich ksiądz grecko
katolicki, który został przysłany przez władze cerkiewne ze Lwowa do Kamionki
Buz’kiej na wniosek lokalnej wspólnoty wiernych. Po niekorzystnym dla gre
kokatolików rozstrzygnięciu sporu o budynek, władze przyznały im miejsce na
budowę nowej cerkwi. Początkowo powstała tu kaplica, a potem wzniesiono
nową świątynię.
Mimo że spór złagodniał, niechęć między prawosławnymi patriarchatu ki
jowskiego i grekokatolikami w Kamionce Buz’kiej pozostała po dziś dzień.

Współczesność
W Kamionce Buz’kiej Cerkwie Greckokatolicka i Prawosławna nadal konkuru
ją ze sobą. Konkurencja przybrała jednak bardziej pokojowy charakter, na co
wpływ miało przede wszystkim rozpoczęcie przez grekokatolików budowy nowej
cerkwi. Pieniądze na ten cel były zbierane nie tylko przez sprzedaż „cegiełek”,
ale też przez szukanie sponsorów, głównie w Europie Zachodniej i w Kana
dzie12. Cerkiew ta została uroczyście otwarta latem 2005 roku. Na otwarcie
przybyło wielu dostojników cerkiewnych. Ksiądz greckokatolicki zaprosił księ
dza rzymskokatolickiego oraz całą społeczność lokalną. Jedyne zdarzenie, które
wywołało zgrzyt, było związane z zaproszeniem księdza z parafii prawosławnej
patriarchatu kijowskiego. Przez wielu rozmówców kwestia wzajemnych stosun
ków między proboszczami obydwu parafii była przedstawiana jako znacząca
i aktualna. Istnieją różne wersje wspomnianego wydarzenia. Według jednych
ksiądz prawosławny został zaproszony, ale nie przyszedł, według drugich — za
proszenia nie było13. Efektem sporu między księżmi było przyjęcie przez Cer
12 Tymi poszukiwaniami zajął się sam proboszcz parafii greckokatolickiej. Jak mówił, wykorzystał
swoje znajomości z innymi wspólnotami greckokatolickimi na całym świecie. Darczyńcy zostali
potem zaproszeni na uroczyste poświęcenie nowej cerkwi.
13 Kilka osób uważało, że ksiądz prawosławny nie dostał zaproszenia od księdza greckokatolickie
go. Jednak większość rozmówców utrzymywała, że ksiądz prawosławny celowo nie pojawił się na
poświęceniu, i odnosili się oni do jego postawy jednoznacznie negatywnie. Co ciekawe, takie
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Religia jako element kształtowania tożsamos'ci mieszkańców Kamionki Buz’kiej...

593

kwie greckokatolicką i prawosławną pewnych strategii pozyskiwania nowych
wiernych oraz utrzymania dotychczasowych w lokalnej społeczności. I tak, gre
kokatolicy starają się nawiązywać do tradycji, czego skutkiem jest przekonanie,
że obecnie w Kamionce są trzy cerkwie greckokatolickie:
„A teraz, jak pobudowaliśmy naszą nową cerkiew, to możemy skazać, że
wJCamionce jeteraztrygreckokatolickiecerkwy, a prawosławnej nie ma.
Tutaj w lwiwskiej obłaści pered wojnoju była tilki odna prawosławna cerkwa we Lwowie i ona była tilki dla Rosijan, którzy tutaj mieszkali. Do
46 roku tutaj nie było bilsze niż odnej cerkwy" (M, 1. 40, U, grekokatolik).
Jednak budynek starej cerkwi należy do Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu
Kijowskiego, postrzeganej przez wielu wiernych jako ta, która pozostaje przy
tradycji. Wielu wiernych uznaje starą cerkiew za swoją, ponieważ była budowa
na rękami rodziców i dziadków oraz za ich pieniądze.
Podobne argumenty przytaczają wierni Cerkwi greckokatolickiej, którzy
również odwołują się do postaci zasłużonego dla tej miejscowości księdza Igna
cego Cegielskiego, proboszcza i dziekana z Kamionki. Ważny jest też etos Cer
kwi podziemnej i ludzi, którzy byli jej wierni.
Przywiązanie do tradycji i pamięć przeszłości wyraźnie charakteryzuje nie
tylko prawosławnych, ale też grekokatolików, którym wiara pozwoliła przetrwać
czasy radzieckie.

Wnioski
Z moich badań w Kamionce Buz’kiej wynika, że w tej miejscowości tworzy się
specyficzny typ tożsamości lokalnej, zależny od wyznawanej religii. Zaczął się
on kształtować wraz z nastaniem wolnej Ukrainy i początkiem sporu o miej
scową cerkiew. Można ją wiec nazwać lokalną tożsamością religijną. Opiera się
ona na dwóch filarach. Pierwszym z nich jest sam budynek cerkwi, wzniesiony
jako cerkiew greckokatolicka jeszcze przed II wojną światową. Zarówno greko
katolicy, jak i prawosławni patriarchatu kijowskiego podkreślają, że tę cerkiew
budowali ich przodkowie i dlatego budynek należy się właśnie im. Drugim fi
larem jest bardzo silnie ugruntowana idea stworzenia niezależnej, ukraińskiej
Cerkwi Narodowej. Opiera się ona na etnofiletycznym przekonaniu, że każdy
naród powinien mieć swoją Cerkiew czy Kościół. Zarówno członkowie Cerkwi
greckokatolickiej, jak i Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego twier
dzą, że ich Cerkiew jest jedyną „prawdziwie” ukraińską. Warte podkreślenia
są różne strategie obu Cerkwi odnośnie do pozyskiwania wiernych, a co za tym
idzie, ich różny charakter. Prawosławna Cerkiew Patriarchatu Kijowskiego jest
stanowisko mieli nie tylko grekokatolicy, ale też prawosławni.
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bardziej zachowawcza, stawia na tradycję. Podkreśla się w niej, że obecni para
fianie są gospodarzami cerkwi budowanej przez ich dziadów i pradziadów. Ta
wspólnota jest najliczniejsza. Natomiast wierni Cerkwi greckokatolickiej byli
zmuszeni do wybudowania nowego budynku i postawienia na nowoczesność,
czego przykładem są multimedialne sale w podziemiach cerkwi, mające służyć
katechezie dzieci. Cerkiew ta próbuje odzyskać swoją dawną pozycję w miej
scowości, nie wiadomo jednak, jaki będzie skutek jej rywalizacji z Cerkwią
prawosławną.
Obecnie decyzja o przynależności do konkretnej Cerkwi lub Kościoła stała
się w dużej mierze zależna od osobistego wyboru. Mieszkańcy Kamionki Buz’kiej podejmując ten wybór, uzasadniają go tradycją. Podsumowaniem niech
będą słowa proboszcza parafii greckokatolickiej w Kamionce:
„Ja wam tak skażu, tut w Kamionce to jest tak, że ludej swaryć gdzie k to
idzie. Ja nikomu nie każe chodzić do mojej Cerkwi, to jest wszystko
tylko kwestia jego własnego serca. Jak tobie tutaj dobro, to ty tutaj idy.
No wy znajete tutaj jest taka sprawa, że ksiądz w kosteli odprawlalie liturgiu wcześniej niż ja w cerkwi i bywają takie żinoczki, które bigajuć tuda
do pryczastia i potem siuda. Ja im kazał, szczo ja ich za nogi nie złapie, tak
pijdut' do nieba5' (M, 1. 40, U, grekokatolik).
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Odmienny, dziwaczny, n e p o w n o c i n n y j .
Kulturowe i religijne uwarunkowania
postaw wobec niepełnosprawności
dziecięcej w Kamionce Buz’kiej
na Ukrainie

Zamożni, zdrowi ludzie rysują mały staranny okrąg, wewnątrz którego są
ludzie normalni. Wszystkich, którzy znajdują się poza nim, należy złamać
i wymodelować tak, by mogli do niego wejść. Gdy się to nie uda, należy ich
izolować lub, co gorsza — litować się nad nimi.
David Holselton

Punktem wyjścia moich badań było przeświadczenie, że w każdej epoce istniała
kategoria ludzi, których traktowano jako odmieńców. Przez wieki zmieniały się
kategorie ludzi, których stawiano na marginesie społeczeństwa. Podział na nor
malnych i nienormalnych był bardzo płynny. Fobia wobec inności istniała jednak
zawsze. Prowadząc badania w jednaj z ukraińskich wsi, starałam się dowiedzieć,
czym według moich rozmówców jest niepełnosprawność i upośledzenie, jak po
dejście do osób — dzieci — niepełnosprawnych warunkowane jest wyznawaną
religią, czy można w tym kontekście mówić o niepełnosprawności jako karze
bądź darze bożym. Starałam się też zebrać jak najwięcej opowieści, mitów i le
gend krążących wokół niepełnosprawności oraz dociec, jaka jest jej główna przy
czyna i stosowane metody leczenia.
Problematyka niepełnosprawności dziecięcej i upośledzenia może się wyda
wać coraz lepiej poznawana i rozumiana. Z jednej strony mnożą się kampanie
społeczne, mające uświadamiać społeczeństwo, coraz więcej pojawia się artyku
łów gazetowych i programów telewizyjnych z udziałem dzieci upośledzonych,
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z drugiej jednak strony w wielu społecznościach lokalnych dzieci takie tracą sta
tus, jaki miewały niegdyś — status osoby chronionej, nikomu niezagraźającej,
swego rodzaju maskotki, ulubieńca wszystkich. Dzieci chore więc, choć miały
zostać „odczarowane’’, są „zaczarowane” na nowo.
Swoje badania prowadziłam na Ukrainie w miejscowości Kamionka Buz'ka1,
nazywanej osadą (wsią) typu miejskiego (selyszcze mis’koho typu). Kamionka
zajmuje dość duży obszar, są tam zarówno typowo wiejskie chaty, jak i bloki
mieszkalne. Miesza się tu etos wiejski z miejskim, zachowania typowe dla miasta
i charakterystyczne dla wsi. Mieszkańcy Kamionki w mniejszym stopniu stykają
się z kulturą masową, nie są odbiorcami kampanii społecznych, ponieważ te po
prostu do nich nie docierają. Moimi rozmówcami byli wyłącznie wyznawcy pra
wosławia (a należy zaznaczyć, że w Kamionce jest także wielu grekokatolików,
grupa rzymskich katolików, baptyści, świadkowie Jehowy i wyznawcy innych
religii), chciałam się bowiem dowiedzieć, jak wyznawanie prawosławia może
wpływać na stosunek do niepełnosprawności dziecka. Zastanawiałam się także,
jak w ogóle postrzegane są dzieci niepełnosprawne, jakimi określeniami opisy
wane, jakie są normy, nakazy i zakazy społeczne związane z kontaktami z nimi.
W swojej pracy poruszam jednak nie tylko tematy związane z wiarą, liturgią,
aspektami obecności sacrum w duszy chorego dziecka. Interesowało mnie także,
jak postrzegane jest chore dziecko, jak jest traktowane, jaki stosunek do niego
deklarują sami rozmówcy i jak opisują podejście innych ludzi.
Rozmawiałam zarówno z osobami mającymi np. sąsiadów z upośledzonym
dzieckiem, jak i z rodzinami, w których są takie dzieci, a także z osobami niestykającymi się na co dzień z niepełnosprawnością. Większość moich rozmówców
to osoby świeckie, rozmawiałam także z kilkoma osobami duchownymi, chcąc
porównać oficjalne stanowiska przedstawicieli Cerkwi (w każdym wypadku pa
radoksalnie od siebie odmienne) z wypowiedziami osób na temat księży12 i ich
podejścia do niepełnosprawności.
W Kamionce ludzie początkowo nie rozumieli, o czym chcę z nimi rozma
wiać, i nieustannie nawiązywali do tzw. dzieci trudnych, o których mówią tjażkije
dity. Nie odróżniali kłopotów wychowawczych z dziećmi, które palą papierosy,
kradną czy uciekają z domu, od problemów wynikających z upośledzenia. Na
wet psycholog szkolny miał nikłe pojęcie o trudnościach szkolnych dzieci lżej
upośledzonych i chętniej opowiadał o „łobuzach”.

1 Кам’янка-Бузька Львшсько! обл., d. Kamionka Bużańska lub Stumilowa (przyp. red.).
2 W prawosławiu stosowane są różne terminy określające kapłana. Można go nazwać księdzem
lub batiuszką, na Ukrainie częściej swiaszczennikiem. Będę używać tych terminów synonimicznie
— tak jak moi rozmówcy.
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Terminologia
Osoba niepełnosprawna to taka, która „charakteryzuje się ułomnością lub wadą,
powodującą mniejszą niż normalnie zdolność do działania. Zazwyczaj termin ten
odnosi się do ułomności fizycznej, lecz może też sporadycznie dotyczyć opóźnie
nia [upośledzenia — K.K.D.] umysłowego” [Reber 2000: 416]. Upośledzenie
zaś to „obniżenie sprawności umysłowej różniące się w istotny sposób od normy,
powstałe w okresie rozwoju, i związane z nim zaburzenia społecznego dojrze
wania i uczenia się5' [Słownikpsychologiczny 1979: 317]. Te dość szerokie defini
cje uwzględniają zarówno zróżnicowane stopnie upośledzenia umysłowego, jak
i zaburzenia sprawności motorycznej, zachowania, motywacji, emocjonalności
i dysfunkcje, jakie im towarzyszą. Etiologia upośledzenia umysłowego jest bar
dzo niejednorodna i zazwyczaj trudna do określenia. Rozmaite czynniki mogą
prowadzić do podobnych zaburzeń, te same — do skrajnie różnych. Poznanie
czynników przyczynowych ma duże znaczenie dla zrozumienia istoty upośledze
nia. Tu właśnie pojawia się kwestia najciekawsza w kontekście niniejszej pracy:
Jak ludzie postrzegają te czynniki, co według nich odgrywa najistotniejszą rolę
w powstawaniu zaburzenia rozwoju człowieka, czy jest to problem biologiczny,
czy genetyczny, czy związany z „ziemskimi’7 skutkami poczynań rodziców (np.
picia przez nich alkoholu), czy też np. z boską karą za grzechy? Ważną kwestią
jest również to, jaką naturę ludzie przypisują upośledzeniu i niepełnospraw
ności — czy jest to według nich uszkodzenie neurologiczne, fizyczne, zła wola
samego dziecka czy też np. opętanie przez szatana. W Cerkwi prawosławnej
istnieje specyficzne pojęcie egzorcyzmu3:
„Egzorcyzmy w prawosławiu czytane są podczas chrztu św. Odczytuje
je każdy kapłan sprawujący ten sakrament. I chociaż niektórzy znani są
z prowadzania tzw. odczytków (zwłaszcza w Rosji), jest to praktyka bardzo
tajemnicza i niebezpieczna. (...) Funkcji egzorcysty w Prawosławiu nie ma.
Kapłan sprawujący sakrament chrztu czyni to w imię Boże i to nie kapłan
przepędza szatana, ale sam Bóg. [...]” (o. Jerzy Pańkowski4).
Kolejną rozważaną kwestią jest problem naznaczenia społecznego i jego
skutków dla osoby upośledzonej. Andrzej Kojder pisze, że aby uznać zacho
wanie za dewiacyjne, musi ono być tak postrzegane przez ludzi, którzy na nie
reagują. Nie znając reakcji społecznych, nie dowiemy się, czy dana osoba jest
dewiantem. Za Kojderem można powiedzieć, że „dewiantem jest osoba, do któ
rej etykietka ta została z powodzeniem zastosowana” [1980: 47].

3 Egzorcyzm to „rodzaj zaklęcia mającego przezwyciężyć wpływ groźnych sił nadprzyrodzonych
(np. złych duchów)” [Egzorcyzm 1987:186].
4 Por. <http:/Avww.cerMew.pVindex.php?id=pr_odpowiedzi&faq=1245>, (data dostępu: 05.02.2009).
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Pojęcie niepełnosprawności i upośledzenia
oraz przyczyny jego powstawania
Mieszkańcom Kamionki dużą trudność sprawia stworzenie własnej definicji upo
śledzenia i pewnego uogólnienia niebędącego wyłącznie listą konkretnych przy
padków, takich jak głuchota, ślepota czy „zakłócenie zdolności umysłowych’’.
Przyczyny zaburzeń dopatrują się najczęściej w wypadku czy bliżej nieokreślonej
traumie. Często używane określenia to kalika oraz nepownocinna ludyna. Warto
w tym miejscu zaznaczyć, że słowo kalika nie ma na Ukrainie tak negatywnego
i niepoprawnego politycznie wydźwięku, jak w Polsce. Z określeniem nepownocinnyj jest większy problem. Z jednej strony cinnist’ to wartość, według słownika
nepownocinnyj to niepełnowartościowy i określenie to powinno być stosowane
raczej w odniesieniu do wybrakowanego przedmiotu, z drugiej jednak strony
niektórzy nazywając nepownocinnym drugiego człowieka, używają tego określe
nia bez szczególnego wartościowania i negatywnych konotacji. Oznacza ono po
prostu osobę niepełnosprawną, jest synonimem niepełnosprawności. Rozmaite
typy upośledzenia bywały też nazywane celebralnym paraliczom, czyli poraże
niem mózgowym5:
„Celebralnyj paralicz oznaczaje, szczo ludyna psychiczno ne rozwywajetsia, mozok ne praciuje tak samo jak możut’ ne funkcionuwaty dejaki mjazy, napryklad: mjazy jazyka. Todi u dytynu teczut' sluni, wona ne może
rozmowlaty, ne wolodie mowoju. To zawżdy powjazano z mozokom i mjazamy” (M, 1. 28, U).
Przyczyny powstawania niepełnosprawności dziecięcej są w opiniach miesz
kańców Kamionki rozmaite i bardzo zróżnicowane. Od ogólnych, które repre
zentują większość poglądów, po te związane z religią oraz wierzeniami ludowy
mi (uroki, przekleństwa, czary, magia).
Do przyczyn ogólnych zalicza się z całą pewnością alkohol, najczęściej wy
mieniany sprawca wielkiej ilości problemów. Zarówno picie w czasie ciąży, jak
i współżycie z pijanym mężczyzną może według rozmówców prowadzić do uro
dzenia upośledzonego dziecka.
Wspominany jest także wybuch elektrowni w Czarnobylu i to, że skażenie
nim spowodowane mogło upośledzić rozwój. Jako przyczyna niepełnosprawno
ści dziecka podawane jest także to, że rodzice są inwalidami.
Wiele osób szuka przyczyn narodzin upośledzonego dziecka lub późniejsze
go powstania niepełnosprawności, odwołując się do zasad związanych z wyzna
5 Porażenie mózgowe powstaje zwykle pod koniec ciąży lub w czasie porodu. Jego objawami
częściej bywają specyficzne zaburzenia ruchowe niż zaburzenia w rozwoju umysłowym. Warto
podkreślić, że zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce określenie „mózgowy” sprawia, że osoby w peł
ni sprawne intelektualnie, ale mające np. spastyezność (stan nadmiernego napięcia mięśni) kończyn,
bywają postrzegane jako upośledzone i nie mogące normalnie funkcjonować intelektualnie.
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waną wiarą. Przyczyną może więc być grzech, np. zabójstwo lub aborcja, w do
datku zarówno grzech rodziców, jak i dziadów i pradziadów. Jedna z kobiet,
w której rodzinie w każdym pokoleniu rodzi się osoba upośledzona, upatruje
przyczyn takiej sytuacji w grzechach z odległej przeszłości, kara boża szczegól
nie często spotyka ludzi niszczących święte przedmioty — urodzony po wojnie
syn człowieka, który w czasie wojny przeszedł na stronę Niemców i z ich roz
kazu niszczył cerkwie oraz strzelał do ikon, z nieznanych przyczyn nigdy nie
nauczył się mówić. Inny człowiek, który w przypływie złości na żonę przekuł oczy
św. Mikołajowi na należącej do niej ikonie, oślepł. Jeden z księży jako przyczyny
niepełnosprawności wymienia także inne grzechy: złamanie przysięgi, którą się
złożyło na Ewangelię, przeklęcie kogoś, a także kazirodztwo, zbyt bliskie pokre
wieństwo między rodzicami dziecka. Stopień kalectwa może według batiuszki
zależeć od wagi grzechu. Samo dziecko jest niewinne, cierpi jednak za grzechy
poprzednich pokoleń. Karę grzesznik może ponieść osobiście, może też ona
spaść na dziecko, które rodzi się upośledzone. Może przejść nawet na siódme
pokolenie6.
Narodziny niepełnosprawnego dziecka nie zawsze jednak są postrzegane
jako kara od Boga. Często pojawia się bowiem wątek próby: jak ciężki krzyż
ludzie są w stanie unieść i czy nie zboczą z właściwej drogi, wiodącej do zbawie
nia. Takie interpretacje są poparte wielokrotnie powtarzanym zdaniem: „Boh ce
łubów, win ne karaje, łysze może daty wyprobuwannia”. Jednocześnie sami roz
mówcy widzą paradoks w tym, co mówią, i na koniec dodają: „Szlachy Hospodni
nespowidymi”._Jeden z rozmówców zaś mówi:
„Ja ne dumuju, szczo ce kara Boga. Nepownocinna dytyna — to znaczyt’
wyprobuwannia dla rodyny, ehrest, a ne kara. Wyprobuwannia: jak taka
rodyna budę stawytys’ do takoji dytyny, jak wony zmożut’ to pereżyty. To
ne je grich, ja tak ne wważaju” (M, 1. 23, U).
Takie działanie Boga bywa także postrzegane jako upomnienie ludzi, by za
chowywali się zgodnie z przykazaniami, ostrzeżenie na przyszłość. Pojawienie
się chorego dziecka ma zarówno dla rodziny, jak i dla społeczności określone
znaczenie. Chore dziecko ma, mówiąc metaforycznie, misję zbawienia świata:
ma ustrzec ludzi przed możliwymi błędami oraz odstępstwami od boskiego planu.
W Kamionce bardzo popularne są także inne wierzenia, nieodwołujące się
do wiary prawosławnej. Są to interpretacje przyczyn choroby związane z wie
rzeniami ludowymi, pochodzącymi jeszcze z czasów pogaństwa. Według nich to
ciemne moce, uroki, przekleństwa czy działalność szatana są odpowiedzialne za
spadające na człowieka nieszczęście w postaci narodzenia się niepełnospraw6 O odpowiedzialności za grzechy przeszłych pokoleń (konkretnie czterech) jest mowa w Starym
Testamencie. Wymieniana przez większość moich rozmówców liczba siedmiu pokoleń ma praw
dopodobnie związek z sakralnym działaniem siódemki: siedem jest grzechów głównych, siedem
dni tygodnia, siedem sakramentów.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

600

Kaja Kojder-Demska

nego dziecka7. Mieszkańcy Kamionki wierzą, że uroki i zaklęcia mogą spowo
dować ogromne szkody — nie tylko ból głowy czy złe samopoczucie, ale także
głuchotę, ślepotę, upośledzenie, a nawet śmierć. Jedna z kobiet opowiada:
„W narodi goworiat’, szczo ne można wagitnym żinkam obmotuwaty żywit sznurkom. Bo buły wypadki wid ciogo, koly u żinok krowoteczi buły,
abo dytyna narodżujetsia obgornuta pupowynoju po wsiomu tili. Takoż ne
można sidaty na porozi. Bo tak i rodytsia ta detyna. Odnij żińci rizaly żywit, inaksze ne zmogła b wona narodyty. A kolys' zasterigala jiji odna bab
cia, ta ne posluchlalas’. Takoż ne można obrizaty wagitnij żinci wolossia.
Każut, todi dytyna ne taka rozumna wrodytsia. To jakby widrizaty rozum
u neji. Ne znaju, czy taki prysliwja prawdywi, czy to sami ludy nawijujut
sobi” (K, 1. 54, U).
W rozmowach pojawiało się bardzo wiele wątków związanych ze stosowa
niem pewnych zabezpieczeń, przestrzeganiem pewnych reguł postępowania,
gwarantujących urodzenie zdrowego dziecka. Nie wolno więc przechodzić przez
sznur ani się nim przepasywać (bo dziecko urodzi się owinięte pępowiną lub
matka dostanie ciężkiego krwotoku), wyglądać przez szparę (bo dziecko będzie
zezowate), patrzeć na ogień (bo dziecko urodzi się z czerwonym znamieniem),
siadać na progu (bo płód ułoży się w pozycji „pośladkowej”, co bardzo utrud
nia poród), obcinać włosów (bo to tak, jakby się dziecku wycinało rozum), zbyt
często wychodzić na ulicę (by nikt nie spojrzał „złym okiem”, czy nie „popatrzył
krzywo5'), kraść (bo z dziecka wyrośnie złodziej). Rozmówcy opisując te zasady
wielokrotnie podają przykłady skutków ich nieprzestrzegania z własnego życia:
ciotka jednaj z rozmówczyń urodziła bliźniaki pozbawione kończyn, czego przy
czyn dopatrywano się w tym, że jej mąż, kopiąc ogród w czasie jej ciąży, nie
zaprzestał rozczłonkowywania łopatą żab, żuków i innego robactwa:
„Ale w mojij rodyni buw takyj wypadok. Mogo otcia sestra mała czolowika, jakyj zawżdy koly skopuwaw gorod, wbywaw usih robakiw, żukiw, żab,
jaki jomu popadalysia. To maty moja zasterigala jogo ne robyty ciogo, ta
win ne sluchaw i rozrubluwaw wse na mali szmatky. Wże piznisz, narodylysia u nych dwoje ditej blyzniukiw bez ruk, jakych wony usypyly, bo ne
poradyly b sobi z nymy” (K, 1. 54, U).
Bardzo ważnym nakazem, stosującym się zwłaszcza do kobiet w ciąży, jest
nakaz noszenia czegoś czerwonego, najczęściej czerwonej tasiemki. Czerwony
kolor ma bowiem moc strzeżenia przed złymi siłami. W czasie mojego pierwsze
go pobytu w Kamionce rozmawiałam z młodym człowiekiem, który od niedawna
7 Myślę, że działalność szatana, o którą pytałam wprost, powinno się potraktować odrębnie, choć
w przeciwieństwie do uroków czy zaklęć wyobrażenia o niej są związane z wiarą w Boga. Wyobra
żenia te omawiam jednak tutaj, ponieważ moi rozmówcy generalnie łączyli ciemne moce, uroki
i przekleństwa z działalnością szatana.
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był żonaty. Twierdził, że kiedy jego żona zajdzie w ciążę, będzie jej kazał zawsze
nosić cos' czerwonego. Niedługo po naszej rozmowie jego żona rzeczywis'cie za
szła w ciążę. Mąż bardzo ubolewał, że nie stosuje się ona do jego zaleceń, bał
się, że dziecko może się urodzić chore lub że cos' złego stanie się jego żonie (no
tabene katoliczce). Niestety, ich synek urodził się ze zniekształconymi nóżkami.
Od razu cała rodzina podjęła się rehabilitacji, rodzice jeździli z nim zarówno do
szpitali, jak i do wróżącej babki. Podczas mojego kolejnego pobytu w Kamionce
żona już się nie sprzeciwiała: synek stale nosił na rączce czerwoną tasiemkę, nie
zdejmowano jej nawet do kąpieli. Dos'wiadczenie nauczyło młodych ludzi, już
wczes'niej wierzących w moc sił nadprzyrodzonych, że przestrzeganie rytuałów
jest bardzo ważne...
Można powiedzieć, że mieszkańcy Kamionki przykładają dużą wagę zarów
no do czynów drugiego człowieka (urok, przekleństwo), czynów sił dla nich nie
zrozumiałych, jak i do siły szatana. Jednoczes'nie także bardzo ufają Bogu. Ich
życie jest s'cis'le związane z wiarą zarówno w siły nadprzyrodzone, jak i we wpływ
Boga na codzienność ludzi. Mają niestety jednocześnie małą wiedzę na temat
medycznych sposobów zapobiegania niepełnosprawności: na przykład pytani,
czy robiąc badanie USG, można wykryć u dziecka wady rozwojowe, gwałtow
nie zaprzeczali, choć teoretycznie mają dostęp do tego typu badań i są one po
wszechnie wykonywane u ciężarnych.

Stosunek do niepełnosprawności
W kontekście niniejszych rozważań istotne jest także, jaki stosunek do niepeł
nosprawności deklarują mieszkańcy Kamionki, jak widzą postępowanie innych
w tym względzie i co myślą o nakazach religijnych.
Deklarowany stosunek rozmówców do dzieci niepełnosprawnych jest ra
czej pozytywny, często pełen litości, czasami jednak podszyty strachem i obawą
przed „zarażeniem”. Większość osób uważa, że dzieci niepełnosprawnych nie
powinno się oddawać do zakładów, że im szczególnie jest potrzebna rodzinna
bliskość i ciepło. Opowiadano o rodzinach, w których rodzice wstydzili się nie
pełnosprawności dziecka, ukrywali je w domu. W takich sytuacjach według roz
mówców lepszy jest zakład opiekuńczy, tacy rodzice są jednak oceniani bardzo
negatywnie. Jedna z kobiet opowiedziała historię sprzed trzydziestu lat:
„W naszomu seli buw takyj chłopczyk, koly ja buła szcze molodoju diwczynoju i poczynała chodyty na gulanky. Jokos’ zbyralasia na dyskoteku i tato
meni skazaw, szczo do togo klubu prychodyt' o dyn chlopec’, opysaw meni
jogo, ja duże dobre ce zapamjatala. I dali każe, szczo cej chlopec’ zaproszuje diwczat na tanec’, bagoto z nych widmowlajut’ jomu i bojatsia, ale
jakszczo ty z nym ne potańciujesz, to nogy twojeji w domu bilsze ne budę.
Tak meni i skazaw mij bat’ko” (K, 1. 55, U).
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W jej wsi był kaleki chłopak,
od którego dziewczęta się od
suwały, na zabawach nie chciały
z nim tańczyć. Ojciec kobiety po
wiedział wtedy córce, że jak z nim
nie zatańczy, jej noga więcej nie
postanie w rodzinnym domu. Dziś
również rodzice pouczają swo
je dzieci, by poważały niepełno
sprawnych kolegów i koleżanki,
bawiły się z nimi. Jednocześnie
jednak niektórzy obawiają się
możliwego sąsiadowania z osobą
upośledzoną, nie wiedzą bowiem,
jak by się powinni w stosunku do
niej zachowywać. W kwestii mał
żeństwa mieszkańcy Kamionki są
stosunkowo zgodni: uważają, że
jeśli człowiek upośledzony jest
świadomy swoich czynów, to może
założyć rodzinę. Ksiądz sądzi, że
lepiej, jeśli kaleka żeni się z kale
ką, bo mogą się lepiej zrozumieć,
Rewers płyty nagrobnej dziewczynki.
a może i Bóg da im zdrowe dzieci,
Cmentarz w Jaworowie ^Bopiß), obwód lwowski,
jako wynagrodzenie za doznane
Ukraina. Fot. M. Zowczak, 2007
krzywdy.
Zupełnie inaczej jednak sytu
acja wygląda w przypadku ewentualnego ślubu własnego dziecka z osobą niepeł
nosprawną. Prawie wszyscy zgodnie twierdzą, zdając sobie jednocześnie sprawę
z własnej hipokryzji, że niepełnosprawny człowiek może wstąpić w związek mał
żeński, byleby z nikim z ich rodziny.
Można powiedzieć, że ludzie deklarują pełne zrozumienia podejście do pro
blemów niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin, co może wynikać z istnienia
specjalnego etosu dziecka na wsi. Z deklaracji mieszkańców Kamionki wynika,
że rodzice upośledzonego dziecka nie mieliby problemów z wysłaniem go do
przedszkola, nie napotykaliby niechęci sąsiadów, a także, że niepełnosprawność
nie byłaby przeszkodą w zawarciu małżeństwa.
Tak pozytywnie oceniają samych siebie. O innych wypowiadają się zdecydo
wanie bardziej negatywnie. Kamionka, jak już pisałam, jest niewielką miejscowo
ścią. Można w niej jednak spotkać osoby niepełnosprawne na ulicy, na bazarach,
przed domami, w okolicach szkoły. Paradoksalnie, wydaje się, że jest ich więcej
niż np. we Lwowie — w Kamionce są po prostu bardziej widoczni. Mieszkańcy
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Kamionki uważają jednak, że za granicą, a nawet w większych miastach ludzie
lepiej odnoszą się do niepełnosprawnych, natomiast na wsi gapią się, obgadują,
boją się kalek (to słowa mamy dziewczynki z oligofrenią), ojcowie porzucają
rodziny, kiedy urodzi się niepełnosprawne dziecko. Zwłaszcza młodzież śmieje
się z kalek, ludzie starsi oceniani są jako bardziej tolerancyjni: „Molod' duże
żorstoka: poczynaje znuszczatysia nad chworoju ludynoju (ne fizyczno, a mowno), smijatys' nad jiji nedolikamy i insze” (M, 1.23, U). Większość osób ubolewa
nad tym, jak źle są traktowane dzieci przez mściwych i złośliwych ludzi wokół.
Rozmawiałam także z mieszkańcami Kamionki o tym, czy upośledzone dziec
ko powinno uczestniczyć w życiu liturgicznym, i co należy zrobić, kiedy dziecko
nieodpowiednio zachowuje się w świątyni. Tu pozwolę sobie zacytować frag
ment dotyczący oficjalnego stosunku Cerkwi prawosławnej do katechezy dzieci:
„Uczniowie Chrystusa zabronili rodzicom z dziećmi przystępować do
Niego w obawie, że mogliby przeszkadzać Panu. Myśleli, tak jak wielu
z nas dzisiaj, że dzieci i niemowlęta nie są w stanie przyswajać rzeczy du
chowych. Jak zareagował na to Chrystus? Oburzył się na takie praktyki.
Był bardzo niezadowolony. Wiemy, że potulny i anielsko cierpliwy Jezus
gniewał się tylko wtedy, kiedy prawdę zatajały fałsz i obłuda, np. hipo
kryzja faryzeuszy, zbezczeszczenie świątyni przez handlarzy. A prawda
jest taka, jak Sam nauczał: takich jest Królestwo Boże. I obejmując dzieci
kładł na nie swoje ręce i błogosławił je. Weźcie pod uwagę, czytając ten
fragment z Ewangelii, że dzieci przyniesione do Chrystusa były nawet za
małe, by być przyprowadzonymi do Niego, nie mówiąc już o tym, że mia
łyby przyjść same. Informacja dla chrześcijan jest jasna: przyprowadzajcie
dzieci do Chrystusa, przyprowadzajcie je do cerkwi, chrzcijcie je, pozwól
cie im przyjmować sakramenty, przynoście je w ramionach póki są jeszcze
niemowlętami, by mogły za pomocą swych pięciu prostych zmysłów przy
swajać piękno Domu Ojca: świętość ikon, pobożność śpiewów, słodki za
pach kadzidła, smak prosfory, modlitewną ciszę zgromadzenia i obecność
znajomych twarzy zebranych na wspólnej modlitwie. Nawet najmniejsze
dzieci instynktownie dążą do Boga i są bardziej otwarte niż dorośli na
dobroć i łaskę Bożą. Musimy kultywować w nich poczucie, że są w domu
swojego Ojca” [Welimirowicz 2002: 22].
Według większości mieszkańców Kamionki dziecko nie ponosi winy za swoje
upośledzenie, nie musi też odbywać pokuty. Warto jednak, by pokutę odbyli ro
dzice, ponieważ dziecko może być upośledzone z powodu ich grzechów, a także
grzechów do siedmiu pokoleń wstecz. Po raz kolejny pojawia się motyw odpoku
towania win przeszłych pokoleń (rodziców, dziadów, pradziadów), który to po
gląd prawdopodobnie ma swoje źródło w Księgach Starego Testamentu. Kamionecki ksiądz nie dopuszczał do eucharystii osób upośledzonych, twierdząc, że
trzeba rozumieć, czym jest eucharystia, i przyjmować ją z pełną świadomością:
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„U małych grudnych ditoczok takoji swidomosti szcze ne maje, ale my
pryczeszczajemo jich chrestowoju krowju, a ne tilom. A dorosłych — tilom i krowju. Wony powynni spowidatys', wyznały swoji grichy. Maleńka
dytyna ne może wyznawały grichiw, bo ne swidoma togo w takomu wici.
Ludyna musyt’ znaty, szczo wona pryjmaje, musyt’ znały, szczo ce je tilo
i ehrest Chresta, jakyj spokutuwaw naszi grichy. Tomu dytyna musyt’ rozumity i swidomo pryjmaty pryćiasttia. Takych, jaki ne rozumijut', my ne
pryczeszczajemo. To wże na wolu Bożu perekladajetsia” (M, 1. 65, U).
Większość ludzi uważa jednak takie stanowisko za niesłuszne, uznając, że
takie osoby są niewinne, a jeśli nawet w jakiś sposób zgrzeszą, są od razu roz
grzeszane: dusza niepełnosprawnego dziecka jest czysta i pójdzie po śmierci od
razu do nieba. Mówią oni, że swoje piekło takie dzieci mają już na ziemi, że ich
życie samo w sobie jest wystarczającą pokutą. Jednak mimo tego przekonania
nie są pewni, czy może ono brać udział w życiu liturgicznym (chociaż tu nauka
Cerkwi prawosławnej jest jednoznaczna i nakazuje przyjmowanie wszystkich sa
kramentów oraz obecność w świątyni wszystkim ludziom, bez względu na ich
wiek, świadomość lub jej brak).

Pomoc osobom upośledzonym
Rozważając percepcję niepełnosprawności dziecięcej, warto również przyjrzeć
się kwestii pomocy udzielanej rodzinom z chorymi dziećmi. Pierwszą instytucją,
której pomoc jest istotna, jest Cerkiew prawosławna i jej przedstawiciele. Drugą
„instytucją” są uzdrowiciele ludowi, wróżki i szeptuchy. Mieszkańcy Kamion
ki nie odróżniają wartości modlitwy od wartości leczenia za pomocą medycyny
tzw. akademickiej. Jedni stanowczo podkreślają rolę szczerej i głębokiej modli
twy, inni wątpią, czy modlitwa może w ogóle wpłynąć na stan zdrowia dziecka.
Batiuszka w opinii rozmówców powinien zwracać szczególną uwagę na rodzinę
z chorym dzieckiem (chyba że rodzice sobie tego nie życzą), powinien ją odwie
dzać, czytać Pismo Święte i wspierać duchowo rodziców. Pomocne mogą się tak
że okazać pielgrzymki do świętych miejsc (m.in. do Poczajewa), przemywanie
się w świętej wodzie i modlitwa pod cudowną ikoną. Nieliczni wspominają o egzorcyzmach, część o nich nigdy nie słyszała, część w nie wierzy w nie. Ci jednak,
którzy wierzą, są przekonani, że właśnie egzorcyzmom trzeba poddać dziecko
upośledzone, może to bowiem dać szansę na wygnanie złego ducha i przywróce
nie dziecku zdrowia i normalności.
Należy tu wspomnieć o pewnymi przemieszaniu się wiary w Boga i moc modli
twy z wiarą w tzw. narodne cilytelstwo (uzdrowicielstwo ludowe). Wiara w Boga
i zabranianie przez księdza stosowania metod tradycyjnych nie przeszkadzają
mieszkańcom Kamionki w wierze w moc wosku, ziół, formuł magicznych, odczy
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niania uroków itp. Być może ludziom trudno jest odróżnić moc wody święconej,
święconych w cerkwi ziół i świec od tych samych rekwizytów używanych w innym
kontekście semantycznym. Ksiądz prawosławny mówi tak:
„I ja wważaju, szczo molytwa je bilsz efektywna i kraszcza niż inszi formy
likuwannia. Treba molytysia nad dytynoju, czytaty rizni molytwy, można
napuwaty zilliam z pid chresta — jak robytsia ce w cerkwi — na Wozdwyżennia czy na Chrestopoklonnu nedilu pisla Welykogo Postu. Takoż moż
na obkuruwaty: klasty zillia na wogoń, wono pocznę dymytys’ i w tomu
dymi treba obkuryty dytynu z molytwoju” (M, 1. 65, U).
Ludzie tłumaczyli, że zarówno did, jak i babka leczący tradycyjnymi metoda
mi swój talent dostali od Boga, nie ma więc w nim nic grzesznego. Wiara w moc
uzdrowicieli jest bardzo silna. Matka dziewczynki z oligofrenią, podkreślająca,
jak ważna jest w jej życiu modlitwa, przyznaje, że leczyła córkę zarówno me
dycznymi, jak i tradycyjnymi metodami i że te drugie stanowczo bardziej córce
pomogły. Często odwiedzał ich rodzinę również swiaszczennik, przyjmował spo
wiedź, przynosił wodę święconą, jednak nigdy nie zgodził się, by dziecko przyj
mowało pryczastia, argumentując, że osobie nierozumiejącej, czym jest euchary
stia, nie wolno jej podawać. Kobieta opowiada:
„I didy, i molytwy pomogły doczci, i na widpustky jizdyla. Likari takoż
dopomogły. Did pidkazaw meni zaszywaty w miszoczky z tkanyny ci tra
wy, szczob kraszcze zderigalasia ciluszcza syla w nych, i wiszaty na sznu
reczku. Win bagato molywsia, koly jszow dopomogaty komuś’ z chorych”
(K, 1. 54, U).
Odczynianie uroków nie jest domeną tylko „specjalistów”, niektórzy stosują
takie praktyki na własny użytek. Jedna z kobiet opowiada, że jej zięć i córka
zawsze przed snem sprawdzają czoło córki, czy nie jest słone, bo słone czoło
oznacza rzucony urok. Kiedy dziecko nie może zasnąć, biorą wodę i zapaloną
zapałkę i szepczą nad jego główką modlitwę Ojcze Nasz. Następnie wrzucają
zapałkę do wody — jeśli stanie w wodzie, to znaczy, że ktoś rzucił na dziecko
urok. Kobieta przyznaje, że ksiądz upominał ich, że tak robić nie wolno. Jednak
ponieważ dziecku to pomaga, nadal stosują tę metodę.
Sytuację w Kamionce czyni ciekawszą fakt, że jeden z księży (w czasie mo
ich badań prawosławny, wcześniej konwertował kilka razy na grekokatolicyzm
i z powrotem na prawosławie) praktykował metody będące czymś pośrednim
między usankcjonowanymi przez wiarę modlitwami i obrzędami, a ludową
magią.
Wiara mieszkańców Kamionki w narodne cilytelstwo jest bardzo silna, choć
zdarzają się i tacy, którzy nie wierzą w jego możliwości. Podkreślane bywa tak
że korzystne działanie ziołolecznictwa. Warto zauważyć, że dostęp do lekarzy
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i kuracji medycznych jest na Ukrainie jeszcze trudniejszy niż w Polsce, stąd być
może tak silne przywiązanie do metod alternatywnych.

Wnioski
Nie udało mi się oczywiście jednoznacznie rozstrzygnąć, czym jest niepełno
sprawność dla moich badanych, mogę natomiast pokrótce zreferować, jak ją
postrzegają. Z pewnością jest ona tym, o czym pisałam na początku — k a t e 
g o r i ą o d m i e n n o ś c i , do której zaliczyć można rozmaite typy osób, zarówno
upośledzonych umysłowo lub fizycznie, jak i po prostu innych w swoich zacho
waniach, reakcjach, sposobie życia.
Większość rozmówców uważa niepełnosprawne dziecko za krzyż dany od
Boga, za wystawienie rodziców na próbę. Prawie wszyscy są przekonani, że na
leży wychowywać duchowo takie dzieci. Trudno jednoznaczne odpowiedzieć na
pytanie, czy ludzie ci rozróżniają stopnie oraz typy niepełnosprawności i mają
świadomość tego, jakie ograniczenia niesie każdy z nich.
Miałam nadzieję znaleźć w terenie więcej opowieści dotyczących porywania
dzieci przez wróżki czy czarownice, takie historie pojawiają się jednak bardzo
sporadycznie. W Kamionce nadal żywe są natomiast wierzenia dotyczące zacho
wania się kobiety będącej w ciąży oraz związane z uzdrowicielstwem ludowym.
Potwierdziła się moja początkowa obserwacja: wyznawcy prawosławia bar
dzo silnie zawierzają Bogu w kwestii leczenia dzieci, pokładają ogromną wiarę
w to, że Bóg jest w stanie im pomóc bardziej niż współczesna medycyna, a także
większą wagę przykładają do medycyny tradycyjnej.
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Strategie uczestnictwa przyjezdnych
w życiu społeczności lokalnej
na pograniczu polsko-ukraińskim

W artykule chciałabym zaprezentować strategie uczestnictwa dwóch osób przy
jezdnych (Mike’a i pani Marii) w życiu wybranej społeczności lokalnej. Materiał,
który przedstawię, pochodzi ze wsi Buciw i został zebrany jesienią 2007 i latem
2008 roku. Przy rozpatrywaniu go należy mieć świadomość, że prawdopodobnie
we wsi nastąpiło już wiele zaplanowanych i niezaplanowanych zmian.
Wieś znajduje się na pograniczu polsko-ukraińskim, trzy kilometry od Szehyni (ukraińska strona przejścia granicznego w Medyce). Jednak ważne jest tu nie
tyle pogranicze w dosłownym rozumieniu, ale sytuacja pogranicza, jaka powsta
ła tam w wyniku przyjazdu zagranicznych gości. O istnieniu wsi dowiedziałam
się z klipów znalezionych na You Tube (jeden z najbardziej popularnych serwi
sów internetowych umożliwiających zamieszczanie filmów przez internautów).
Nagrania, mniej lub bardziej profesjonalne, ukazywały z etnograficzną wprost
dokładnością różnorodne aspekty życia we wsi. Towarzyszyły im komentarze
autora i często burzliwe dyskusje odbiorców. Kiedy wpisałam podaną nazwę
wsi w wyszukiwarkę, udało mi się znaleźć około 1600 wyników (obecnie jest to
liczba ok. 2700 rekordów), wkrótce też okazało się, że wszystkie pochodzą z jed
nego źródła. Filmy, powiązane z nimi błogi i serwisy turystyczne — wszystkie te
materiały udostępniane były w sieci przez jednego, posługującego się językiem
angielskim, użytkownika. Intrygujący był brak w sieci jakichkolwiek innych źró
deł informacji o wsi. Stan ten utrzymał się zresztą do dziś.
Na najstarszej ze stron (już nieistniejącej) autor zapraszał do odwiedzenia go
na ukraińskiej wsi. Kusił zmęczonych tempem codziennego życia mieszkańców
Zachodu wizją świata, gdzie nie ma asfaltowej drogi, gdzie wszystko odbywa się
jak na początku XX wieku, ludzie się nie spieszą, a relacje międzyludzkie są sil
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niejsze i bardziej prawdziwe. Zapewniał, że można doświadczyć tego wszystkie
go nie rezygnując z amerykańskiego stylu życia i korzystając z komfortu, jaki on
sam może zapewnić za odpowiednią opłatą. Brakowało jedynie adresu, bowiem
wielokrotnie przywoływana wieś nie figurowała na żadnej mapie, ani w żadnym
wykazie miejscowości ukraińskich. Jak się później okazało, nieistniejąca nazwa
była wynikiem dawnego błędu w transkrypcji, który był już potem świadomie
powielany przez autora filmów i blogów. W końcu, na jednej z jego stron na
tknęłam się na mapkę z zaznaczoną wsią, jednak słaba rozdzielczość grafiki
pozwalała jedynie na zlokalizowanie Lwowa, Przemyśla, przejścia granicznego
i zaznaczonej niedaleko wsi. Nazwy pozostawały nieczytelne.
Sprawcą całego zamieszania wokół wsi oraz źródłem wszystkich materiałów
zamieszonych w Internecie okazał się Mikę, Amerykanin o ukraińskich korze
niach. Postanowił on zamieszkać w kraju przodków, we wsi, z której jego dzia
dek wyemigrował do Ameryki w pierwszym roku XX wieku (tzw. pierwsza fala
ukraińskiej emigracji do Ameryki [Satzevich 2003]). On sam zainteresował się
Ukrainą w latach 90. XX w., podobnie jak wielu innych członków diaspory ukra
ińskiej w Ameryce [Shostak 1999]. Wszystko to zaintrygowało mnie na tyle, że
korzystając z dni wolnych, postanowiłam pojechać tam z przyjaciółką. Według
schematycznej mapki wystarczyło przekroczyć granicę i w Szehyniach skręcić
w lewo. Napotkany po drodze mężczyzna nie znał nazwy wsi, którą wymieniłam,
jednak po chwili rozmowy okazało się, że zna Amerykanina, który w najbliższej
wsi nie tylko mieszka, ale również przyjmuje gości z zagranicy. Poinstruował nas,
że wystarczy zapytać kogokolwiek o „Miszę — Amerykańca”. W samej wsi nie
zdążyłyśmy nikogo zapytać o drogę, bo za chwilę na ulicy poznałyśmy jednego
z zagranicznych gości, który właśnie przyjechał do Mike’a.
Już sam dom Mikę'a był niecodzienny. Z zewnątrz był to zwykły, drewniany,
wiejski dom, jedyne, co go odróżniało od innych, to antena satelitarna i klimaty
zator zamontowany w jednym z okien. Wnętrze zaś było zaskakujące: na wprost
drzwi stała kanapa, na której siedział olbrzymi mężczyzna z laptopem na kola
nach — był to właśnie Mikę. Z jednej strony widać było nowoczesną zabudowa
ną kuchnię ze wszystkimi udogodnieniami, z drugiej strony — uchylone drzwi
do sporej łazienki z olbrzymią, narożną wanną. W sypialni, nad ogromnym
łóżkiem, obok wiatraka od klimatyzatora, zawieszony był telewizor. To właśnie
te warunki miały pozwolić ludziom Zachodu przeżyć spotkanie z opisywanym
w Internecie „starym światem5', bez rezygnacji ze „Współczesnych Wygód Ame
rykańskiego Życia551.
Należy podkreślić, że określenie „stary świat55 ma w tym kontekście znacz
nie nie tylko geograficzne, ale również czasowe, ponieważ sam autor notek sta
wiał opisywane miejsce na równi z realiami sprzed ponad wieku, a tempo ży-1
1 „Modern Comforts od American Life” — cytat z publikacji internetowych. Autor używa wiel
kich liter w zasadzie bez uzasadnienia gramatycznego, podkreślając co ważniejsze dla niego rze
czowniki.
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cia z tempem życia w XVI w. Ten sposób przedstawienia w przypadku badaczy
został przez Johannesa Fabiana określony terminem allochronizm [Kuligowski
2007]. Myślę, że warto tu zwrócić uwagę na funkcję tego dyskursywnego zabiegu
— zaprzeczając udziałowi w jednym, wspólnym czasie, podkreśla dystans mię
dzy badaczem (w tym przypadku po prostu osobą przyjezdną, turystą), a człon
kami lokalnej społeczności. Przypisywany przez Appaduraia modernistycznym
badaczom i zachodnim turystom pogląd, że „przeszłość to zazwyczaj inny kraj”
[Appadurai 2005: 48] w czasie mojego pobytu pojawił się przywołany przez in
nych przyjezdnych, zarówno z zagranicy, jak i z Ukrainy.
Na swoim blogu Mikę zamieścił około pięćdziesięciu notek, wiele z nich to
komentarze do filmów (to właśnie te filmy oraz szereg innych znalazłam w ser
wisie służącym dzieleniu się nagraniami). Te skrawki życia, połączone z komen
tarzami i interpretacjami tworzą szczególny obraz lokalnej społeczności w sieci
o globalnym zasięgu. Zamieszczone materiały ukazują codzienne wiejskie ży
cie niemal we wszystkich jego aspektach. W komentarzach opisujących filmy
przeciwstawia codzienne powolne tempo funkcjonowania ukraińskiej wsi pę
dowi współczesnego Zachodu, podziwia wiejską samowystarczalność, bogactwo
naturalnych produktów i fakt, że wszystko odbywa się zgodnie z „Naturalnym
Cyklem Życia”2. Docenia też więzy łączące krewnych, bliskie relacje sąsiedzkie,
szacunek i miłość okazywane zmarłym oraz troskę kobiet o ognisko domowe.
Druga bohaterka mojej relacji, pochodząca ze Szkocji Maria (zwana MariąAngliczanką), przyjechała do Bucewa kilka lat temu, zachęcona relacjami Mike’a. Chcieli z mężem kupić dom letniskowy w słonecznym kraju, ale nie mieli
ochoty sprowadzać się do Hiszpanii, Portugalii czy Francji, gdzie Brytyjczycy
tworzą już swoje enklawy. Chcieli zamieszkać wśród zwykłych ludzi. Tendencja
wyboru przez Brytyjczyków nowych lokalizacji, takich jak na przykład Bułgaria,
została opisana przez Deemę Kaneff. Zaobserwowała ona wśród mieszkańców
Wysp Brytyjskich znaczący wzrost zainteresowania kupnem domu i sezonową
bądź stałą migracją w rejony Morza Czarnego. Nowe kraje Unii Europejskiej,
głównie ze względu na dostępność cenową, są celem migracji szczególnie miesz
kańców peryferyjnych obszarów Wysp Brytyjskich, takich jak Walia czy Szkocja
[Kaneff 2006]. Maria z mężem początkowo planowali kupić dom w Polsce lub
Czechach, jednak zrezygnowali ze względu na cenę. Ponieważ ojciec Marii po
chodził z Ukrainy, właśnie w tym kraju zaczęli szukać domu. Buciw zaintere
sował ich nie tylko dzięki materiałom Mike'a, ale również ze względu na łatwy
dojazd (tanie połączenia lotnicze do Rzeszowa).
Kupno i remont domu nie stanowiły zakończenia wysiłku, jaki włożyli w or
ganizację miejsca wypoczynku. Maria uznała, że aby móc dobrze funkcjonować
w społeczności lokalnej, powinna wejść w „babka network". czyli nieformalną

2 „What you are about to view is the Natural Cycle Of Life repeated 10,000+ time in Eastern
Europe each season” — fragment komentarza do filmu dokumentującego świniobicie.
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sieć kobiet mieszkających w pobliżu jej domu. Postanowiła uczestniczyć w życiu
sąsiadów z jej ulicy. Za bardzo ważne uznała chodzenie w niedzielę do cerkwi.
Jako katoliczka chodziła na mszę greckokatolicką, jednak nie jest pewna, czym
ona się różni od prawosławnej i czy na prawosławnej mszy może przystąpić do
komunii. Stosunki między prawosławnymi i grekokatolikami we wsi nie zawsze
układały się najlepiej, jednak jej prawosławnym sąsiadom nie przeszkadzał fakt,
że jest katoliczką. Maria uważa też, żeby przestrzegać zakazu pracy w niedzielę.
W niedzielne wieczory życie towarzyskie koncentruje się wokół sklepu, tam więc
też Maria z mężem najczęściej bywali.
Znając znaczenie, jakie mieszkańcy wsi nadają pracy na roli, Maria zaczęła
też uprawiać ogród. Poza bezpośrednimi, namacalnymi korzyściami w postaci
świeżych warzyw w sezonie (z czego zadowolona jest cała rodzina), dało to rów
nież korzyść w wymiarze symbolicznym — Maria uzasadniła swoją obecność
we wsi. Wysiłek umysłowy przy komputerze nie jest traktowany jako praca i nie
znajduje zrozumienia, podobnie jak spacery bez konkretnego celu. Dlatego wła
śnie jej zaangażowanie w ważną dla mieszkańców pracę w ogrodzie pozwoliło
jej zyskać nie tylko uznanie, ale również wsparcie kobiet z jej ulicy. Maria mogła
liczyć na pomoc sąsiadek, które pod jej nieobecność organizowały się i wykony
wały wszelkie konieczne prace w ogrodzie.
W czasie pobytu we wsi zauważyłam, że widząc kogoś, nawet obcego, przy
pracy, mieszkańcy łatwiej nawiązywali kontakt. Pozdrawiali zwyczajowym „Daj
wam Boże sczastje”, na które, jak się po jakimś czasie dowiedziałam, należa
ło odpowiedzieć „Daj Boże i wam5'. Wydaje mi się, że właśnie praca otwierała
możliwość kontaktu tym sąsiadom, z którymi jeszcze się nie zapoznałyśmy. Zwy
czajowe pozdrowienie stanowiło wstęp do zawarcia znajomości. Jednocześnie,
forma pozdrowienia stosowana wobec ludzi spotkanych na ulicy („Sława Isusu Christu") nie stanowiła wstępu do znajomości, a przede wszystkim nie była
spontanicznie stosowana wobec obcych.
Dzięki pracy w ogrodzie Maria weszła w dość ścisłe kontakty z sąsiadkami.
Po każdym przyjeździe musiała odwiedzić wszystkich znajomych, i ze wszyst
kimi trochę „wypić”. Kobiety roztoczyły nad nią i jej rodziną opiekę nie tylko
jeśli chodzi o dobytek i ogród podczas ich nieobecności, ale również strzegły ich
spokoju. Zdarzyło się, że gdy dalecy krewni z Kijowa rozpytywali o Marię, ludzie
najpierw ich pytali, dlaczego jej szukają, czego chcą, a dopiero potem wskazywa
li drogę. Ta sytuacja ma też swoje wady. Mąż Marii podchodzi do ludzi z rezerwą
i lubi zachowywać pewien dystans. Męczyło go, że sąsiedzi w każdej chwili mogą
zajrzeć przez okno (raz spotkało go to, gdy się kąpał), że wchodzą w sferę ich
prywatności. Z drugiej strony, to właśnie dobrym relacjom z mieszkańcami wsi
zawdzięczał pozytywne zakończenie spotkania z pogranicznikiem, który zatrzy
mał go na drodze z Szehyni. Pogranicznik nie chciał uwierzyć, że cudzoziemiec
mieszka w pobliskiej wsi. Na szczęście, drogą przejeżdżał sąsiad, który przywitał
męża Marii i potwierdził jego opowieść.
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Relacje z sąsiadami nie były jednostronne. Maria z mężem codziennie uczy
li dzieci sąsiadów języka angielskiego. Zapraszali też znajomych do siebie, raz
nawet urządzili duże przyjęcie. Opowiadając o swoich relacjach z mieszkańcami
wsi, Maria wspominała, że musiała oduczać ludzi tego, że dostają drogie pre
zenty, do czego przyzwyczaił ich Mikę. Twierdziła, że musiała z nimi na nowo
negocjować relacje, ustalać zasady. Próbowała też przekonać Mike'a, że warto
chodzić do cerkwi, bo to pozwoli mu wejść w zachwalaną przez nią sieć ko
biet. Jednak swój stosunek do babka network Mikę dobitnie wyraził w rozmowie
z nami, naśladując gdakanie kury. Takie nastawienie pozostaje w kontraście do
deklarowanego przez niego podziwu dla stosunków międzyludzkich panujących
w tradycyjnej wsi.
Styl życia Mike'a budził troskę osób, które się nim bardziej interesowały.
Większość czasu spędzał w domu, w klimatyzowanym pokoju, oglądając telewi
zję i surfując w Internecie. Towarzystwo, w jakim się obracał też nie było odbie
rane pozytywnie. Według określenia rozmówczyni, zadawał się nie z tymi ludźmi
co trzeba. Chociaż on sam nie pije, odwiedzali go mężczyźni, którzy lubią wypić
— zrobili sobie z jego domu miejsce, gdzie można się napić i coś zakąsić. Trud
no było jej też zaakceptować, że siedział on cały dzień w zaciemnionym pokoju,
nie wychodząc na zewnątrz. W czasie swojego kilkuletniego pobytu ani razu
nie próbował też pracować w ogrodzie. Poza niezbyt udanymi próbami otwar
cia małego biznesu, jak na przykład handel lokalnymi nieruchomościami, Mikę
nie pracował. Niewielkie dochody, jakie przynosiła mu dzierżawa ziemi w Sta
nach, według mieszkańców wsi wydał głównie na prezenty dla swoich dawnych
narzeczonych. Sam Mikę bardzo lubił opowiadać o swoich dziewczynach i nie
ukrywał, że szuka na Ukrainie żony. Twierdził też, że nie sypiał z dziewczynami
ze wsi, ponieważ zna i szanuje tamtejsze normy obyczajowe.
W relacjach z sąsiadami Mike nie przejawiał zbytniej aktywności — z sąsiad
ką z domu obok nie chciał utrzymywać bliższego kontaktu. Kiedy ta przyniosła
mu jajka, zapłacił za nie, żeby nie zaciągać u niej zobowiązań. Najbliższe relacje
Mikę utrzymywał z mieszkającą we wsi krewną. Robiła mu zakupy i gotowała
dla niego, kiedy chorował. Jest ona osobą otwartą i mimo braku znajomości
języka angielskiego umie się z nim porozumieć przy pomocy najprostszych słów
i gestów. Jest jedną z osób, które często korzystają z pralki u Mike'a, co pozwala
jej zaoszczędzić wodę i prąd. Poza nią z prania i kąpieli korzystały jeszcze dawne
narzeczone Mike’a i nieliczni znajomi, mimo że Mikę swego czasu oferował tę
możliwość wszystkim potrzebującym. Na początku swojego pobytu we wsi Mikę
wspólnie z księdzem greckokatolickim stworzył przy swoim domu punkt, gdzie
ludzie mogli skorzystać z prysznica i pralki, aby ci starsi nie musieli się męczyć
przy noszeniu i grzaniu wody i przy ręcznym praniu. Okazało się jednak, że lu
dzie zupełnie nie czują takiej potrzeby, na argument, że żona nie będzie musiała
prać odpowiadali retorycznie: „A co ona, rąk nie ma?”. W rezultacie z pralki
i łazienki korzystali tylko nieliczni znajomi. Zdarzało się jednak, że niektórzy
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mieszkańcy w razie potrzeby świadczyli Mike’owi dodatkowe przysługi za moż
liwość zrobienia prania. Przykładem jest przyjaciółka krewnej Mike'a, która po
remoncie domu miała trochę ciężkich rzeczy do prania, takich jak koce i narzu
ty. Nie chciała jednak korzystać z pralki za darmo, postanowiła więc pomóc stale
chorującemu Mike'owi i sprowadziła do niego zamawiaczkę.
* * *

Zebrane przykłady dają zarys strategii stosowanych przez dwoje przyjezd
nych w celu zorganizowania swojego życia we wsi. Z jednej strony mamy Marię
i jej rodzinę, którzy przyjeżdżając do wsi zdecydowali się nawiązać i utrzymać
kontakty z grupą sąsiadów z ulicy. Dość dobrze orientowali się, jakie to niesie
korzysći i niedogodnosći, i w rezultacie podjęli świadomą decyzję o utrzymy
waniu, a także modelowaniu relacji według swoich oczekiwań (chodzi mi tu na
przykład o zasadę nierozdawania prezentów). Maria nie tylko była świadoma tej
strategii, ale także chętnie dzieliła się doświadczeniem: zarówno z Mike'iem, jak
i inną osobą, która kupiła dom we wsi. Z drugiej strony jest Mikę, który, mimo
że mieszkał na stałe we wsi, świadomie zrezygnował z uczestniczenia w sieci są
siedzkiej. Przy całym swoim podziwie dla tradycyjnej kultury wsi, Mikę ponie
kąd zdecydował się pozostać na zewnątrz niej. Można powiedzieć, że sam dla
siebie stworzył „bańkę środowiskową5', opisywaną przez Cohena w artykule Toward a sociology o f international touńsm [Cohen 1972]: od sposobu urządzenia
domu, poprzez zachowanie i kontakt z ludźmi ze wsi, znajomość ukraińskich
realiów (z relacji jednej z rozmówczyń dowiedziałam się, że Mike'a już trzy razy
odwiedzał pracownik urzędu podatkowego, ponieważ ten nie miał świadomości,
że od przychodów należy zapłacić podatek) aż po wspomniany allochronizm.
Przeniósł też tę „bańkę” w przestrzeń wirtualną i upowszechniał ją pod nazwą,
która nie figuruje na mapie. Z jednej strony ta bezpieczna przestrzeń, tak jak
w opisie Cohena, ma stanowić zabezpieczenie przed zbyt dużą dawką obcości
[Cohen 1972: 166], z drugiej strony — pozwala na nadanie nowego kształtu za
stanej rzeczywistości.
Na przykładzie zachowania Mike'a i strategii Marii można też rozważać,
w jaki sposób zachodzą zmiany w społeczności. Już sam ich przyjazd jest począt
kiem potencjalnej zmiany, każdy turysta jest czynnikiem wywołującym zmiany
w społeczności goszczącej [Nash 1989]. Wiele zależy od podejścia przyjezdnych
do miejscowych ludzi, ważne jest też samo utrzymywanie relacji wzajemności
z sąsiadami. Dowodzi tego przykład bezinteresownie udostępnionej łazienki
i pralki, z której osoby niezwiązane z Mike'iem i nieświadczące mu żadnych
przysług nie chciały korzystać, podczas gdy Maria nie miała problemu z ucze
niem dzieci angielskiego. Na pewno liczą się tu zależności między nią a sąsia
dami, ale również rodzaj świadczonej przysługi (inwestycja w przyszłość dzieci,
a nie wyręczanie w codziennych pracach). Maria podzieliła się też spostrzeże
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niem, że różne udogodnienia i rozwiązania, jakie wprowadzała w swoim domu
i na podwórzu, np. daszek nad stołem ogrodowym, na początku często spotykały
się z niezrozumieniem, ale z czasem sąsiedzi zaczynali się do nich przekonywać
i zastanawiać się, czy sobie nie sprawić podobnych.
Na zakończenie chciałabym podkreślić, że zestawione postacie są wielowy
miarowe i wymykają się jednoznacznej ocenie. Każde z nich tworzy swoje wy
obrażenie (niczym mozaikę) o wsi: jak Maria, podkreślając niewinność ludzi
wynikającą z faktu, że nie wyjeżdżali ze wsi (co jest oczywistą nieprawdą), czy
jak Mike, prezentując zastane miejsce jako relikt minionych wieków. Każde też
czerpie z zastanej kultury i swojego wyobrażenia o niej te elementy, które zdają
się mu najbardziej pasować, czy to chodzi o rezygnację z uczestnictwa w wy
mianie sąsiedzkiej, czy też o przekonanie o niestosowności dawania prezentów.
Świadomie tworzą strategie uczestniczenia w życiu wsi, jednocześnie uczestni
cząc w kulturze, która, jak pisał Appadurai, „w obecnej perspektywie coraz bar
dziej staje się „przestrzenią świadomego wyboru, uzasadnienia i demonstracji”
[Appadurai 2005: 68].
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Wspólnota lokalna
w przygranicznej wsi Krościenko

Według Anthonyćgo P. Cohena [Cohen 1998] wspólnota jest miejscem, gdzie
nabieramy społecznego doświadczenia i gdzie uczymy się symboli, które wy
posażają nas do życia w społeczeństwie. Zarazem jednak we współczesnej an
tropologii wspólnota nie jest już jasno zdefiniowaną grupą ludzi, którą da się
wyodrębnić za pomocą określonych cech, takich jak mała skala społeczna, jed
norodność działań i stanów umysłu członków, samowystarczalność w szerokim
zakresie potrzeb i na przestrzeni czasu oraz świadomość wyróżniania się [Redfield, za: Rapport, Overing 2000: 60-65] Według nurtów konstruktywistycznych,
do jakich z pewnosćią należy teoria Cohena, wspólnota jest tworzona i inter
pretowana na poziomie symbolicznym i tylko od jej członków zależy, co uczynią
jej elementem konstytutywnym. Ponowne zainteresowanie wspólnotą lokalną
w naukach socjologicznych wynika więc z uznania wagi tych, podstawowych kie
dyś, więzi społecznych, jednak podejście teoretyczne uległo poważnym zmianom.
Nie można też pominąć istotnych zmian społeczno-gospodarczych, jakie
dotknęły polską wieś w wyniku rozwoju cywilizacyjnego. Temat ten był dość
popularny na gruncie polskiej socjologii (F. Znaniecki, J. Turowski. D. Gałaj,
W. Piotrkowski, P. Kryczka, P. Starosta i inni). Koncepcje dotyczące zmiany spo
łecznej na wsi opisywały procesy, jakie zachodziły na polu kulturowym, społecz
no-gospodarczym oraz instytucjonalnym, a co za tym idzie, również w odnie
sieniu do więzi wspólnotowych. Większość z tych koncepcji zakładała jednak,
że reorganizacja wspólnot lokalnych jest nie tylko możliwa, ale konieczna, choć
już na innych zasadach. Mimo tak istotnych zmian na poziomie cywilizacyjnym,
wspólnota lokalna wciąż istnieje. Jak więc, w świetle zasygnalizowanych zmian,
wygląda sytuacja Krościenka — wsi, w której prowadziłam badania?
Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, wspomnę krótko historię Kro
ścienka, która nie obeszła się z nim łagodnie. Wieś istniała już od XIV w., kie
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dy na prawie wołoskim została założona miejscowość o nazwie Korosno, czy
też Korostno [Klimpel 2001]. Jednak nas interesuje tylko ostatni etap, jakim są
lata powojenne, ponieważ II wojna światowa całkowicie zmieniła charakter wsi.
Przed wojną te tereny zamieszkiwali przede wszystkim Rusini, Żydzi, Polacy
i Niemcy. Wojna obeszła się najsurowiej z Żydami, którzy zostali wymordowani
i pogrzebani na jednej z gór otaczających wies'. Niemcy wyjechali jeszcze w cza
sie wojny, a Rusini (od czasu wojny nazywani Ukraińcami) i Polacy zostali wysie
dleni z tych terenów już po wojnie, w ramach polityki Polski i Związku Radziec
kiego. Wies' opustoszała. Dzięki temu w połowie lat 50. XX w. na tych terenach
było możliwe osiedlenie komunistycznych uchodźców greckich i macedońskich.
Zamieszkali oni w trzech wsiach: Kros'cienku, Liskowatym i Trzciańcu. Dziś',
kiedy mowa o Grekach, wymienia się jednak przede wszystkim Kros'cienko,
choć we wszystkich trzech miejscowos'ciach pozostało już bardzo niewielu Gre
ków. Nowi, zagraniczni mieszkańcy zamieszkali w opuszczonych domach, ale
nie dbali o nie, ponieważ cały czas mieli nadzieję na szybki powrót do rodzin
nego kraju. Stało się to możliwe dopiero po dwudziestu latach, czyli w latach
70 XX w., kiedy to większos'ć rodzin greckich wyjechała z powrotem do Grecji.
Jak twierdzi duża częs'ć polskich mieszkańców dzisiejszego Krościenka,
Grecy jako komuniści byli grupą uprzywilejowaną, założyli własną Spółdziel
nię „Nowe Życie5', która miała dużą autonomię. Oprócz tego mieli swój własny
klub, kino, a wyjeżdżając z Polski wywozili wiele cennych przedmiotów (np. na
potęgę kupowali fortepiany), żeby sprzedać później w Grecji. Polacy, którzy
z czasem przyjeżdżali się tutaj osiedlić, trafiali więc do „wsi greckiej55, gdzie sta
nowili mniejszość. Choć podstawowe urzędy, takie jak zawiadowca stacji kolejo
wej czy listonosz, były kierowane przez Polaków, to nad całą ziemią sprawowała
kontrolę spółdzielnia grecka.
Równie istotny jest fakt, że Krościenko, leżące dwa kilometry od granicy pol
sko-ukraińskiej, należało do strefy wojskowej, co oznaczało, że wszystkie grunty
należały do państwa. Nie można było budować i gospodarować bez zgody władz.
Mimo że ludzie mieli tu swoje domy i zagrody, cały czas istniała groźba, że mogą
one być odebrane przez wojsko. Dzisiejsi mieszkańcy Krościenka przybywali
więc na te ziemie w różnym czasie (począwszy od lat 50. XX w.) i z różnych stron
Polski, każdy kierował się własnymi powodami, ale zawsze czynił to całkowicie
dobrowolnie. Pierwsi osadnicy polscy mieli możliwość zajęcia któregoś ze stoją
cych, jeszcze przedwojennych domów, które jednak nie miały należeć do nich,
oraz próbować ułożyć sobie jakoś stosunki z silną i zgraną społecznością grecką.
Później sytuacja się nieco zmieniła: kiedy Grecy zaczęli wyjeżdżać w latach 70.
XX w. oraz kiedy w latach 80. XX w. zmienił się status tych ziem. Spółdzielnia
zaczęła wyprzedawać grunty, ale większości mieszkańców nie było stać na wiele
więcej niż ziemia pod własnym domem i ogródkiem. Tym sposobem pola i łąki
na okolicznych stokach trafiły w ręce prywatnych właścicieli „z dużych miast55.
Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę otworzono kolejowe przejście gra
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niczne, co umożliwiło handel tańszymi towarami z Ukrainy, zyskał on na zna
czeniu po otworzeniu przejścia dla samochodów.
Podsumowując, Krościenko jest niezwykłą wsią, bo choć nie jedyną, którą
dotknął problem przesiedleń, to niewiele innych może pochwalić się osadnic
twem greckim, jak i statusem wsi przygranicznej. Ma to konsekwencje dwoja
kiego rodzaju. Z jednej strony, stosunkowo późne osiedlenie się i różnorodność
dzisiejszych mieszkańców oraz ich niepewny status są przyczyną braku poczucia
przynależności do tego miejsca. Z drugiej jednak strony, są oni istnieje świado
mi wyjątkowości Krościenka.
Podczas moich badań zastanawiałam się, czy i jak w tak doświadczonym przez
historię miejscu tworzy się wspólnota wśród mieszkańców. Już podczas pierw
szej naszej wizyty w Krościenku obserwowaliśmy wyraźne niezadowolenie ze
stosunków sąsiedzkich we wsi. Ludzie mówili o tym wprost, narzekając na brak
więzi z sąsiadami. Wygłaszali również krytyczne sądy o innych mieszkańcach
wsi, dając do zrozumienia, że ich samych problem nie dotyczy — z poczuciem
wyższości mówili np. o mieszkańcach Stebnika, którzy ponoć potrafią tylko pić
i nie chce im się pracować. Wbrew oczekiwaniom, wiadomość o naszych bada
niach nie rozeszła się po okolicy i dla większości naszych rozmówców prośba
o wywiad była zaskoczeniem. I znowu tę sytuację można interpretować dwojako.
Z jednej strony mogłoby się wydawać, że zmiany cywilizacyjne, które wpłynęły
na większą indywidualizację jednostek i doprowadziły do rozpadu tradycyjnych
społeczności lokalnych w ogóle, powinny też pozbawić mieszkańców Krościenka
złudzeń co do możliwości istnienia tradycyjnej wspólnoty sąsiedzkiej. Z drugiej
jednak strony wspomniałam o teoriach społecznych, mówiących o powrocie do
lokalności i znaczeniu, jaką ma przestrzeń dla tworzenia poczucia wspólnoty.
Odwołując się do koncepcji Cohena [Cohen 1998], zakładam, że wspólnota
jest ważnym depozytariuszem symboli, które równocześnie mogą być źródłem
tożsamości wewnątrz grupy, jak i odróżniać ją na zewnątrz. Opiera się ona na
powszechności formy, której treści znaczenia mogą być różnie rozumiane przez
poszczególnych członków. Warunkiem jej istnienia jest to, że ta wewnętrzna
różnorodność (granica wewnętrzna) nie jest silniejsza, niż zewnętrzna jedność
(granica zewnętrzna) ukazywana na zewnątrz. Cohen zakłada za Geertzem, że
kultura jest siecią znaczeń, które są nieustannie tworzone i przekazywane dzię
ki ludzkim interakcjom. Żeby była możliwa taka komunikacja kulturowa, musi
istnieć szansa odnalezienia pewnej „powszechności5', w której można odszukać
symbole istotne właśnie dla wspólnoty. Na potrzeby mojej pracy założyłam, że
sferą tej „powszechności”, do której najprościej dotrzeć, jest sfera języka. Dlate
go moje badania oparłam przede wszystkich na rozmowach o Krościenku, o tym,
co dla moich rozmówców było ważne oraz o stosunkach międzyludzkich w ich
wsi. Pierwszym z moich celów było przede wszystkim zbadanie, czy istnieją takie
opinie podzielane przez mieszkańców Krościenka, które, choć się powtarzają,
odbiegają od tego, co może zaobserwować ktoś z zewnątrz (w tym przypadku
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etnograf). Drugim celem było zebranie opinii na temat stosunków sąsiedzkich
i międzyludzkich oraz samego Krościenka. Chciałabym teraz przedstawić obraz
Krościenka, jaki wyłania się z zebranych przeze mnie materiałów, zaczynając
od tematów, które okazały się ważne dla moich rozmówców. Oczywiście, takie
tematy jak brak pracy, niezadowolenie z władz lokalnych, brak inicjatyw lokal
nych, są problemami dotyczącymi polskich wsi w ogóle, jednak niektóre wątki
mają interesujący rys miejscowy.
Jedną z najczęstszych odpowiedzi na pytanie: „jak żyje się w Krościenku?”
— była odpowiedź w rodzaju: „Jak się żyje? Źle się żyje!”. Powodem negatyw
nej oceny była przede wszystkim zła sytuacja gospodarcza i ekonomiczna Kro
ścienka. Najczęściej wskazywanymi problemami był brak pracy i brak możliwo
ści uprawy roli. Nie dość, że w Bieszczadach panuje niekorzystnie krótki okres
wegetacyjny i nie opłaca się nic sadzić, szczególnie na małą skalę, to w dodatku
okoliczne ziemie należą do anonimowych wielkomiejskich właścicieli, co unie
możliwia działanie na większa skalę i starania o dotacje z Unii.
Dotkliwym problemem jest brak pracy. W Krościenku działają dwa tartaki,
jeden należy do spółdzielni, drugi — znacznie prężniej działający — należy do
prywatnego właściciela. Jednak praca u „prywaciarzy” jest źle postrzegana, po
nieważ ze względu na brak konkurencji właściciel może bezkarnie wyzyskiwać
swoich pracowników. Podobno w prywatnym tartaku pracuje się po kilka mie
sięcy, bo dłużej człowiek nie daje rady. W tej sytuacji czynnikiem, który prze
sądza o charakterze sposobów zarabiania na życie w Krościenku jest bliskość
granicy. Samochodowe przejście graniczne umożliwia handel przede wszystkim
ukraińskim alkoholem (wódką), papierosami i paliwem, które można z zyskiem
sprzedać po stronie polskiej. Dla wielu mieszkańców jest to jedyny sposób na
zarobienie jakichkolwiek pieniędzy. Niewątpliwie pozytywnymi konsekwencja
mi są remonty starych, rozpadających się już domów. Równocześnie, możliwość
handlu (lub przemytu, różnie było to nazywane) postrzegana jest przez nie
których jako przekleństwo i źródło problemów we wsi. Przede wszystkim tania
wódka, która płynie rzeką z Ukrainy, przyczynia się do alkoholizmu. Handel
jest też prostym sposobem zarobku, przez co rozleniwia ludzi, którym nie chce
się pracować na „poważnych” stanowiskach. Szczególnie wielu młodych ludzi
w wieku około trzydziestu lat nie odczuwa potrzeby stałego zajęcia; wciąż miesz
kają z rodzicami, a pieniądze na własne potrzeby uzyskują z handlu. Niektórzy
z moich rozmówców twierdzili wręcz, że praca jest, tylko nie ma komu praco
wać. Na przykład, potrzeba było rąk do pracy przy budowie drogi, pracodaw
ca najchętniej przyjąłby kogoś miejscowego ze względu na niższe koszty. Kilka
osób z Krościenka zatrudniono, jednak nie na długo, ponieważ nie byli w stanie
wytrzymać kilku godzin pracy bez alkoholu. Zostali zwolnieni. Tego rodzaju opi
nie są zbieżne z bardzo częstym zarzutem, że w Krościenku dominuje postawa
roszczeniowa i nikomu nie chce się nic przedsiębrać.
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O postawie roszczeniowej była też mowa przy okazji rozmowy o działalności
władz lokalnych i wspólnych inicjatywach społeczności lokalnej. Niewiele o tym
da się powiedzieć, ponieważ dominującą odpowiedzią był komentarz: „nic się
nie dzieje’'. Głównie wskazywano brak takich udogodnień, jak chodniki przy
ruchliwej drodze na granicę (podobno pomiary robiono już kilkakrotnie, ale nic
z tego nie wynikło), narzekano na brak przejścia dla pieszych, dziurawą drogę
na Stebnik. Jakiekolwiek ożywienie dało się zauważyć jedynie przed lokalnymi
wyborami, kiedy naprawiono most (połowicznie). Ksiądz z Krościenka, a więc
osoba z zewnątrz, która jednak spędziła tutaj już dwa lata, tak opisuje sytuację:
„Jakaś straszna jest niemoc (...) Problem w tym, że tu każdy wymaga od
kogoś, ale nie od siebie. Cały czas każdy mówi, że tu nie ma nic, że tu się
nic nie robi, że jest dziadostwo, ale nie zrobią rachunku sumienia, nie
zapytają siebie: «a co ja sam zrobiłem?». Okazałoby się, że nic. Tu ludzie
ciągle o coś się obwiniają” (M, ok. 45 lat)1.
Rozmawiałam z kilkoma osobami, które kiedyś angażowały się społecznie,
np. w ramach gminy, Ligi Obrony Kraju, harcerstwa, Akcji Katolickiej, szkoły
i w organizacjach kulturalnych, ale należały one do najbardziej zniechęconych
i negatywnie nastawionych do rzeczywistości rozmówców. Wskazywały na brak
chęci współpracy ze strony mieszkańców, ale również ze strony lokalnych władz,
które podejrzliwie patrzyły na ich bezinteresowną działalność. Jeden z moich
informatorów opowiadał:
„Zaczęli nas posądzać, że defraudujemy te pieniądze, że źle to wykorzy
stujemy, wypłacamy sobie jakieś profity. Nic takiego nie było. Jak weszłem
w to ubogi, tak wyszłem też ubogi, a może jeszcze bardziej, bo tego...”
(M, ok. 50 lat).
Taki marazm przekłada się również na życie kulturalne wioski. Równie zgod
nie większość rozmówców twierdziła, że nic się nie dzieje. Niektórzy byli zdania,
że przecież niewiele byłoby trzeba, żeby coś zorganizować, warunki, czyli np.
sale w szkole, czy na plebani są, jednak brakuje woli działania. Jedyne, co odby
wa się w miarę regularnie od kilku lat, to Święto Miodu, które przyciąga nawet
ludzi spoza Krościenka. Co ciekawe, wieś nie ma szczególnej bartniczej tradycji,
po prostu jest tu trzech hodowców pszczół i jeden z nich zapoczątkował tradycję
świętowania. Impreza ma charakter zabawy, rozmówcy zaznaczali, że można
posłuchać zaproszonych zespołów, pojeść, pobawić się i oczywiście, co już przez
niektórych było postrzegane negatywnie, jest to okazja do napicia się alkoholu.
Ciekawym wydarzeniem był również Dzień Grecki (który miał miejsce
31.08.2008 r.). Choć organizatorem był przede wszystkim Dom Kultury
1 Wszystkie cytowane rozmowy prowadziłam z Polakami, mieszkańcami Krościenka. W nawia
sach zamieszczam skrót informacji dotyczących płci, wieku oraz ewidentnych greckich korzeni
rozmówców.
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w Ustrzykach, to impreza odbyła się właśnie w Krościenku, ze względu na jego
grecki epizod w historii. Program zawierał takie atrakcje, jak: przedstawienie
w wykonaniu amatorskiej młodzieżowej grupy teatralnej, występ miejscowego
zespołu pieśni ludowych „Oratyk”, występ artysty o korzeniach greckich Aresa
Chadzinikolaua, degustację potraw greckich, oraz czuwanie na cmentarzu grec
kim. Frekwencja na głównej części imprezy, odbywającej się w budynku spół
dzielni, przerosła wszelkie oczekiwania, jednak na ostatnią część — czuwanie
na grobach greckich — nie stawił się nikt z Krościenka. W drodze powrotnej
zostałyśmy, wraz z koleżanką, podwiezione samochodem przez organizatorkę
imprezy. Początkowo myślała, że jesteśmy miejscowe i kiedy się przedstawiły
śmy, była bardzo zawiedziona. Przyznała, że przez chwilę miała nadzieję, że coś
się zmienia na lepsze. Nasuwa się niestety dość przygnębiający wniosek (popar
ty wypowiedziami niektórych rozmówców), że nic, co nie ma charakteru zaba
wy, nie cieszy się tam zainteresowaniem. Zastanawiający jest fakt, że większość
osób, które narzekały, że nic się nie dzieje, również nie przyszła.
Warto jeszcze wspomnieć o zespole „Oratyk”, który mógłby przeczyć temu,
że nie brakuje oddolnych inicjatyw. W zespole występuje sześć pań w średnim
wieku i jeden pan grający na instrumencie. Wykonują utwory w języku polskim,
greckim i ukraińskim. Zespół jednak jest traktowany z lekceważeniem przez
mieszkańców, jeden z moich rozmówców powiedział o zespole: „Ale w środowi
sku jest, nie chcę mówić poniżany, ale bagatelizowany” (M, ok. 50 lat). Inni roz
mówcy wskazywali również na niedoskonałości wykonania pieśni, a sam występ
na Dniu Greckim nie spotkał się z takim entuzjazmem, jak na przykład występ
obcego przecież artysty — Chadzinikolaua. W trakcie rozmów często okazywało
się, że organizowane są również Dni Kobiet, dożynki itp., lecz również są baga
telizowane i nie cieszą się zainteresowaniem. Respondenci wspominali o tego
typu imprezach przy okazji, mimochodem. W tym świetle dominująca opinia, że
nic się nie dzieje, zyskuje drugie dno.
W czasie moich badań zauważyłam, że moi rozmówcy narzekali na bliżej nie
zidentyfikowanych ludzi w Krościenku, ale kiedy pytałam o poszczególne osoby,
np. sąsiadów, to nic konkretnego nie udało się im o nich powiedzieć. Oczywiście
mogło to wynikać z samej sytuacji rozmowy z obcym badaczem, jednak odnio
słam wrażenie, że zła opinia nie bierze się tylko z własnych doświadczeń, ale jest
„obowiązującą” opinią na temat Krościenka. W tym miejscu chciałabym przejść
do tematów, które dotyczą tylko Krościenka, a przynajmniej są jako takie po
strzegane przez rozmówców.
Pierwszym z nich są s t o s u n k i s ą s i e d z k i e i m i ę d z y l u d z k i e w Kro
ścienku. Co ciekawe, podczas gdy stosunek do samego Krościenka jest różny,
to o jego mieszkańcach przeważa negatywna opinia. Mianowicie, że są wścibscy,
że gadają na innych i bardziej ich interesuje to, co dzieje się u sąsiada niż na
własnym podwórku. Są zawistni i cieszą się z tego, że komuś się nie powiodło.
Sytuacja jest jednak bardziej złożona, niż wydawałoby się z pozoru. Po pierwsze,
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choć generalna opinia jest, jak już powiedziałam, negatywna, to o stosunkach
z własnymi sąsiadami mówi się albo pozytywnie, albo z obojętnością. Po drugie,
często pierwsza ocena tych stosunków kłóci się z tym, co wynika z dalszej rozmo
wy. Dobrym przykładem jest tu pani Anna2, która nie ma dobrego zdania o wsi,
właśnie ze względu na ludzi, o których mówi, że każdy wyrósł gdzie indziej, wy
chował się inaczej, a mieszkając tutaj z niewiadomych powodów zadziera nosa,
gada na innych i traktuje ich z zawiścią. W trakcie rozmowy przyznała również,
że jest osobą bardzo gościnną i kiedy ktoś przyjdzie, to go ugości, o konkretnych
sąsiadach wypowiadała się bardzo dobrze: że ma z nimi dobre układy oraz wspo
minała o ludziach, z którymi rozmawia albo których historie dobrze zna. Często
zdarzało się w czasie rozmów, że choć ktoś deklarował dobre stosunki z sąsia
dami i odwiedzanie siebie nawzajem, to po jakimś czasie reflektował się, że
ostatnio rzeczywiście spotykają się jakoś rzadziej. Jeszcze inni opisywali swoje
kontakty z sąsiadami jako dość obojętne, polegające jedynie na ukłonach i mó
wieniu „dzień dobry5'. Kiedy próbowałam dowiedzieć się, na ile rozmówcy znają
sąsiadów albo innych ludzi ze wsi i pytałam o konkretnych ludzi lub o konkretne
domy, okazywało się najczęściej, że wiadomo mniej więcej kto kim jest, ale bez
szczegółów, zwłaszcza tych najnowszych. Czasem miałam absurdalne wrażenie,
że ja lepiej orientuję się we wsi, niż orientują się sami mieszkańcy. Oczywiście,
byli tacy, który znali wielu ludzi, ale byli też tacy, których wiedza ograniczała się
do najbliższych sąsiadów.
Jak już wspomniałam, ocena ogólna mieszkańców Krościenka różniła się
od oceny własnych sąsiadów. Podstawowymi zarzutami, jakie im stawiano, były
plotkarstwo, obgadywanie i zawiść. Szczególnie często padały sformułowania
typu: „A tu w Krościenku jest tendencja do tego, żeby po prostu pilnować nie
swojego podwórka, nie swoich garków na piecu, tylko sąsiada, popatrzeć jakim
autem przyjedzie” (M, 1. 29, Polak pochodzenia greckiego).
Bardzo potępiane było wszelkiego rodzaju „plotkarstwo". Większość z mo
ich rozmówców, z którymi na ten temat rozmawiałam, zaznaczało, że nie lubi
„chodzić po chałupach”, ale że są tacy, co chodzą. W tym miejscu następowały
opisy takich osób i ich krytycznie postrzeganych zachowań. Jedna z pań-plotkarek robiła ponoć regularny obchód po domach, bez względu na to, czy ko
muś się to podoba, czy nie. Druga miała „siatkę wywiadowczą", składającą się
z własnych dzieci. Obie moje informatorki wyraźnie dystansowały się od takich
zachowań, zaznaczały, że lubią spędzać czas wolny w domu.
Inną cechą mieszkańców Krościenka miałoby być uważanie się za lepszych
i okazywanie innym ludziom swojej wyższości. Ja sama zauważyłam taką ten
dencję, gdy była mowa o „sąsiadach-pijakach”, o których wyrażano się pogardli
wie. Według jednej z moich rozmówczyń, takie traktowanie nie dotyczy jednak
tylko osób z problemem alkoholowym. Myślę, że przejawem takiej lekceważącej
2 Imię zmienione (przyp. red.).
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postawy może być stosunek do zespołu „Oratyk”. Równocześnie mówiono mi,
że mieszkańcy Krościenka żyją „każdy sobie” i to sformułowanie pojawiało się
niemal w każdym wywiadzie, nie tylko przy okazji mowy o sąsiadach, ale rów
nież o inicjatywach, działalności czy gospodarce. Przyczyn takiego stanu rzeczy
wymieniano wiele, jedną z podstawowych jest oczywiście fakt, że każdy pocho
dzi z innych stron i jest tu taka „zbieranina ludzi”. Jako inne powody podawa
no: wpływ zmian społecznych i gospodarczych, problemy z pieniędzmi, które
zaprzątają głowy (choć kiedyś ludzie radzili sobie z tym wspólnie), czy też wpływ
telewizji i innych mediów, ułatwiający spędzanie wolnego czasu w samotności.
Jeden z informatorów (bardzo negatywnie oceniający wieś) zauważył, że nie ma
już wzajemnych więzi, raczej układy, na mocy których np. kosi się łąkę sąsiadowi
w zamian za siano, które tamtemu jest niepotrzebne, albo wspólnie jeździ się
na granicę jednym samochodem, w zamian za odstąpienie części zysku, albo
udziela się pomocy za drobne pieniądze niepełnosprawnej sąsiadce (chodziło
o młodą dziewczynę, która i tak nie ma pracy). Są to układy korzystne dla obu
stron, ale trudno jest mówić o jakichś więzach.
Co ciekawe, przy okazji tych, w większości pesymistycznych ocen, widoczna
jest wyraźna tęsknota i nawet zdziwienie, że nie panują tutaj tradycyjnie pojmo
wane stosunki sąsiedzkie. Fakt ten obrazuje cytat:
„Nie ma. Nie ma takiej wspólnoty, nie ma takiego czegoś jak poczucie
wspólnoty. Dlatego, że tutaj wszyscy przyjeżdżali kiedyś jak się sadziło
lasy (...) Ale takiej więzi to raczej nie ma. To się czuje strasznie, cały czas”
(M, 1.29, Polak pochodzenia greckiego).
Wynika stąd, że, dla niektórych mieszkańców Krościenka jest to niebagatel
ny problem, przynajmniej jeśli chodzi o sferę deklaratywną. Taką opinię często
formułowano w kontekście dość zdroworozsądkowych, wymienianych już prze
ze mnie, przyczyn takiego stanu rzeczy (wpływ zmian cywilizacyjnych, telewizji
itp.). Biorąc pod uwagę założenia mojej pracy (a więc badanie głównie sfery
komunikacji językowej), nie jest dla mnie istotna wiedza, czy ludzie naprawdę
wierzą, że gdzieś takie więzi można jeszcze znaleźć, a co za tym idzie, czy by
łoby to możliwe tutaj, w ich wsi. Dla mnie istotne jest, że ta wizja stosunków
sąsiedzkich ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie, i że moi rozmówcy nawiązują
do niej przy okazji rozmowy na pokrewne tematy. Istotny wydaje mi się fakt,
że Krościenko w ich wypowiedziach stanowi przeciwieństwo wsi „z dziada pra
dziada”, z których sami często pochodzą. Głównym wyróżnikiem takiej wsi są
według nich o wiele bardziej zażyłe stosunki ze współmieszkańcami, co wyraża
się w zwracaniu się do siebie „ciociu”, „wujku”, a nie — jak tutaj — per „pan”,
„pani”. Istotne jest zainteresowanie i gotowość pomocy osobom spoza rodziny,
co w Krościenku zostało zastąpione wspomnianymi już układami i pomocą in
stytucjonalną. Co ciekawe, wielu z moich rozmówców twierdziło, że choć czasy
zmieniły się wszędzie, to w ich rodzinnych wsiach, które od czasu do czasu od
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wiedzają, więzi ludzkie są wciąż mocniejsze, lepsze niż w Krościenku. Nie za
wsze też takie oceny prowadziły do całkowitego zdyskredytowania tej miejsco
wości. Niektórzy dość filozoficznie godzili się na taki stan rzeczy i nie chcieliby
stąd wyjeżdżać.
Pytałam również o różnice w stosunku do okolicznych wsi, np. do Brzegów
Dolnych (porównania do wsi rodzinnej nieraz pojawiały się spontanicznie). Od
powiedzi nie były już takie jednoznaczne, niektórzy bez wahania mówili o tym,
że tam jest inaczej, bo więcej ludzi ma tam gospodarkę i mieszka od pokoleń,
choć oczywiście są też napływowi. Tamtejsza społeczność jest podobno bardziej
prężna i skora do wspólnego działania.
„KCh: Ale co, to tak w Brzegach już nie jest, myślisz? [pytanie dotyczy
stosunków sąsiedzkich].
M: Nie wiem, bo nie mieszkam na Brzegach. Trudno mi się wypowiedzieć
na temat Brzegów (...).
M: Ale powiem ci że tendencyjnie jest też, też jest to samo.
KCh: Czyli to nie jest tylko Krościenko...?
M: Nie jest, ale nadal ci powiem, że to, co jest w Brzegach odbiega od tego,
co jest tu w Krościenku, ponieważ Krościenko, no nie wiem, ostatecznie
to jest wieś, którą na dobrą sprawę bym zrównał z ziemią” (M, l. 29, Polak
pochodzenia greckiego).
Z moich obserwacji wynika, że jednak nie jest tak źle, jak niektórzy dekla
rowali. Odniosłam wrażenie, że jest pewna grupa ludzi, którzy lepiej się znają
i utrzymują stosunki towarzyskie, choć nie są one szczególnie intensywne. Są to
osoby, których rodziny przybyły tu jeszcze za Greków, a więc kilkadziesiąt lat
temu, więc czas działa na ich korzyść. Najczęściej są już dobrze usytuowane (jak
na lokalne warunki) i mogą odnieść się pogardliwie do pijusów za płotem. Nie
chcę zbytnio upraszczać, więc nie będę wyszukiwać innych cech wspólnych. Fakt
ten jednak wydaje mi się istotny, ponieważ pokazuje, że nawiązywanie relacji
sąsiedzkich, wbrew temu, co się mówi, nie jest wcale niemożliwe. Szczególnie,
jeśli ma się motywację, jaką jest brak rodziny, która tworzy główną domenę ży
cia towarzyskiego w Krościenku.
Wracając do ważnych aspektów życia w bieszczadzkiej wsi, nie wolno pomi
nąć granicy. Według miejscowego proboszcza: „No wiesz, tu jest zupełnie inna
rzeczywistość, zupełnie. Temat granicy przewija się na okrągło. Mam wrażenie,
że ona stanowi oś, według której ludzie ci żyją, myślą” (M, ok. 45 lat).
Według księdza granica stanowi najczęstszy temat rozmów między miesz
kańcami. Należy tu jednak zaznaczyć, że jest ona traktowana instrumentalnie,
nie w kategoriach odmienności kultury, czy narodowości po drugiej stronie, ale
w aspekcie ekonomicznym — możliwości stosunkowo łatwego zarobku. Wystar
czy mieć paszport i trochę wolnego czasu. Po drugiej stronie kupuje się ukraiń
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ską wódkę, papierosy i paliwo w sklepach postawionych tuż przy granicy, tak że
nie trzeba nawet dojeżdżać do najbliższej wsi ukraińskiej. Większość rozmów
ców nie miała wiele do powiedzenia na temat Ukrainy czy Ukraińców — oprócz
dos'ć stereotypowych opinii, jak to, że panuje tam duża bieda i że mają tam tłu
ste jedzenie.
Podczas przeprowadzonych rozmów, wbrew temu co mówił ksiądz, temat
granicy pojawiał się stosunkowo późno. Wynika to z faktu, że wielu z rozmów
ców nie jeździło na granicę w celach zarobkowych, jedynie od czasu do czasu na
zakupy. Zapewne dlatego opinie na temat handlu były często negatywne, albo
przynajmniej wyczuwało się w nich niechęć. Mimo to zauważano też „obiektyw
ne’’ korzyści takiego usytuowania wsi. Do takich należy oczywiście możliwość
zarobienia pieniędzy, a co za tym idzie, poprawa sytuacji materialnej i liczne
remonty widoczne we wsi. Z drugiej strony, niektórzy najchętniej zamknęliby
przejście, żeby ukrócić pijaństwo, zmusić ludzi do jakiejś wartościowej pracy,
zmniejszyć niebezpieczny ruch na drodze, a może pozwoliłoby to nawet zwrócić
uwagę na potrzebę wspólnych działań. Bo w obecnej sytuacji, kiedy każdy jeździ
na własną rękę, nie ma czasu ani potrzeby zmieniać czegokolwiek na skalę całej
wsi.
Jak już wspominałam, Krościenko było przez długi czas wsią grecką. Wielu
z moich rozmówców zamieszkało tutaj jeszcze w czasach, gdy wieś zdominowa
na była przez obcokrajowców, nic więc dziwnego, że moje prośby o udzielenie
wywiadu często kwitowane były stwierdzeniem: „ja nie jestem stąd, idź do kogoś,
kto się lepiej orientuje”. Czasem taką osobą miał być ktoś o pochodzeniu grec
kim. Nie ma już rodowitych Greków w Krościenku (czyli takich, którzy urodzili
się w Grecji), wszyscy wyjechali albo już poumierali. Zostali ich potomkowie,
często z mieszanych rodzin. Wśród rozmówców nie było jednomyślności co do
tego, ilu ich jeszcze pozostało, szacunki wahały się od trzech do kilkunastu osób.
Wym ien iano najczęściej tych mieszkających najbliżej, wyjątkiem była jedna ko
bieta, którą znali wszyscy. Ma to zapewne związek z tym, że pracowała w spół
dzielni i cieszyła się dużym szacunkiem. W rozmowach, szczególnie na temat
stosunków międzyludzkich, ale i dotyczących wspólnej działalności i wydarzeń
kulturalnych, często powoływano się na czasy gyeckie, kiedy wszystko wyglądało
lepiej. Wiązało się to z faktem, że Grecy byli silnie zżytą społecznością, co wyni
kało zarówno z ich poglądów komunistycznych, jak i z charakterów i wspólnych
zwyczajów. Dzięki temu nie tylko razem gospodarowano w ramach spółdzielni,
ale również spędzano wspólnie większość świąt i czasu wolnego. Moi rozmówcy
często przypominali o imieninach, na które zapraszano całą wieś, o hucznych
zabawach, pieczeniu barana itd. Co ważne, nie miało znaczenia, że było się Po
lakiem, wszystkich traktowano na równi. Jednak to Polacy byli zmuszeni uczyć
się greckiego, nie odwrotnie. Pojawiały się również negatywne opinie o tamtych
czasach, które wyrażały się głównie w poczuciu niesprawiedliwości, ponieważ
Grecy byli według nich społecznością uprzywilejowaną i wyjeżdżali stąd bogaci.
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Czasem te dwie opinie, pozytywna i negatywna, pojawiały się w jednej rozmo
wie.
Wspominałam już o Dniu Greckim i o tym, że nikt z mieszkańców wsi nie
przyszedł na czuwanie upamiętniające przecież ludzi kiedyś' im dobrze znanych.
Fakt ten stoi trochę w sprzeczności z tym, jak często temat ten pojawia się w roz
mowach o Krościenku. Kiedy pytałam o przyczyny takiego stanu rzeczy, nikt nie
potrafił lub nie chciał odpowiedzieć mi wprost. Część osób deklarowała, że cho
dzi na cmentarz, gdy odczuwa taką potrzebę. Wydaje się więc, że historia osad
nictwa Greków nie ma większego znaczenia w życiu codziennym. Odniosłam
wrażenie, że na co dzień się o tym nie mówi i nie pamięta, ponieważ temat ten
niewiele ma już wspólnego z dzisiejszym życiem. Zyskuje na znaczeniu dopiero
w momencie refleksji nad Krościenkiem jako pewną całością (dlatego tak często
ten temat pojawiał się w naszych wywiadach). Wysoka frekwencja na atrakcyjnej
części programu (występach artystycznych, poczęstunku) i równocześnie całko
wita nieobecność na wspólnym czuwaniu, świadczą o braku poczucia swego ro
dzaju przynależności do wspólnoty, jaką mogłoby być Krościenko. Wspólnoty,
którą mogłaby współtworzyć jego historia, w tym również historia Greków.
Na sam koniec chciałabym przedstawić obraz samej wsi, który wyłania się
z rozmów przeprowadzonych z jej mieszkańcami, co pozwoli zrozumieć, dlacze
go Krościenko postrzegane jest jako wieś szczególna:
„KCh: Dlaczego uważasz, że w Krościenku jest inaczej niż w innych
wsiach?
M: Tu jest specyficzny, nie wiem, klimat, to jest... generalnie?
KCh: Dlaczego?
M: Dlaczego...to jest dlaczego natura ludzka jest taka, a nie inna? No?”
(M, 1. 29, Polak pochodzenia greckiego).
Podczas badań wyłonił mi się obraz wsi podzielonej na „dzielnice”: Stebnik
(który formalnie jest odrębną wsią), Arizona (gdzie mieszkają najbiedniejsi, po
łożona nad rzeką, nad którą często pasą się konie), Granica (wschodnia część
Krościenka, od ronda w stronę granicy), Wolica (od ronda, w stronę Liskowatego) i centrum wsi (od mostu do ronda, tam znajdują się dwa sklepy, spółdzielnia,
tartaki, poczta, ale niewiele domów mieszkalnych) oraz Młyny (oddalone od
głównej miejscowości, położone przy drodze na Ustrzyki, ale jeszcze za tora
mi kolejowymi). Co ciekawe, nie wszystkie te nazwy są znane mieszkańcom, co
potwierdza nienajlepszą między nimi komunikację. Szczególne znaczenie ma
jednak Stebnik, uznawany za bardzo biedną część wsi, z której najwięcej ludzi
jeździ na handel graniczny. Rzeczywiście, jest tam sporo zarówno zrujnowa
nych, jak i wyremontowanych domów, w niektórych miejscach unosi się zapach
przelewanego paliwa. Co ciekawe, wymienione nazwy dzielnic Krościenka po
chodzą jeszcze sprzed wojny, choć poza tym niewiele z tamtej epoki się ostało.
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Jeśli chodzi o perspektywy wsi, żaden z moich rozmówców nie wykazał się
optymizmem, raczej mówiono o zmarnowanym potencjale, jaki miało Krościenko, zanim spółdzielnia rozprzedała wszelkie ziemie. Również przyroda i piękno
doliny Strwiąża mogłyby być dużym atutem, jednak nie ma komu o to zadbać, ze
względu na brak jakiejkolwiek inicjatywy.
Krościenko jest postrzegane dwojako, albo jako miejscowość, z której chcia
łoby się wyjechać, albo jako miejsce, w którym, choć nie jest miejscem idealnym,
jakoś da się mieszkać, gdzie się wrosło, mieszkając tu często nawet kilkadziesiąt
lat. Wydaje się, że zebrane na ten temat opinie zależą w pewnej mierze od miej
sca zamieszkania, ale nie jest to regułą. W rejonie Stebnika i Młynów, niechęć
jest większa, niż na przykład w okolicy zwanej Wolicą, przy Granicy, albo w cen
trum wsi. Nie spotkałam się z żadną entuzjastyczną opinią pozytywną. Równo
cześnie, o czym już wspominałam, dominuje opinia, że Krościenko wyróżnia
się na tle okolicznych wsi, wsi rodzinnych, a nawet dla porównania wymieniano
wsie ukraińskie i słowackie. Dlaczego więc ci ludzie wciąż tutaj mieszkają? Dla
tych bardziej niezadowolonych jedyną przyczyną był brak możliwości wyjazdu,
bo gdzie mogliby się wyprowadzić po tylu latach? Gdyby jednak znalazła się
okazja, nie wahaliby się ani chwili. Inni narzekali na niesprzyjającą atmosfe
rę międzyludzką, ale na tyle się przyzwyczaili, pogrzebali tu swoich zmarłych
albo czują się przywiązani do krajobrazu, że nie widzą już możliwości wyjazdu.
Ci bardziej pozytywnie nastawieni, którzy są zadowoleni z życia w Krościenku,
obok innych przyczyn wskazują na siłę przyzwyczajenia. Nikt nie miał jednak
naprawdę dobrego zdania o współmieszkańcach.
Wszyscy mieszkańcy przyjechali w te strony dobrowolnie, często do pracy
w lesie, na granicy albo w fabryce w Ustianowej (dziś już niedziałającej). Inni
przyjechali z rodzicami albo byli zmuszeni wyjeżdżać z rodzinnych wsi, gdzie nie
było dla nich miejsca. Tu natomiast stały wolne domy. Właśnie ta „zbieranina
ludzi” — bardzo częste i negatywnie nacechowane sformułowanie — jest, jak
się uważa, główną przyczyną braku więzi, ale i wyjątkowości Krościenka. Oprócz
niej wymieniano jeszcze inne, o których wspominałam wcześniej, np. bardzo
długo Polacy mieli poczucie, że „nie są tu na swoim3'. Przyczyniły się do tego:
wojskowy status ziemi i potrzeba pozwolenia na jakąkolwiek działalność z nią
związaną oraz zakaz budownictwa, Grecy, którzy jako grupa silniejsza i mocniej
uprzywilejowana stanowili główny trzon społeczności, zmiany społeczne i po
stępujący rozpad więzi na skalę ogólnopolską, charakter przybyłych ludzi, brak
woli zmian. Takimi słowami podsumowuje to miejscowy ksiądz:
„P: A jak to jest z poczuciem przynależności tych obszarów? Do kogo
należą? Tylko do Polaków?
K: No od transformacji ustroju to poczucie jest takie, że ziemie te są na pewno
polskie. Ale wcześniej to poczucie to było zawsze jakoś zagrożone. Przecież
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przewinęli się tu Ukraińcy, Łemkowie, Grecy, Macedończycy, ludzie różnych
wyznam’ (M, ok. 45 lat).
Jak więc przedstawia się problem „tutejszości”? Kto może nazwać się „tutej
szym5'? Te osoby, które pozytywnie postrzegają mieszkanie w Krościenku, były
bardziej skłonne nazwać się „tutejszymi55, choć często zastrzegały, że po prostu
nie ma nikogo lepszego na ich miejsce. Najmniej wahali się ludzie tutaj urodze
ni, szczególnie o proweniencji greckiej. Część jednak, nawet po pięćdziesięciu
latach mieszkania tutaj (nie ma praktycznie nikogo, kto mieszkałby dłużej), nie
chciała nazwać się „tutejszymi55. Próbowałam się dowiedzieć, kogo w takim razie
tak by nazwali. Wielu nie potrafiło odpowiedzieć, jedna z rozmówczyń zasuge
rowała, że może ludzie młodzi, którzy tutaj się już wychowali.
Gdyby wierzyć mieszkańcom, w Kros'cienku nie ma żadnej wspólnoty. Jed
nak zastanawia mnie fakt, że tak wiele osób uważa Krościenko za miejsce inne
od pozostałych. Według Cohena [Cohen f 998] warunkiem istnienia wspólnoty
jest jej świadomość wśród członków i poczucie przynależności. W przypadku
Krościenka możemy co prawda mówić o świadomości granic i różnic, jednak
wartościowanie samej miejscowości jest negatywne, a poczucie przynależności
jest wybiórcze i raczej słabe. Podczas rozmów zauważyłam pewne prawidłowo
ści: wspólne tematy, ważne i w pełni zrozumiałe tylko dla mieszkańców wsi (np.
temat handlu granicznego powiązanego m.in. z pijaństwem oraz opowiadania
o Grekach), powtarzające się sformułowania, takie jak: „zbieranina ludzi55,
„wieś z dziada pradziada55albo „każdy sobie55. Czy nie można więc mówić o swe
go rodzaju „powszechności55w sferze językowej, w której funkcjonują znaczenia
charakterystyczne dla społeczności Krościenka? Jeśli za wcześnie jest, by mówić
o wspólnocie w znaczeniu angielskiego community (polskie słowo „wspólnota”
jest bardziej nacechowane emocjonalnie, kładzie nacisk na poczucie przyna
leżności), to może jednak warto się zastanowić, co naprawdę jest elementem
dla niej konstytutywnym? Oprócz pytań o naturę wspólnoty nasuwa się również
pytanie dotyczące zmiany społecznej. Czy odczuwany brak tradycyjnie postrze
ganych stosunków sąsiedzkich jest wynikiem wolniejszych zmian zachodzących
w sferze świadomości, niż w strukturze? Skąd u mieszkańców pozbawionej
tradycji wsi XXI w. tak silna pamięć tradycyjnych stosunków sąsiedzkich? Czy
może jest to wynik braku możliwości ulokowania poczucia przynależności gdzie
indziej? A może, wbrew ujęciom konstruktywistycznym. charakter przestrzenny
wsi jest powiązany z określonym charakterem więzi, w jakiś sposób go deter
minuje? Są to pytania, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć, wymagają
dłuższego zastanowienia się i pogłębionych badań. Wydają mi się jednak ważne
dla zrozumienia procesu tworzenia się tożsamości.
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Dwie społeczności — dwie gościnności.
Jak różnice w społecznościach ukraińskiej
Stariawy i polskiego Krościenka
wpływają na różnice w gościnności?

— N ie c h c e sz w ięcej h erbaty? — rze k ł d o A lic ji z n ajw iększą p ow agą Z a ją c M arcowy.
— N ie m o g ę chcieć w ięcej — obruszyła się A lic ja — sko ro je j w cale n ie p iła m !
Lewis CarroII, A lic ja w K rainie C zarów

Był piękny, wrześniowy poranek, kiedy z wielkim plecakiem przemierzałam
pewną ukraińską wieś nieopodal granicy z Polską. Mimo ładnej pogody i tak
zwanej „sprzyjającej aury5' daleka byłam od pozytywnego myślenia. Przyjecha
łam bowiem na Ukrainę bez jakiegokolwiek wcześniejszego uprzedzenia gospo
darzy, u których poprzednio mieszkałam. Co będzie, jeśli nie będę mogła u nich
zanocować? Wprawdzie to tylko trzy dni, ale... W tym momencie zdałam sobie
sprawę z kolejnego, niesprzyjającego faktu — przecież wszyscy mogą być poza
domem — jest dziewiąta rano, wszyscy pewnie w pracy. Na wszelki wypadek
weszłam do sklepu, sprawdzić, czy przypadkiem nie ma tam pani Leny, córki
gospodyni, u której mieszkałam poprzednio1. Pamiętałam, że przed wakacjami
pani Lena pracowała w tym sklepie. Nie było jej. Była za to inna sprzedawczyni.
Zapytałam ją, czy jest szansa, że ktoś jest w domu u pani S. Odpowiedź niestety
nie była jednoznaczna — jeśli już ktoś jest, to właśnie Lena, ale prawdopodob
nie już pojechała do Polski — ostatnio dostała wizę i już nie pracuje w sklepie.
Przestraszyłam się nie na żarty. Wizja spędzenia całego dnia na chodzeniu po
wsi z wielkim, ciężkim plecakiem i jeszcze w dodatku w stanie niepewności, co
do mojej najbliższej przyszłości nie była mi zbyt miła. Podeszłam do murowane
go domku. Zapukałam i czekam... Po chwili, która, jak to zwykle bywa, wydała
mi się co najmniej trzema wiekami, drzwi otworzyły się. Stał w nich mąż pani
Leny, człowiek, który podczas mojego ostatniego pobytu na Ukrainie jeśli nie
1 Imiona rozmówców zostały zmienione (przyp. red.).
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uciekał w popłochu, to w każdym razie w magiczny sposób znikał za każdym
razem, gdy powiedziałam mu chociażby „dzień dobry”...:
— Dzień dobry! Może mnie pan pamięta, byłam u państwa przed wakacjami,
jestem studentką z Warszawy...
— Lena! — zakrzyknął tylko, po czym — swoim zwyczajem — zniknął.
Po chwili do drzwi podeszła pani Lena. Chciałam się tłumaczyć, przeprosić,
że tak bez zapowiedzi, ale usłyszałam: „Chodź, chodź, oczywiście, że możesz
zostać, nie ma problemu!”. Zostawiłam plecak i ruszyłam na podbój wsi.
Czy taka sytuacja byłaby możliwa w Polsce? „To zależy od człowieka” —
powiedziała mi jedna z rozmówczyń. Oczywiście — „Ale ja bym nie przyjęła”
— dodała. No tak... Na dowód przytoczyła mi historię, jaka jej się przydarzy
ła podczas zjazdu punków, który miał miejsce w Ustrzykach Dolnych któregoś
lata. Mieszkała wtedy koło stacji kolejowej. Pewnego dnia ktoś zapukał do jej
mieszkania — były to dwie dziewczyny, jak stwierdziła — groźnie wyglądają
ce. Spytały, czy mogłyby skorzystać z toalety. Kobieta jednak nie zgodziła się,
chociaż sama nie potrafiła mi do końca wytłumaczyć dlaczego: „Może to zależy
od wyglądu?”. Faktycznie, przedstawicielki tej subkultury zapewne nie wyglą
dały zbyt przyjaźnie, chociaż moja rozmówczyni podkreślała, że były wyjątkowo
grzeczne i bardzo ją to zdziwiło. Mimo wszystko — jednak nie wpuściła ich do
domu: „bo może one jakie chore?” — próbowała się usprawiedliwiać. „Jeszcze
raz się powtarzam — zależy od finansów!” — powtarzała z kolei inna. Pieniądze
i pieniądze. Według rozmówczyni, jeśli ktoś je ma, to wtedy zawsze przyjmie
innych u siebie. Bo czemu miałby nie przyjąć? Zdaje się jednak, że nie jest to
takie proste. Za znaczący uznałabym tutaj fakt, że na tak zwanym „Manhatta
nie” — w jednej z „dzielnic” wsi Krościenko, gdzie znajdują się największe i naj
bogatsze domy, niektóre otoczone wysokimi murami, chronione domofonami
i dużymi tabliczkami z napisem „Uwaga! Zły pies!”, nie udało mi się z nikim
porozmawiać.
Moje badania prowadziłam w dwóch wsiach— Krościenku, po polskiej stronie
granicy, oraz w Stariawie — po stronie ukraińskiej (Старява, Старосамбiрський
р-н Львiвськоi обл . — od red.); Krościenko, pow. bieszczadzki, woj. podkarpac
kie.). Obie wsie dzieli odległość nie większa niż kilkanaście kilometrów. Dzieli
je też granica państw, więc choć odległość jest niewielka, różnice między przy
granicznymi wsiami polskimi i ukraińskimi są widoczne. Przed II wojną świa
tową cały ten teren należał do Polski, jednak zamieszkany był zarówno przez
Polaków, jak i Ukraińców. Gdy w 1951 roku podczas korekty granic przesunięto
granicę, Polska otrzymała Krościenko wchodzące w obręb tak zwanego powiatu
ustrzyckiego, a Stariawa znalazła się w obrębie państwa ukraińskiego. Nastąpiły
wysiedlenia, w wyniku których w Stariawie pozostała tylko ludność pochodzenia
ukraińskiego, natomiast w Krościenku, które wcześniej było zamieszkane w du
żej mierze przez Ukraińców, pozostała pustka. Zapełnili ją uchodźcy z Grecji,
którzy musieli uciekać ze swego kraju po upadku powstania wznieconego przez
komunistów próbujących przejąć w Grecji władzę, oraz, w niewielkim stopniu,
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Polacy. Można powiedzieć, że Stariawa dalej żyła dawnym życiem, natomiast
Krościenko tworzyło się na nowo. Zasiedlili je ludzie całkowicie różniący się od
poprzednich mieszkańców, stworzyli oni tu sobie swój mały świat, który jednak
zbyt długo nie przetrwał. Kiedy w latach 80. XX w. upadek dyktatury wojsko
wej w Grecji (tzw. junta czarnych pułkowników) umożliwił Grekom powrót do
ojczyzny, zaczęli oni opuszczać wieś, a na ich miejsce przybywali Polacy (którzy
jednak osiedlali się w Krościenku także podczas całego okresu pobytu Greków
w tej miejscowości). Wspólnota, jaką stworzyła tu społeczność uchodźców, zo
stała zburzona i musiała się tworzyć na nowo. Okazało się jednak, że nie jest to
takie proste. Wydaje mi się, że wspólnota, która wytworzyła się w Krościenku,
nie jest podobna do wspólnoty stariawskiej. Te dwie społeczności są inne, działa
ją, można by stwierdzić, na innych zasadach i stąd wynikać mogą różnice w spo
sobach goszczenia innych, czyli po prostu różnice w gościnności.
Co było dla mnie największym szokiem, kiedy pierwszy raz pojechałam na
Ukrainę? Właśnie niesamowita gościnność ludzi. Niemalże wszędzie, gdzie
poszłam, byłam przyjmowana, każdy miał czas, żeby ze mną porozmawiać (co
w Krościenku nie zawsze się zdarzało), co ważne, wszędzie byłam zapraszana do
domu, chyba żadnej rozmowy nie przeprowadziłam „przez płot”, jak to często
miało miejsce po polskiej stronie, a także, podczas rozmów obowiązkowo obec
ny był poczęstunek, przy czym porcje często były bardzo obfite, obfitsze niż te
dla samych gospodarzy. Wielkim zaskoczeniem był dla mnie też sposób, w jaki
cała grupa badawcza została przyjęta przez społeczność obu miejscowości —
w Krościenku mieszkaliśmy w szkole, mieszkańcy byli przyzwyczajeni do takiej
formy przyjmowania obcych grup u siebie. A w Stariawie? W Stariawie zostali
śmy ulokowani w prywatnych domach, mieszkaliśmy razem z całymi rodzinami,
razem z nimi mieliśmy żyć i funkcjonować przez ponad tydzień, a także później,
podczas następnych wyjazdów.
Czym właściwie jest gościnność? Według słownika języka polskiego jest to
życzliwość, serdeczność wobec gości; życzliwe przyjmowanie kogoś, natomiast
według Encyklopedii katolickiej jest to „postawa i nakaz moralny otoczenia bliź
nich (zwłaszcza podróżujących) opieką i okazania im materialnej pomocy; przy
jazny sposób przyjmowania przybyszów, wyrażający się w postawie ofiarowania
im czasu, schronienia i pożywienia” [Wójtowicz, Pytel 1997: 1334]. Gościnność
jako nakaz boski występuje już w Odysei i Iliadzie. Zarówno Biblia, jak i Ko
ran formułują przykazanie gościnności, chociaż w Koranie jest ono wyrażone
bardziej aluzyjnie [Gotman 2001: 15-17]. Natomiast w obu biblijnych Testa
mentach jest jasno powiedziane, że przybysza należy miłować i przyjmować go
w imię pobożności. Naród izraelski jest zobowiązany do gościnności, gdyż „sam
był cudzoziemcem w ziemi egipskiej” [Wójtowicz, Pytel 1997: 1335]. Ann Gotman pisze, że sytuacja podróżnego przypomina o ludzkiej śmiertelności. Tak jak
człowiek jest tylko przechodniem na ziemi, tak i podróżny pojawia się w naszym
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domu na chwilę. Dlatego należy mu się szacunek, pomoc i przyjaźń, czyli godzi
wa gościna [Gotman 2001: 18-19].
Biblijny gość nie jest jednak tym, kogo współcześnie rozumiemy przez słowo
„gość”. Dla nas jest to ktoś, kogo zapraszamy do domu, możemy wprawdzie
go nie znać, aczkolwiek „w gości” zaprasza się raczej rodzinę, przyjaciół czy
znajomych. Chociaż z drugiej strony miarą gościnności jest w pewnym sensie
to, czy człowiek jest w stanie przyjąć w swoim domu obcych ludzi. O takich oso
bach mówimy, że są bardzo gościnne (np. opowiadając o swoich zagranicznych
podróżach, określamy tym mianem tych, którzy właśnie dobrze, przyjaźnie nas
przyjęli, zupełnie nas nie znając). W Biblii gościnność to bardziej powinność wo
bec potrzebującego, podróżnika, pielgrzyma, biedaka. Stąd też wszelkie nakazy
pozostawiania na polu części zboża, czy części oliwek na drzewach. Nakazy te
Gotman także zalicza do przejawów gościnności [Gotman 2001: 16].
Pisarze chrześcijańscy uznawali gościnność za cnotę. Każdy przybywający
w imię Chrystusa miał być przyjęty, ale także gość uosabiał Chrystusa [Wójtowicz 1997]. Sakralizacja gościa wyraża się w przysłowiu „Gość w dom, Bóg
w dom”.
Gościnność powinna wynikać z altruistycznych pobudek. Ma ona na celu
sprawienie, by gość — który jest obcym — poczuł się jak pośród swoich. Obcy,
a więc też może wróg, który przychodzi do naszego domu, staje się gościem.
Gościnność powinna więc być darmowa, chociaż z drugiej strony obowiązuje
w związku z nią, tak jak w przypadku każdego daru, prawo wzajemności.
Marcel Mauss w sławnym Szkicu o darze podkreśla wagę odwzajemniania się,
gdy otrzymujemy jakiś dar. Dar powinien być zawsze przyjęty, ale także odwza
jemniony i to najlepiej z nawiązką: „Wszyscy [...] starają się przewyższać nawza
jem pod względem szczodrości. Występowało swoiste współzawodnictwo: kto
będzie mógł dać więcej i bardziej wartościowych przedmiotów” [Mauss 2001:
236-237]. Jeśli otrzymany dar nie zostanie odwzajemniony, to po pierwsze traci
magiczną moc, traci mana, którą posiada, ale także sprawia, iż obdarowany traci
honor i prestiż. Przyjęcie prezentu jest uznaniem swojej niższości, stawia czło
wieka na niższej pozycji niż ta, którą ma ofiarodawca. Dlatego, aby odzyskać
swoją pozycję, „odzyskać twarz”, należy się zrewanżować. Takie same zasady
obowiązują prawo gościnności — należy rewanżować się zaproszeniem za za
proszenie. Z zasadą gościnności wiąże się zaobserwowany przez Maussa nakaz
dzielenia się jedzeniem. Pojawia się on w wielu kulturach. Żywność, jeśli się nią
nie dzielimy, traci swoją istotę, staje się trucizną.
Tak więc, wracając do kwestii noclegów na Ukrainie — ze strony miesz
kańców Stariawy nie była to gościnność całkowicie bezinteresowna. Zgodnie
z określoną przez Maussa podstawową funkcją daru — musieliśmy się jakoś
odwdzięczyć za gościnę, a zrobiliśmy to po prostu płacąc. Początkowo moja go
spodyni (jak i większość osób, które udzielały noclegu komuś z naszej grupy) nie
chciała przyjąć zapłaty, stopniowo jednak ulegała, zgodziła się na połowę sumy,
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aż wreszcie i na całość. Przy kolejnych naszych spotkaniach nie było już proble
mu z wręczaniem jej zapłaty. Spodziewała się tego i, jak sądzę, uznawała to za
odpowiednią rekompensatę za swoją pomoc. Nie przeszkadzało jej to jednak
w tym, by zapraszać mnie już całkowicie prywatnie: „jak kiedyś będę na Ukra
inie” czy „jak już będę mężatką”, żebym przyjeżdżała, odwiedzała, bo zawsze
mnie chętnie przyjmą, spotkają się. Zawsze też zostawialiśmy jakiś prezent dla
gospodyni — a to kawę, a to coś słodkiego. Na koniec mojego ostatniego wyjaz
du ja także otrzymałam prezent — pani S. wręczyła mi wielką torbę orzechów,
fasoli i czosnku.
Co ciekawe, jak podkreśla Gotman, obowiązek wzajemności w zamian za go
ścinę nie obowiązuje biedaków [Gotman 2001: 21-23]. Jest to może dość oczy
wiste — jak mieliby się odwdzięczyć, skoro nie mają nic? Jednak nie chodzi tu
jedynie o kwestię braku własności — udzielając gościny biednemu, pomagając
mu, udzielamy mu jałmużny, która w istocie jest ofiarą dla Boga, a więc po
średnio — darem dla niego. „Bogowie i duchy przyzwalają na to, by część, jaką
im składano i jaka ulegała zniszczeniu w toku zbędnych ofiar, służyła biednym
i dzieciom” [Mauss 2001: 234]. Gościna — będąc także darem, aczkolwiek nie
materialnym, także jest ofiarą składaną Bogu. Może więc w jakiś sposób gor
liwsza, jak mi się zdaje, religijność mieszkańców Stariawy wpływa na ich gościn
ność? Może religia ma związek ze sposobami przyjmowania innych?
Nie chciałabym dowodzić, że Ukraińcy są gościnni, a Polacy nie, tudzież od
wrotnie, gdyż tak nie jest. Chodzi jednak o różne znaczenie gościnności. Wy
różniłabym gościa „obcego”, to znaczy takiego, którego gospodarz nie zna i,
nazwijmy to, „swojego” — a więc kogoś znanego gospodarzowi, kogoś z rodzi
ny czy przyjaciół. Dla mieszkańców Stariawy to było proste, jeśli ktoś puka do
drzwi, chce porozmawiać — trzeba go wpuścić, może czymś poczęstować, i na
pewno poświęcić mu kilka minut. Było to dla nich naturalne. Natomiast wydaje
się, że w Krościenku ludzie bardziej cenią sobie swoją prywatność, są trochę
bardziej nieufni i może nie tyle mniej otwarci, co nie widzą potrzeby takiego
samego traktowania obcych studentów z Warszawy, którzy przyjeżdżają, żeby
rozmawiać o ich życiu, jak swoich przyjaciół czy członków rodziny. Dla nich są
to dwie, zupełnie różne kategorie gości. Może nawet nie postrzegali nas w kate
goriach gości. Bo czy na przykład ankietera, który przychodzi od czasu do czasu
do naszego domu traktujemy naprawdę jako gościa, przyjmujemy go tak samo,
jak odwiedzającego nas przyjaciela?
Mieszkańcy Krościenka nie traktowali zatem badaczy jak gości. Byliśmy
obcymi osobami, które trafiły na chwilę do ich miejsca zamieszkania w jakimś
konkretnym celu. Często ludzie, którzy zdecydowali się z nami porozmawiać,
spędzali z nami godzinę stojąc przy płocie, gdyż nawet „nie wpadło im do gło
wy”, żeby zaprosić nas do domu. Przykładem może być tu starsza pani z Kro
ścienka, która rozmawiała ze mną i moją koleżanką właśnie stojąc pod płotem,
a kiedy zmęczyło ją już stanie na dworze, powiedziała: „A widzicie dziewczynki,
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mogłam was zaprosić do domu, poczęstować herbatą!5' — po czym chwilę się
zastanowiła i faktycznie zaprosiła nas do środka. Tłumaczę to właśnie tym, że,
mówiąc potocznie, nie wpadła wcześniej na taki pomysł. A może, pomimo tego,
że się przedstawiłyśmy, powiedziałyśmy, co robimy w Krościenku, po prostu nie
spodziewała się, że ta rozmowa będzie trwała dłużej? Można się oczywiście za
stanawiać, z czego wynika to, iż dla mieszkańców wsi oddalonej od Krościenka
tylko o kilkanaście kilometrów takie zachowanie byłoby czymś dziwnym, a na
turalne jest zupełnie coś odwrotnego — otwieranie swego domu przed każdym
przybyszem, obcym czy też nie. Trzeba zaznaczyć, że w polskiej wsi często w roz
mowach pojawiało się stwierdzenie: „Ja to tutaj nigdzie nie chodzę”, które ma
oznaczać, że osoba mówiąca rzadko odwiedza sąsiadów. Wydaje się, że więzi
sąsiedzkie w Stariawie są dużo mocniejsze niż w Krościenku. Mieszkańcy Kro
ścienka podkreślają, że w ich wsi każdy „żyje sobie, dla siebie”, nie troszcząc się
zbytnio o innych. Oczywiście w razie potrzeby sąsiedzi pomogą, ale nie ma wielu
bliskich więzi czy przyjaźni:
„No stosunki są dobre, chociaż nie ma jakichś... zażyłości, powiedzmy, to
nie ma. (...) z takimi byle jakimi sprawami tam się nie lata, nie rozpowiada
się tak, przynajmniej ja mam takie podejście. Ale neutralne tematy, czy
pomoc jakaś taka w konieczności to nie ma problemu” [kobieta, 50 lat,
prowadzi gospodarstwo agroturystyczne, Krościenko, wrzesień 2008].
Większość ludzi w Krościenku zna innych głównie z widzenia, niekoniecznie
wiedzą o sobie coś więcej. Jedna z rozmówczyń opowiedziała mi, jak przyszła do
niej sąsiadka, a ona zaczęła jej opowiadać o pewnej dziewczynie. Po chwili oka
zało się, że chodzi o córkę tejże sąsiadki, o czym moja rozmówczyni wcześniej
nie wiedziała: „Skąd miałam wiedzieć w ogóle? Wprowadziła się, a skąd ja to
mam wiedzieć?”. Sama też stwierdziła, że specjalnie się nie interesuje tym, co
dzieje się we wsi. Powiedziała, że kiedy ma wolny czas, to nie chodzi do sąsiadek,
tylko spędza go w domu i coś robi albo ewentualnie ogląda telewizję. Czasem
też przyjeżdża do niej syn.
Natomiast w Stariawie więzi między sąsiadami są bardzo bliskie. Dobrym
przykładem jest tu zdarzenie, jakie przydarzyło się mnie i mojej koleżance pod
czas naszego pierwszego wyjazdu na Ukrainę. Wybrałyśmy się razem na wywiad
i trafiłyśmy do domu starszych państwa (około 70 lat), z którymi rozmawiałyśmy
całe przedpołudnie. Najpierw gospodyni przyjęła nas w pokoju, ale zaraz potem
zaprosiła do kuchni, podała nam zupę, a później jeszcze kawę, ciasto i poczęsto
wała domową nalewką. Po pewnym czasie do domu przyszedł syn gospodarzy,
on także z nami długo rozmawiał. Kiedy wyszłyśmy, skierowałyśmy się do domu
nieopodal, gdzie z kolei przyjął nas mężczyzna w średnim wieku. Zaczynało się
już robić późno, kiedy do domu wszedł poznany przez nas wcześniej tego dnia
mężczyzna, który okazał się być bratem naszego rozmówcy. Po chwili dołączyła
żona jednego z nich, sąsiadka, i jeszcze kolejny sąsiad. Przynieśli ze sobą coś do
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jedzenia, domowe wino i całkiem spontanicznie odbyło się małe, nazwijmy to
„przyjęcie”, bez wcześniejszego umawiania się itp. Po prostu kilka osób w tym
samym dniu stwierdziło, że byłoby miło odwiedzić naszego rozmówcę.
W Stariawie sąsiedzi nie tylko się odwiedzają, ale razem pracują w polu, po
magają sobie, razem obchodzą święta. Ludzie lepiej się znają, mimo że wies' jest
dużo większa niż Kros'cienko. Często wyjas'niali to tym, że w ich wsi ludzie znają
się z „dziada pradziada”:
„Od rodziców, od pradziadków... Z pokolenia na pokolenie (...) To jest
tak, że nawet jakieś' trzecie, czwarte pokolenie rodzinne... tutaj takie po
wiązane wszystko. Ludzie się znają. Wszyscy, wszyscy! Przyjaźnią się” [ko
bieta, 60 lat, na emeryturze, Stariawa, wrzesień 2008].
Tymczasem w Kros'cienku ludność jest napływowa, mieszkają tam, jak mówią
„dopiero5' po pięćdziesiąt lat... Z wielu możliwych powodów, które postaram się
wskazać, nie wytworzyły się tam bliskie więzi społeczne, relacje sąsiedzkie, które
zachęcałyby do częstszych odwiedzin oraz po prostu interakcji między miesz
kańcami wsi, zaprzyjaźnienia się z innymi.
Według Zbigniewa Jasiewicza istnieje kilka warunków, które powodują na
wiązywanie się więzi między mieszkańcami wsi. W artykule „Pomoc wzajemna
i niektóre inne formy współdziałania” analizuje na podstawie wsi pomorskiej,
co sprawia, że w miejscowos'ci tworzy się wspólnota. Przykład Pomorza nie jest
tutaj znaczący, gdyż zarówno wies' z artykułu Jasiewicza, jak i Krościenko znala
zły się po wojnie w podobnej sytuacji — wysiedlenia i zasiedlanie pustostanów
przez nową ludnos'c z innych regionów. W przypadku Krościenka przesunęła
bym może trochę ten proces w czasie, gdyż zaraz po wojnie zasiedlili je Grecy
i to oni stanowili większość w społeczności wsi. Jednak później, w latach 80.,
Grecy zaczęli powracać do swojej ojczyzny, a pozostawione tereny zasiedlili na
nowo Polacy. Według Jasiewicza wspólna praca i wzajemna pomoc budują silne
związki między ludźmi. Na terenach powojennego osadnictwa ważna jest struk
tura zasiedlającej społeczności — czy ludność pochodziła pierwotnie z bliskich
sobie terenów, czy była bardzo zróżnicowana kulturowo — to wszystko wpływa
na stosunki wewnątrz grupy. Współdziałanie we wsi rozwija się, gdy charakter
materialny wsi jest wyrównany, jest na średnim poziomie („średniacki charak
ter55), wtedy status majątkowy większości mieszkańców jest podobny, w związku
z tym nie ma powodów do zazdrości czy ogólnie niesnasek właśnie na tle fi
nansowym. Także inspiracja władz państwowych do podejmowania wszelakich
czynów społecznych prowadzi do rozwoju współdziałania między mieszkańcami
miejscowości [Jasiewicz 2004: 163].
W Krościenku można zaobserwować, iż struktura społeczności jest bardzo
zróżnicowana — ludzie przybywali tu z najróżniejszych terenów, część faktycz
nie z dość bliskiej okolicy, ale niektórzy z regionów i miast odległych, na przykład
z Białej Podlaskiej. Poza tym, wciąż pozostają we wsi — wprawdzie nieliczni, ale
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jednak — tutejsi Grecy. To też przyczynia się do zróżnicowania kulturowego tej
miejscowości. Status materialny mieszkańców Krościenka także nie jest wyrów
nany — zróżnicowanie zarobków spowodowane jest zróżnicowanymi zawodami
mieszkańców. We wsi można także zaobserwować podział na dzielnice, które
zamieszkują ludzie o różnym statusie majątkowym, mamy tu na przykład „boga
ty’’ Manhattan, biedniejsze Arizonę i Stebnik. Natomiast co do inspiracji władz
— większość osób w Krościenku podkreślała, że w miejscowości nic się nie dzie
je, nikt nic nie robi, nikt się niczym nie interesuje. Jedyną cykliczną imprezą jest
doroczne Święto Miodu, ale tutaj inicjatywa była oddolna. W tym roku (2008)
odbył się także Dzień Grecki, który cieszył się dość dużym zainteresowaniem
wśród mieszkańców. Nie jest więc chyba aż tak źle, jak przedstawiają to sami
mieszkańcy. Chociaż z drugiej strony, tak to właśnie odczuwają — „nic się nie
dzieje, nikt się nie interesuje”.
Najszerzej opisywanym przez Zbigniewa Jasiewicza przykładem współdzia
łania są zbiorowe wykopki. Twierdzi on, że ten zwyczaj miał wielki wpływ na
rozwój wspólnoty w opisywanej przez siebie wiosce. Wykopki były tam ważnym
elementem zarówno życia produkcyjnego, jak i towarzyskiego. Dokonywano
ich z pomocą sąsiadów — w ten sposób można było szybko uwinąć się z pracą
i następnego dnia szło się do kolejnej osoby. Zwyczaj ten opierał się więc na za
sadzie wzajemności. Gospodarz zapewniał nie tylko pracę, ale też całodzienne
wyżywienie. Z tego powodu gospodyni zostawała w domu, by zająć się przygo
towywaniem posiłków. Zapewnionych posiłków było trzy, ostatni, czyli kolacja,
miał bardziej uroczysty charakter. Był to nie tylko posiłek, ale też spotkanie
towarzyskie, trwało długo, pito wódkę, śpiewano i tańczono. Na podobnych za
sadach organizowano też inne prace wykonywane wspólnie — młockę, budowę
domu itp. [Jasiewicz 2004: 163-166].
W Krościenku oczywiście nie ma mowy o takich formach współdziałania. Jak
już wspominałam, mieszkańcy nie zajmują się tam raczej uprawą roli, więc nie
ma potrzeby, by zaistniał taki rodzaj wzajemnej pomocy. W Stariawie także nie
słyszałam o tak rozbudowanym współdziałaniu przy pracy na roli, ale wielokrot
nie rozmówcy wspominali o współpracy, jaka ma miejsce podczas pracy na polu.
W zacieśnianiu więzi duże znaczenie odgrywają także wszelkie usługi są
siedzkie, jak wymiana narzędzi czy artykułów spożywczych — świeżego chleba,
mięsa. Praktyka ta jest bardzo popularna w Stariawie. Gospodynie, gdy upieką
ciasto, bułki, ciastka (co robią dość często) itp. odwiedzają sąsiadki, dzieląc się
z nimi wykonanymi przysmakami. O tym zwyczaju dużo opowiadała mi pewna
Polka, mieszkająca z mężem w Stariawie. Jej sąsiadki regularnie do niej przy
chodziły z naręczem domowych wypieków i to od momentu, kiedy się wprowa
dziła do Stariawy. Zawsze też wypytują, co upiekła, ugotowała, jakie przetwory
przygotowuje na zimę, czy czegoś jej nie przynieść. Zdaje mi się, że właśnie na
tym dzieleniu się, a także częstowaniu jedzeniem polega w dużej mierze gościn-
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ność ukraińska. I to też było główną różnicą między tym, jak przyjmowali nas
mieszkańcy Stariawy i Krościenka.
Jasiewicz zwraca też uwagę na wzajemną pomoc w „załatwianiu spraw”
w mieście, w szczególnych wypadkach (jak śmierć krewnego), na wymianę da
rów obrzędowych — weselnych, na chrzciny, a także na wspólną własność ma
szyn rolniczych oraz ich naprawę jako czynniki, które zespalają społeczność,
tworzą wspólnotę. Podobną rolę odgrywa również praca na rzecz ożywiania ży
cia kulturalnego, jak na przykład działanie w miejscowym Domu Kultury, orga
nizowanie przedstawień i różnego rodzaju imprez, wspólne odnawianie szkoły,
czy także aktywne uczestnictwo kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich [Jasiewicz
2004: 176-178].
Rozmówczyni z Krościenka opowiedziała mi o tym, jak zostało w tej wsi za
łożone Koło Gospodyń. Poszła na zebranie, ale stwierdziła, że jednak nie bę
dzie na następne chodziła, gdyż brak jej czasu (zajmuje się chorym zięciem),
ale mimo to zadeklarowała się, iż będzie płacić składki. Inne panie ze wsi też
poszły na zebranie, ale potem uznały, że „one to się z tymi wariatkami nie będą
zadawać”. Kilka kobiet jednak zaangażowało się w Koło, uczą się robótek, pieką
ciasta i nawet sprzedawały swoje wyroby z pozytywnym skutkiem.
Niektóre z wymienionych przez Jasiewicza działań mogliśmy więc zaobser
wować w Krościenku. Dużo więcej znajdziemy ich jednak w Stariawie, gdyż to
tam ludzie nadal utrzymują się z bardziej tradycyjnych form gospodarowania
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— z pracy na roli, hodowli, podczas gdy w Krościenku większość osób pracuje
„na etacie”.
Bliskie więzi w obrębie grupy, społeczności, są konieczne, by mogła wytwo
rzyć się taka gościnność, z jaką mamy do czynienia w Stariawie. Jak twierdzi
Ann Gotman, gościnność jest serią strategii zdefiniowania obcego, odróżnie
nia go od swojej grupy. Aby wiedzieć, jak postrzegać i traktować obcego, musi
my mieć świadomość przynależności do jakiejś konkretnej wspólnoty [Gotman
2001: 73-74]. Wprawdzie powiedziane jest, że definiujemy swoją grupę oraz jej
członków poprzez kontakt z obcym, ale w takim razie także obcego określamy
poprzez porównanie go do członków własnej grupy, próbę włączenia go we wła
sny porządek społeczny. Tak więc, abyśmy wiedzieli, jak mamy traktować obcego
— musimy mieć oparcie we własnej grupie. Dlatego też w Krościenku, gdzie, jak
już wspomniałam, więzi nie są zbyt bliskie, gościnność wygląda zupełnie inaczej
niż w Stariawie. Tam społeczność próbowała nas w pewnym sensie zintegrować,
abyśmy poczuli się bardziej swojsko. Z wyjazdu na wyjazd stosunki między mną
i rodziną moich gospodarzy robiły się coraz bliższe. Początkowo na przykład
jadałyśmy same w kuchni w domu, pani S. przynosiła nam posiłki, ale nigdy nikt
nam nie towarzyszył przy jedzeniu. W czasie ostatniego pobytu jadałam już ra
zem ze wszystkimi w kuchni w drugim budynku, siedzieliśmy razem długo przy
herbacie po każdym posiłku, a pani S. opowiadała mi różne historie o ludziach,
z którymi rozmawiałam, a także o swojej rodzinie, ich sytuacji, problemach. Tak
że jej córka częściej i chętniej ze mną rozmawiała, nie były to, jak poprzednio,
krótkie wymiany zdań, ale prawdziwe rozmowy. Pewnego wieczoru, gdy piłam
herbatę w pokoju przylegającym do kuchni (pani S. właśnie wyszła), pani Lena
przysiadła się do mnie i zaczęła opowiadać o swojej zmarłej siostrze, jej małej
córeczce, o problemach z pracą, o tym, że zaczęła z mężem jeździć na granicę
i o tym, jakie problemy robią celnicy. Także jej dzieci były bardziej ośmielone.
Zbliżyły nas porozumiewawcze spojrzenia nad miską zupy, podczas gdy babcia
z kuchni narzekała na złe oceny wnuka i rzucała gromy na wnuczkę za jej brak
zainteresowania sprawami domowymi.
Natomiast w Krościenku atmosfera była inna... Może czasami bardziej zależ
na od indywidualnych relacji — w końcu gościnność w społecznościach mniej
tradycyjnych jest właśnie kwestią bardziej indywidualną, prywatną. I tak pani
Ala, Greczynka, już po kilku naszych wizytach traktowała nas jak równe sobie,
mówiła o nas „nasze dziewczynki” i wspominała, że jak nas nie ma we wsi, to
widać, że „brakuje naszych dziewczyn”. Z kolei duża część mieszkańców trakto
wała nas jak zupełnie obcych, nie rodziły się między nami żadne więzi, po prostu
raz ze sobą porozmawialiśmy. Obligowało to jedynie obie strony do mówienia
sobie „Dzień dobry” przy każdym przypadkowym spotkaniu na ulicy.
Jak wspomniałam, na Ukrainie ludzie mają większą łatwość w zapraszaniu
obcych do domu. Dom nie wydaje się być dla nich twierdzą, w której próbują
się zamknąć przed światem. Przyzwyczajeni są żyć z ludźmi i wśród ludzi. Jako
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że znają się ze swoimi sąsiadami przez praktycznie całe życie, wytworzyły się
między nimi więzi przyjacielskie, więc normalne jest, że mogą do siebie „wpadać
na herbatkę’' bez zapowiedzi. W Kros'cienku, żeby do kogoś' przyjs'c, trzeba się
raczej zapowiedzieć. Jak powiedziała jedna z moich rozmówczyń: „Tam [w Pol
sce — przyp. MW] to... pod telefonem, drzwi zamknięte”.
Faktycznie w Polsce częs'ciej dochodziło do sytuacji, kiedy pukałam do drzwi,
ale niestety nikt nie miał czasu, musiałam się umówić chociażby na następny
dzień. Natomiast na Ukrainie w większos'ci przypadków byłam przyjmowana do
domu od razu, ludzie często przerywali wykonywaną pracę i dos'ć długo ze mną
rozmawiali. Oczywis'cie nie bez znaczenia jest tutaj fakt, iż w Kros'cienku duża
częs'ć mieszkańców pracuje zawodowo, podczas gdy w Stariawie — we własnych
gospodarstwach; inaczej wtedy wygląda dzień, inaczej rozkłada się wszystko
w czasie. Warto tu też wspomnieć, że gdy przyjechałam do Stariawy w czerw
cu, trudniej mi było znaleźć w ciągu dnia rozmówców — dużo ludzi pracowało
w tym czasie na polu. Wywiady można było robić dopiero wieczorem. Dużo
łatwiej było na jesieni. Sami mieszkańcy podkreślali, że jesienią i zimą życie
towarzyskie jest bardziej bujne niż w lecie.
Jedną z moich rozmówczyń była Ukrainka ze Stariawy, która dużą częsc swo
jego życia spędziła w Polsce, gdyż wyszła za mąż za Polaka (który też pochodzi
ze Stariawy, ale on i jego rodzina zostali stąd wysiedleni do Ustrzyk Dolnych).
Odziedziczyła jednak dom w Stariawie po rodzicach, a jako że oboje są już na
emeryturze, spędzają tu dużo czasu, remontując go. Do tej kobiety trafiłam
przypadkowo — przyprowadziła mnie do niej inna rozmówczyni. Gospodyni
od razu mnie zaprosiła do domu, podała kawę, słodycze, chętnie odpowiadała
na wszystkie moje pytania. Sama przyznała (na początku rozmowy starałam się
nawet nie wymieniać słowa „gos'cinnos'c”), że jedną z różnic, jaką widzi między
Ukrainą a Polską, to wlas'nie gos'cinnos'c Ukraińców. Stwierdziła, że są oni bar
dziej gos'cinni od Polaków: „Jak wejdziesz do kogo, to częstują, no, czym mogą”.
Zwróciła też uwagę na fakt, że istnieje taki zwyczaj, by przy niemal każdym
spotkaniu napić się kieliszek wódki: „Niektórzy przyjdą, ja go nie poczęstuję
kielichem, a potem powie — o, przyjechała z Polski, nawet mi nie da kielicha”.
Stwierdziła, że tak jak w Polsce zwyczajowo częstuje się gos'cia kawą lub herbatą,
tak na Ukrainie (a przynajmniej w Stariawie) powinno się poczęstować wódką.
Tak samo, gdy idzie się do kogoś' w odwiedziny, „w gos'cie”, powinno się cos' ze
sobą wziąć — by nie przychodzić z tzw. pustymi rękami — często jest to włas'nie
butelka wódki lub innego alkoholu. Bierze się także słodycze, ale równie dobrze
można wziąć chociażby kiełbasę lub inne produkty spożywcze.
Gos'cinnos'c jest wpisana w stereotyp Ukraińca. Nawet ludzie, którzy nie mie
li stycznos'ci z sąsiadami zza granicy, albo ich kontakty były bardzo ograniczone,
zawsze zaczynali ich charakterystykę od gos'cinnos'ci, nawet jeśli tej gos'ciny ni
gdy nie zaznali. Pytani z czego może to wynikać, argumentowali, że to głównie
z powodu biedy: ludzie żyją w trudnych warunkach, więc muszą się wzajemnie
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wspierać. Wiedzą, że jeśl i komuś' pomogą, później także mogą liczyć na pomoc.
Dlatego też żyją „bliżej siebie”. Stąd można by wysnuć wniosek, że w Polsce nie
ma potrzeby takiej bliskoś'ci. Wystarczy, że — jak powiedziała jedna z mieszka
nek Krościenka — „No spotykamy się, tak o pogodzie się porozmawia...”.
Zgodnie z wiedzą potoczną ludzie, mając wyższy status finansowy, są bardziej
samowystarczalni, a więc także są mniej gośCinni. Albo raczej — są inaczej goś'cinni. Bo większośC rozmówców broniła się, mówili, że Polacy też, oczywiś'cie,
są goś'cinni, to wszystko przecież słowiańska dusza! Ale z moich obserwacji i do
świadczeń wynika, że goś'cinnoś'ć jest głównie skierowana do osób znajomych, do
rodziny, przyjaciół. Nie twierdzę, że Polacy byli niegościnni wobec mnie — ale
może goś'cinnoś'ć ta wynikała bardziej z uprzejmości? Pomijając nieliczne przy
padki — jak wspomniana przeze mnie już pani Ela czy pan Roman, który dziel
nie przyjmował u siebie całą naszą grupę i odpowiadał na pytania wszystkich jej
członków, nie wytworzyły się między nami bliskie relacje, trzymano nas raczej
na dystans. No i oczywiśCie dużo więcej pierogów najadłam się w Stariawie.
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Pogranicze „polsko-greckie”.
Elementy kształtujące obraz Greka
w społeczności wsi przygranicznej
Krościenko

Migranci greccy w Krościenku1
Grecy do Krościenka, niewielkiej podkarpackiej wsi, leżącej na pograniczu
z Ukrainą, przyjechali w latach 1950-1951 jako fala emigrantów po upadku po
wstania, zorganizowanego przez Komunistyczną Partię Grecji. Zostali wygnani
z Grecji ze względu na współpracę z tą organizacją, kierowaną przez Nikosa
Belojanisa, i udział w powstaniu, którego był przywódcą. Istnieją różne hipo
tezy dotyczące wyboru miejsca pobytu dla setek ludzi, wygnanych z ojczystego
kraju z powodów politycznych. Jedną z najczęściej powtarzanych wersji jest ta
o niedokończonej podróży do Związku Radzieckiego — Krościenko miało być
jedynie przystankiem na długiej drodze w głąb Rosji radzieckiej, ale z niewia
domych przyczyn podróż nie była już kontynuowana. Możliwe także, że osadze
nie Greków w przygranicznej wsi było celowym działaniem — zapewniono im
swojego rodzaju enklawę, odcięty od świata, niemalże dziewiczy teren, którego
zagospodarowanie — prawie od podstaw — powierzono nowym osadnikom.
Ludność Krościenka, głównie pochodzenia ukraińskiego, została po wojnie wy
siedlona w ramach akcji „Wisła” — projektu ujednolicania etnicznego państwa.

1 Do stworzenia tego fragmentu posłużyła strona < www.kroscienko.abc.pl> oraz wywiady
[Polka, ok. 35 lat, nauczycielka, sierpień 2008; Polak, ok. 60 lat, były dyrektor Spółdzielni,
sierpień 2008; M: mężczyzna pochodzenia w połowie greckiego, lat 27, sierpień 2008; Greczynka,
ok. 50 lat, pracownik urzędu w Ustrzykach Dolnych, wrzesień 2008; rozmowa dwóch Greczynek,
ok. 55 lat, październik 2008].
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

642

Jagna Nowotarska

Dawny spichlerz Spółdzielni „Nowe Życie”, Krościenko. Fot. K. Keler, 2007

Polscy mieszkańcy Krościenka mówią, że przyjezdni Grecy w większości
byli prostymi góralami, niewykształconą ludnością wiejską, która naiwnie sta
nęła po stronie komunistycznego przywódcy. Z drugiej jednak strony, polski
dyrektor krościeńskiej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowe Życie”, piastujący tę
funkcję w połowie lat 70. XX w., jest zdania, że wewnątrz grupy imigrantów
z Bałkanów istniał podział na zwolenników Stalina i Мао Tse-tunga — i był to
podział na tyle silny, że nowo przybyła społeczność grecko-macedońska już na
wstępie była podzielona. Inną przyczyną podziału było zróżnicowanie etniczne
imigrantów — większość stanowili Grecy, pozostałą część Macedończycy. Na
skutek tradycyjnych nieporozumień (dyskurs wyższości kulturowej Greków nad
innymi mieszkańcami Bałkanów) nie wszyscy mieszkańcy mogli znaleźć ze sobą
wspólny język, choć małżeństwa grecko-macedońskie nie należały później do
rzadkości.
Krościenko nie spełniło oczekiwań Greków. Jadąc w Bieszczady, spodziewali
się ciepłego, łagodnego klimatu, podobnego do panującego w ich kraju rodzin
nym. Okazało się, że klimat jest surowy, zimy mroźne, a pogoda — zmienna.
Osiedlenie na tym terenie Greków zapewniło w pewnym stopniu kontynu
ację — zapewne mimowolną — wielokulturowości Krościenka. Przed II wojną
światową wieś ta, znajdująca się na ważnym szlaku handlowym, była lokum dla
Niemców, Żydów, Ukraińców (czy raczej Rusinów) i Polaków. Nie można mó
wić o bezpośredniej ciągłości kulturowej w Krościenku, lecz w wyniku zbiegu
— okoliczności wyludnione w wyniku ujednolicania etnicznego kraju — pogra
nicze znów nabrało charakteru wielonarodowego.
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Obecnie w Krościenku mieszka siedem rodzin greckich, wliczając w to rodzi
ny mieszane — jedynie w dwóch domach mieszkają samotne Greczynki, pozo
stałe obejścia są zajęte przez polsko-greckie małżeństwa i ich dzieci. Ich grec
kie rodziny, mieszkające kiedyś w Krościenku, obecnie powróciły do Grecji lub
przeprowadziły się w głąb Polski.

Spółdzielnia Produkcyjna „Nowe życie”
— alegoria losów greckich w Krościenku
Jednym z pierwszych kroków podjętych przez osadników było założenie spół
dzielni produkcyjnej, której nadano wiele mówiącą nazwę: „Nowe życie”. Spół
dzielnia miała decydujący wpływ na rozwój społeczności grecko-macedońskiej
w Krościenku, ze względu na to, że była jedynym miejscem pracy dostępnym
dla osiedleńców. Spółdzielnia została stworzona według standardowego planu
działania podobnych instytucji na terenie całego kraju i do dnia dzisiejszego
funkcjonuje na takich samych zasadach: pracownicy są jednocześnie udziałow
cami spółdzielni, po zakończonym okresie rozliczeniowym zyski spółdzielni są
dzielone równo między pracowników. Oprócz właścicieli, istnieje także „dru
ga” kategoria pracowników — „domownicy”, czyli osoby z rodzin właścicieli,
nieposiadające praw do zasiadania w zarządzie i premii na koniec roku, ale też
nieobciążone obowiązkiem płacenia składek (Greczynka ok. 55 lat, księgowa
spółdzielni, maj 2008). W pierwszych latach funkcjonowania spółdzielni skład
narodowościowy pracowników wykazywał zdecydowaną (wręcz przytłaczającą)
większość Greków. Odzwierciedlało to sytuację panującą w samej wsi — wraz ze
wzrostem ilości Polaków w Krościenku i spółdzielnia stawała się coraz bardziej
polska. Pierwsi Polacy w powojennym Krościenku wspominają: „M: Już jak tu
przyjechałem, oni wcześniej tu byli już... oni tu założyli spółdzielnię, państwo im
dało taką, założyli... mieli tartak, mieli kloce, to wszystko... i... no to jest komuni
ści!” (małżeństwo Polaków, ok. 60 lat, od ponad 50 lat mieszkający w Krościen
ku, Stebnik, lipiec 2007). Świadczy to o niezwykłej szybkości działania Greków
w tym okresie. Ta cecha Greków — wielka pracowitość (i oszczędność grani
cząca ze skąpstwem) — do tej pory jest wspominana w rozmowach na temat
powojennych osadników Krościenka: „no czemu młynów nie odbudowali? Bo
Greków nie było!” (małżeństwo Polaków, ok. 60 lat, od ponad 50 lat mieszkają
cy w Krościenku, Stebnik, lipiec 2007).
Sami Grecy mówią o budowaniu życia od podstaw. Dominującym obsza
rem działania spółdzielni była hodowla zwierząt, głównie baranów — w Grecji
tradycyjne zwierzę hodowane w każdym gospodarstwie rolnym — oraz bydła:
„(...) sprowadzali takie sentymentalne krowy, takie... kawowe, takie jasne z bia
łym” (małżeństwo Polaków, ok. 60 lat, od ponad 50 lat mieszkający w Krościen
ku, Stebnik, lipiec 2007). Poza tym pracownicy spółdzielni trudnili się pracą
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w tartaku, uprawą kukurydzy i buraków na potrzeby hodowli, zbieraniem siana,
wycinką lasu. Nie tylko w zainteresowaniach hodowlanych można dopatrzyć się
wpływów greckich, również budynki spółdzielcze: spichlerze, obory oraz siedzi
ba zarządu spółdzielni — wznoszone przez greckich budowniczych — noszą wy
raźne wpływy śródziemnomorskie. Hodowla baranów miała podłoże wyraźnie
pragmatyczne — nie tylko są dobrze przystosowane do górskiego terenu, ale
także stanowią podstawę tradycyjnej kuchni greckiej. W spółdzielni pracowali
wszyscy — była ona dumą mieszkańców, dobrem wspólnym. Do dziś' wspomina
się w rozmowach, że „ojciec twój i mój życie poświęcili dla tej spółdzielni...’’
(rozmowa dwóch Greczynek, ok. 55 lat, październik 2008). Spółdzielnia od
zwierciedlała relacje narodowościowe we wsi.
Spółdzielnia Produkcyjna „Nowe życie” przez sam fakt istnienia greckich oj
ców założycieli jest s'cis'le związana z krościeńskimi Grekami. Pierwszym argu
mentem przemawiającym za tą tezą jest okoliczność istnienia spółdzielni, jako
jedynego obiektu zapewniającego pewną pracę w najbliższej okolicy. Miała ona
funkcję integrującą imigrantów greckich i macedońskich. Wiele relacji — nie
tylko z Kros'cienka i okolic — potwierdza istnienie konfliktów między Grekami
a pozostałymi mieszkańcami Bałkanów. Prawdopodobnie jest to zaszłość histo
ryczna, uświęcona długoletnią tradycją niechęci i poczucia wyższości Greków.
Macedończycy (i Albańczycy) są traktowani jako „barbarzyńcy”, prości ludzie
o niższej kulturze. Pogląd ten wyraził jeden z rozmówców, pół Grek z pocho
dzenia, który poczuwa się do bycia spadkobiercą tradycji swoich greckich przod
ków. Prezentowana przez niego teoria wyższości Greków nad innymi ludami
bałkańskimi znajduje potwierdzenie w rozmowach prowadzonych z aktualny
mi mieszkańcami Grecji i Bałkanów. Podziały te zostały, zdaniem rozmówców,
przeniesione na grunt Krościenka — jak jednak wytłumaczyć zawierane w tych
pierwszych latach powojennych małżeństwa grecko-macedońskie? Odpowiedzi
na to pytanie są niejasne — można więc przypuszczać, że podział ten w obliczu
wspólnych problemów stracił na znaczeniu. Bardziej istotny był jednak podział
polityczny na stronnictwa popierające jednego z dwóch najbardziej popularnych
przywódców komunistycznych. W wielu relacjach (nie tylko z rejonu Krościen
ka) powtarza się opinia, że „Grek to komunista”. Stwierdzenie to wykracza poza
sferę deklaratywną i znajduje potwierdzenie w rzeczywistości: na niektórych
grobach widnieje wizerunek sierpa i młota, a szczególne przywileje nadawane
osadnikom greckim w Krościenku i pewna autonomia, jaką mogli na tym te
renie zachowywać budzą podejrzenia, że określanie Greków jako komunistów
nie jest bezpodstawne. Dochodziło do tego, że stronnictwa nie odzywały się do
siebie. Z drugiej strony, pozostaje to w sprzeczności z powszechnym postrze
ganiem Greków jako niewinnych chłopów z górskich wiosek, przez przypadek
uwikłanych w konflikty polityczne w macierzystym kraju, i z tego powodu zesła
nych na Północ. Możliwe, że ideologia socjalistyczna, kult pracy oraz obietnice
przywódców przemawiały do greckich górali, co spaja ten wizerunek w miarę
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Pogranicze „polsko-greckie”. Elementy kształtujące obraz Greka...

645

Nagrobek na cmentarzu greckim w Krościenku. Fot. K. Keler, 2007

zgodną całość. Mieszkańcy Krościenka jednak prezentują ten element greckości jako rozszczepiony na dwoje. Prawdopodobne wydaje się także pragnienie
zrzucenia na Greków części „winy” za komunizm w Krościenku. Choć we wsi
nie brakowało polskich działaczy partyjnych — którzy teraz nie przyznają się
do bycia komunistami — mimo że piastowali odpowiedzialne urzędy i posiadali
bogate zaplecze pomocy od rządu: „ja miałem stanowisko w spółdzielni w latach
60„ byłem dyrektorem, ale komunistą nie byłem!” (Polak ok. 60 lat, były dyrek
tor Spółdzielni, sierpień 2008).
Obecnie do sympatii dla komunizmu nie przyznaje się niemalże nikt. Tak
więc Grek komunista wpisuje się tutaj w obraz obcego — o nagannych poglą
dach, może nawet szkodzącego, w opozycji do miłującej demokrację i system
kapitalistyczny reszty mieszkańców.
Drugą tezą, która pozwala przyjąć, że instytucja spółdzielni zdominowała ży
cie Greków w Krościenku, jest swoista hierarchia panująca w przedsiębiorstwie.
Wymagające największej odpowiedzialności kierownicze stanowiska piastowali
założyciele spółdzielni — najstarsi Grecy, pozostali — zgodnie z wiekiem — zaj
mowali odpowiednie szczeble. Z czasem te relacje zaczęły się odwracać — star
si byli wypierani przez młodszych, a później — Grecy przez Polaków. Rozwój
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spółdzielni również odzwierciedlał ogólne tendencje panujące we wsi. Warto
zauważyć, że lata świetności tej instytucji przypadają na lata 70. XX w. — mo
ment, w którym społeczność grecka była najsilniejsza (oczywiście, nie należy
zapominać o wkładzie Polaków w tych świetlanych latach, uzupełniali oni skład
spółdzielni, swoją pracą przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorstwa). Lata
późniejsze przynoszą stopniowe zahamowanie rozwoju „Nowego życia’’, a póź
niej szybkie pogarszanie się sytuacji spółdzielni, prowadzące do parcelacji ma
jątku na szeroką skalę.
Jak wygląda spółdzielnia dzisiaj? Obecnie pracuje w niej ponad czterdzies'ci
osób, z czego tylko jedna jest Greczynką. Prezeską spółdzielni jest Polka, która
swoją karierę zawodową zaczęła od stanowiska dojarki w jednej ze spółdziel
czych obór. Na obecne stanowisko wyniesiona jeszcze za Greków, spółdziel
nią kieruje od około dwudziestu lat i jest osobą budzącą liczne kontrowersje,
zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy finansów. Majątek spółdzielni stanowią dwie
obory z ponad setką krów rasy simentalskiej, od których mleko jest sprzedawa
ne do Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku. To jest główny dochód
spółdzielni — pozostały dochód pochodzi z tartaku (co ciekawe, mimo zapew
nień o intensywnej pracy przy obróbce drzewa, obserwacja wskazuje na to, że
co dzień w południe zarządzana jest kategoryczna przerwa, aż do godziny ósmej
rano dnia następnego) oraz wydawaniem pozwoleń na wycinkę spółdzielczych
lasów (około 1000 ha). Zarząd zajmuje się także zbieraniem darów oraz udzie
laniem bezzwrotnych pożyczek dla pogorzelców, związanych ze spółdzielnią.

Kształtowanie obrazu Greka
Czynniki wpływające na obraz greckiego imigranta
w oczach mieszkańców Krościenka
Przyjezdnym z Polski (przede wszystkim z okolic Sanoka, ale także Śląska i Pod
hala), którzy skuszeni pewnością pracy, mieszkania oraz pięknem okolicy przy
byli do Krościenka, trudno było nie zauważyć, jak bardzo Grecy różnili się od
nich. Budzili w nich zarówno sympatię — swoją nieporadnością, naiwnością —
jak i niechęć. Kontrowersje budziły zwyczaje Greków, ich ubiór, postępowanie,
natomiast kuchnia znajdowała wielu miłośników.
Dziwny był ich język, a błędy przez nich popełniane — śmieszne, do tej pory
budzące wiele radości. Przykładem może być opowieść o śliwkach i pszczołach,
zaprezentowana z wielką swadą i zaangażowaniem, a okraszona wieloma wybu
chami śmiechu:
„J. N.: ...nie mówili w ogóle po polsku?
Ż.: Mówili!
M.: Mówili, oni tak po polsku...
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Ż.: Ale tak z początku! Nie umieli po polsku mówić, że jak szli, to pokazy
wali. I jak chciał kupić miód, to pokazywał, i tak bzzbzz [inscenizacja pole
gająca na pokazywaniu ukłuć żądłem / palcem w twarz — J.N.] — pszczo
ła! [zbiorowy śmiech — J.N] Nie wiedzieli, o co chodzi! Haha... (...)”.
„M.: Oni... widzieli śliwki. Pojechali do Sanoka na bazar, zobaczyli, że tam
śliwki mają z jesieni, jeden mówi «uliwki, wiesz ile uliwki?», całe wory na
brali, i ciągli do Krościenka, to byli śliwki, a nie «uliwki»’’ [wspólny śmiech
— J.N.] (małżeństwo Polaków, ok. 60 lat, od ponad 50 lat mieszkający
w Krościenku, Stebnik, lipiec 2007).
Grecy przykładali wiele uwagi do wychowywania swoich dzieci w kulturze
greckiej, której nieodłącznym składnikiem był język. Na początku nauka greki
odbywała się tylko w domach, następnie włączono ją do programu szkolnego,
w ramach którego stworzono dwujęzyczne klasy z wykładowym greckim. Dzie
ci — zarówno greckie, jak i polskie — miały okazję poznawać język przodków
do roku 1980, kiedy to bezpowrotnie lektorat grecki został usunięty ze szkoły.
Dzisiaj po grecku mówić potrafi jedynie pierwsze pokolenie urodzone na zie
miach polskich, ich dzieci natomiast — wnuki imigrantów z Grecji — w większej
mierze nie posiadają umiejętności posługiwania się tym językiem, wyłączając
podstawowe zwroty i piosenki.
Kolejnym przyczynkiem do tworzenia wizerunku Greka dziwaka są greckie
zwyczaje, tak dla Polaków bezsensowne i — czasami — uważane za barbarzyń
skie. Jednym z nich jest grzebanie zmarłych z rzeczami osobistymi, zwłaszcza
z jedzeniem. Wiele emocji budzi dziwaczność ubioru Greczynek — w latach 50.
XX w. kobiety nosiły szczelnie zawiązane dokoła głów chusty, długie ciemne
suknie i płaszcze, niezależnie od pogody wychodziły w tych strojach do pracy,
nie dbając o wygodę. Wywoływało to prawdziwe zgorszenie wśród Polek. Ubie
ranie się w ten sam sposób w różnych warunkach pogodowych było całkowicie
bezsensowne w oczach polskich mieszkańców wsi. Zgrozę budził stosunek imi
grantów do zastanej architektury drewnianej — gdy jedna chata się rozpadała,
rodzina grecka nie angażowała się w remonty, a przenosiła się do sąsiednie
go domu. Zostawione obejście było przekształcane w skład desek, używanych
później do budowy budynków gospodarczych — stodół, spichlerzy i tartaku.
Zdaniem polskich mieszkańców wsi, to podejście do własnego „domu” było
świadectwem głupoty i braku rozsądku — część jednak usprawiedliwia ich po
stępowanie tym. że przewidywali rychły wyjazd z Krościenka i powrót do swojej
ojczyzny. Prawdziwe oburzenie Polaków budziła okoliczność wykorzystywania
greckokatolickiej cerkwi z XIX w. jako składu nawozów oraz pomieszczenia dla
owiec (takie postępowanie zaowocowało bezpowrotnym zniszczeniem wystro
ju świątyni, zwłaszcza fresków). Z tego też powodu Grecy zyskali sobie miano
ateistów — to określenie często występuje w parze ze słowem „komunista”. Na
uwagę zasługują także obrzędy związane z narodzinami dziecka:
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„Ż.: ...Puka ktoś, patrzę — i wchodzą Grecy, jedna kurę żywą na rosół...
jakieś ciasto, jakieś pieniądze dawali do łóżeczka, do dziecka... żelazne.
Bo mówili, że to jest zdrowie takie, że papierowych nie, tylko żelazne.
(...) Tak, wrzucali wkoło tego dziecka, no to na szczęście, no. I... takie
nanieśli wszystkiego, co kto miał. Jakieś słodycze, różne...’' (małżeństwo
Polaków, ok. 60 lat, od ponad 50 lat mieszkający w Krościenku, Stebnik,
lipiec 2007).
To świadectwo życia towarzyskiego naprowadza na trop kolejnego zwyczaju
greckiego: wielkiej gościnności i umiłowania intensywnych kontaktów społecz
nych. Wszyscy mieszkańcy wioski wspominają intensywne kontakty towarzy
skie „za Greków”: liczne imprezy, spotkania, odwiedziny u sąsiadów bliższych
i dalszych. Z czasem pochodzenie sąsiadów zaczęło tracić znaczenie — wszyscy
mieszkańcy wsi dzielili te same doświadczenia związane z pracą w jednym miej
scu i życiem na tej samej przestrzeni. Pojawia się pogląd, że Grecy posiadali
„kulturę świętowania”, jakiej nie posiadają ani Ukraińcy, ani Polacy. Na zabawy
organizowane przez Greków zjeżdżała się cała okolica — nawet zza Ustrzyk
Dolnych — i nie było miesiąca, w którym nie urządzano by imprezy. W chwili
obecnej jedyną formą rozrywki towarzyskiej są coroczne spotkania na Święcie
Miodu oraz — pierwszy raz zorganizowany 31 sierpnia 2008 roku — Dzień Grec
ki, na którym zjawili się także Grecy z innych stron kraju. Grecy jednak, którzy
chcieli wyrazić swoją opinię na temat tego święta byli zdania, że zostało zorga
nizowane „przez Polaków i dla Polaków”. Nie była to uroczystość integrująca
społeczność, tak jak to za dawniejszych czasów bywało. W latach 60. i 70. XX
w. dużą popularnością cieszył się klub (w budynku obecnej poczty), ze względu
na możliwość zażycia rozrywki, a także okazję kupienia tanich cukierków, które
— tajemniczym sposobem — w greckim klubie nie były dobrem limitowanym.
Fakt ten wydawał się przyjezdnym z innych części Polski tak niebywały, że po
wstawało wiele domysłów, tłumaczących niezwykłe przywileje udzielane Gre
kom. Jednocześnie istniały nie tylko kontakty towarzyskie, nie tylko potańcówki
i imprezy — ale także egzystowała zażyłość sąsiedzka, objawiająca się zwłaszcza
udzielaniem pomocy w potrzebie — przy licznych pożarach drewnianych chat
była to prawie konieczność. Dziś też ten element pomocy sąsiedzkiej jest żywy.
Podczas jednego z naszych pobytów w Krościenku pewna rodzina straciła w po
żarze dom i natychmiast zorganizowano zbiórkę sprzętów, żywności i pienię
dzy dla pogorzelców. Do „folkloru” Krościenka weszły także piosenki śpiewane
przez Greków przy pracy i w trakcie potańcówek; są one prezentowane przez
działający we wsi Zespół Pieśni i Tańca „Oratyk”.

Etapy tworzenia wizerunku
Należy podkreślić wagę czasu w procesie kreowania wizerunku Greka. Wizeru
nek ten jest dynamiczny i przez lata istnienia (i zmian) społeczności Krościenka
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Pogranicze „polsko-greckie”. Elementy kształtujące obraz Greka...

649

przechodził liczne metamorfozy. Możliwe jest wyróżnienie czterech głównych
faz rozwoju wizerunku Greka w oczach mieszkańców Kros'cienka.
P i e r w s z y m e t a p e m jest postrzeganie Greka przez Greków — było to
kilka pierwszych lat funkcjonowania imigrantów w Polsce. Grecy zostali pozo
stawieni sami sobie, na obcej ziemi. Kontakty z Polakami w tym czasie ograni
czały się jedynie do biurokracji oraz handlu. Ze względu na wzajemną nieznajo
mość języków, relacje te były mocno utrudnione i ubogie. Kontaktu z sąsiadami
zza granicy — Ukraińcami — nie było praktycznie wcale: dlatego, że w tamtym
okresie granica pozostawała szczelnie zamknięta. O społeczności czysto imigranckiej nie ma zbyt wielu informacji. Kompetentnymi osobami w tej kwestii
są wyłącznie nieliczni starzy Grecy, wciąż mieszkający we wsi, natomiast pro
blemem jest porozumienie się z tymi osobami ze względu na brak wspólnego
języka (dosłownie) (Polka, ok. 75 lat, prezeska spółdzielni, maj 2008; Greczynka
ok. 55 lat, księgowa spółdzielni, maj 2008).
D r u g ą f a z ą budowania obrazu Greka są lata 60. i 70. XX w. Na ten czas
datować można pierwsze poważniejsze kontakty polsko-greckie. Pierwsi osad
nicy polscy przyjechali do Krościenka na początku lat 60. do pracy przy wypala
niu drzewa w lasach spółdzielczych oraz pracy w samej spółdzielni, przy wypasie
bydła i w tartaku. To dwudziestolecie przyniosło prawdopodobnie najbardziej
znaczące i dynamiczne zmiany w społeczności wsi. Pierwsze kontakty to zderze
nie z odmiennością, egzotyką Greków — wejście do małego „państwa w pań
stwie”. W związku z tym wspomnienia tych wrażeń są wciąż żywe w pamięci
rozmówców. Sytuacja przyjezdnych była dosyć specyficzna — z jednej strony
byli we własnym kraju, ale z drugiej — czy rzeczywiście był to wciąż ich kraj?
Przez fakt pierwszeństwa w Krościenku, Grecy mieli prawo czuć się bardziej
u siebie w stosunku do wszystkich przyjezdnych, którzy odwiedzali wieś. Z wy
marłej wioski Krościenko stało się żywą osadą. Grecy jednak mieli również peł
ną świadomość swojej zależności i statusu gościa w obcym kraju. Niezależnie od
innych czynników, to Polacy początkowo żyli w Krościenku na prawach gości,
z zainteresowaniem obserwując swych greckich sąsiadów. Najsilniejsze pierw
sze wrażenia z tego okresu rzutują bardzo mocno na kształtowanie się obrazu
Greka w późniejszych latach. Kontakt z imigrantami był praktycznie nieograni
czony — w tym czasie w Krościenku mieszkało około pięciuset osób pochodze
nia greckiego i w związku z tym możliwości poznania Greków z różnych stron
były bardzo bogate. W tym okresie powstają pierwsze słowa klucze dotyczące
Greków: komunista, pracownik, ateista... (małżeństwo Polaków, ok. 60 lat, od
ponad 50 lat mieszkający w Krościenku, Stebnik, lipiec 2007; Polak ok. 60 lat,
były dyrektor spółdzielni, sierpień 2008).
Końcówka lat 70. oznacza coraz większy napływ Polaków do Krościenka, tak
że proporcje między ilością Polaków a Greków zaczynają się powoli odwracać.
Wciąż jednak zachowana jest swoista równowaga sił — obie strony były sobie
potrzebne do zapewniającej sukces koegzystencji. Zawierane są związki mał
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żeńskie grecko-polskie. Wtedy też na czele spółdzielni zostaje osadzony Po
lak — jest to świadectwem powolnego wypierania z Krościenka Greków, którzy
w małym stopniu emigrują w głąb Polski, w większości zaś ulegają delikatnej
asymilacji. Wymiera najstarsze, czysto greckie pokolenie. Grecy zaczynają od
wiedzać swoje rodziny na Bałkanach. To także moment największego rozkwitu
wsi — spółdzielnia osiąga maksymalne w historii możliwości produkcyjne, przy
bywa osadników. Koniec „drugiego etapu3' to klarowanie się i utrwalanie przy
jętych założeń dotyczących Greków i uzupełnianie ich o nowe doświadczenia,
potwierdzające słuszność przyjętych tez.
T r z e c i m e t a p e m budowania obrazu Greka jest okres reemigracji do
Grecji. Przełom lat 70. i 80. XX w. to czas, w którym zaczęto proponować Gre
kom określenie swojej tożsamości — mieli wybór pomiędzy obywatelstwem
polskim, greckim oraz podwójnym polsko-greckim. Byli jednak i tacy, którzy
pozostali jedynie z kartą stałego pobytu — najczęściej byli to ci, którzy nie czuli
związków emocjonalnych ani z Grecją, ani z Polską (Grecy urodzeni w Polsce)
— często mieli natomiast doświadczenia z pobytu w Grecji. Zostali niejako za
wieszeni w przestrzeni, usunięci poza toczące się obok wartkim nurtem życie
ogólnospołeczne. Pozostałymi osobami, które wybrały los bezpaństwowców, byli
ich rodzice, niewidzący szans na powrót do Grecji i w związku z tym nieodnajdujący sensu w określeniu swojej państwowości, która w takiej sytuacji nie mogła
by służyć realnym celom. Stan wojenny na pewno przyspieszył decyzję Greków
o wyjeździe do ojczyzny, ale prawdopodobnie i tak stałoby się to wcześniej czy
później. Razem z odpływem Greków z Krościenka, ilość Polaków we wsi zwięk
sza się diametralnie. Wszystkie kluczowe punkty we wsi — tartak, spółdzielnia,
sklep — stopniowo przechodzą w ręce polskie. Grecy powoli odchodzą w zapo
mnienie, ich wyjazd nie jest specjalnie bolesną sprawą dla mieszkańców. Na tym
etapie zachodzi proces rozmycia wspomnień o Grekach, a jednocześnie zostają
wyolbrzymione niektóre wydarzenia, którym zostaje nadany nowy, bardziej zna
czący sens. Następuje powolna kondensacja obrazu Greka. Można zaryzykować
stwierdzenie, że razem z Grekami mijają czasy świetności Krościenka. Przez kil
ka pierwszych lat spółdzielnia — centrum gospodarcze wsi — działa bez zmian.
Po tym czasie wyraźnie zaczyna podupadać, dochodzi do kontrowersji na tle
zarządzania przedsiębiorstwem, poszczególne sektory działalności spółdzielni
zmniejszają produkcję. Etap reemigracji i klarowania wizerunku Greka trwa
mniej więcej do przełomu roku 1989.
O s t a t n i m — c z w a r t y m — s t a d i u m kształtowania wizerunku Greka
jest czas od transformacji ustrojowej do czasów obecnych (2008). W tym mo
mencie reprezentacja Greków w Krościenku jest bardzo nieliczna — zamiesz
kuje je około siedmiu rodzin greckich (trudno tak naprawdę określić, ilu ich
jest, ze względu na problemy z dotarciem do tych rozmówców; Grecy stali się
nieufni, nie chcą mówić o sobie — pojawiają się oskarżenia pod adresem prasy,
nieuczciwych dziennikarzy, którzy szukają sensacji i zarobku w opisywaniu ich
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codzienności), w większości są to już osoby dosyć mocno zasymilowane, uro
dzone na ziemiach polskich lub ich dzieci, pochodzące z mieszanych małżeństw
i w związku z tym nietraktowane jak Grecy. Potwierdza to teorię Jennifer Jack
son Preece [2007: 25-26], zgodnie z którą etykietowanie imigrantów odbywa
się jedynie do drugiego pokolenia — czyli dzieci przyjezdnych — a kolejni po
tomkowie są włączani w pełni do społeczności lokalnej. Grecy stają się legendą
z przeszłości, a zachodzące w etapie trzecim procesy przestają być elastyczne
i ulegają utrwaleniu. Dochodzi kilka nowych czynników, uzupełniających sztyw
ny teraz obraz Greka, wynikający tylko z doświadczeń własnych lub znajomych.
Pierwszym z nich, o większym znaczeniu dla tworzenia obrazu Greka, jest
otworzenie dostępu do informacji w kapitalistycznej Polsce. Wszędzie, także
w Krościenku, przed ludźmi otworzyły się nowe możliwości poznawania świa
ta — dostęp do prasy, Internetu, a także wolność wyjazdu za granicę. Razem
z wieloma nowymi źródłami poznawania świata, do wizerunku imigranta grec
kiego dołączyły elementy ogólnoeuropejskiego stereotypu Greka (na przykład
niezdolność do skutecznej organizacji działań). Mimo że przeczy to doświadcze
niom osobistym, jeśli niezorganizowanie pojawia się w wypowiedzi, jest jednym
tchem wymieniane razem z umiejętnością efektywnej organizacji pracy. Drugim
czynnikiem było otworzenie granicy w 2003 roku. Umożliwiło to podjęcie pracy
zarobkowej innej niż ta w spółdzielni, w tym samym czasie powstały konkuren
cyjne przedsiębiorstwa — zespół prywatnych tartaków oraz dwa sklepy i bar, do
których przechodzi część pracowników spółdzielni, co jednocześnie wpływa na
coraz słabszy kontakt z dziedzictwem greckim w Krościenku. Spółdzielnia była
swoistą „przechowalnią5' pamięci o Grekach we wsi — wokół niej toczyło się
życie towarzyskie i kulturalne, atmosfera spółdzielni była przesiąknięta „greckością". Oznaczało to duże zmiany dla spółdzielni. Odejście wielu pracowni
ków i zmiany ustrojowe podkopały i tak już chwiejną równowagę, utrzymywaną
przez przedsiębiorstwo w ostatnich latach. Spółdzielnia zaczęła przynosić bar
dzo małe dochody, realne już były plany jej zamknięcia. Dzięki funduszom po
chodzącym z Unii Europejskiej udało się jednak zachować płynność finansową.
Innymi działaniami, które miały na celu utrzymać przedsiębiorstwo w całości,
było wyprzedawanie majątku spółdzielni prywatnym inwestorom (Polka, ok. 75
lat, prezeska spółdzielni, maj 2008; Polak ok. 40 lat, pszczelarz i pracownik spół
dzielczego tartaku i jego żona, wrzesień 2008).

Obraz czy stereotyp?
Obecnie obraz Greka w oczach mieszkańców Krościenka wciąż ulega kostnie
niu i wyostrzaniu (niekiedy prowadzi to do przesady w przedstawianiu poszcze
gólnych elementów greckości). Czy można w tej sytuacji mówić o wykształceniu
stereotypu Greka?

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

652

Jagna Nowotarska

Twórca pojęcia stereotypu, Walter Lippman, w Public opinion [1922; za: Benedyktowicz 2000: 81 nn.] uznawał za stereotyp cząstkowy, jednostkowy i przede
wszystkim schematyczny obraz, który powstaje w umyśle człowieka, odnoszący
się do jakiegoś' faktu lub zjawiska społecznego, narzucony jednostce przez środowisko, które ją otacza. Do istotnych cech stereotypu należy brak zmiennos'ci,
błędnos'ć, złożoność, kształtowanie się pod wpływem wtórnych przekazów oraz
odporność na modyfikacje, dostarczane przez nowe doświadczenia [Lippman
1922]. Włas'nie ten ostatni z wymienionych aspektów stereotypu czyni wątpli
wą możliwos'ć ukształtowania stereotypu Greka w Kros'cienku. Obraz ten jak
najbardziej wciąż podlega różnym wpływom, chociaż daje się zauważyć pewne
go rodzaju utrwalanie pojęć i poglądów na temat Greków. Kontakt z Grekami
wygasł stosunkowo niedawno, co uniemożliwia całkowite zapomnienie o wła
snych doświadczeniach. Mieszkańcy Kros'cienka, w tworzeniu wizerunku Gre
ka, posługują się zróżnicowanymi źródłami, ws'ród których najważniejszymi są
wspomnienia rodziców i sąsiadów dotyczące greckich migrantów oraz ostatnimi
czasy stereotypy napływające do kros'cienian zza otwartych europejskich granic.
Obraz ten jak najbardziej wciąż podlega różnym wpływom, chociaż osobiste do
świadczenia kros'cienian ulegają esencjalizacji, a tego przejawem są zarówno sło
wa klucze opisujące Greków (komunista, skąpiec), jak i bardziej uświadomione
działania, takie jak włączenie do „folkloru” Krościenka elementów kuchni grec
kiej oraz piosenek śpiewanych przez Greków przy pracy i w trakcie potańcówek
(są one prezentowane przez działający we wsi Zespół Pieśni i Tańca „Oratyk”).
Pamięć o Grekach jest przechowywana za pośrednictwem instytucji — Rolni
czej Spółdzielni Produkcyjnej „Nowe Życie” — która jest centralnym punktem
odniesienia dla mieszkańców Krościenka pod względem historii wsi oraz samej
pamięci o migrantach greckich. W Spółdzielni ogniskują się wpływy i wspomnie
nia o Grekach z całej wsi. Greckość postrzega się także w sposobie gotowania
„po grecku”, często wprost utożsamianym z grecką kulturą.
* * *

Kim są dla krościenian Grecy? Ich wizerunek charakteryzuje się swoistą ambiwalencją: z jednej strony Grek to dobry kompan, przyjaciel i sąsiad, z drugiej
— chciwy i wyzyskujący bliźnich komunista; zarazem krzewi życie społeczne, jak
i — przez przedmiotowy stosunek do własnej rodziny — niszczy je. Do sprzecz
ności tego obrazu przyczynia się nieokreśloność statusu Greków w Krościenku.
Bez wątpienia skolonizowali oni Krościenko po wojnie, zagospodarowali ten
teren w najlepszy z możliwych sobie sposobów. Jednak — poprzez doświadcze
nie migracji i egzotyczne pochodzenie — nie pasują do Krościenka. Grecy zdają
sobie z tego sprawę — traktują Krościenko jako swoją „małą ojczyznę”, tęskniąc
jednak do kraju ojców i zdając sobie sprawę ze swojej obcości. Poprzez relacje
w stosunku do architektury miejscowej, Grek staje się postacią jeszcze bardziej
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wewnętrznie sprzeczną. Z jednej strony Grek to budowniczy, który odnowił
Krościenko i przywrócił je do życia; z drugiej jednak, Grek ma także mroczne
oblicze niszczyciela, dewastatora historii wsi. W wyobrażeniach mieszkańców
Krościenka Grecy zarówno tworzą wieś, jak i ją niszczą przez swoją ignorancję
i działania w sferze topografii wsi.
Mimo całej płynności, jaką w oczach mieszkańca Krościenka charakteryzuje
się obraz Greka, wizerunek ten ulega kostnieniu i wyostrzaniu (niekiedy pro
wadzi to do przesady w przedstawianiu poszczególnych elementów greckości,
takich jak chciwość, gościnność, patriarchalny model rodziny). Można przypusz
czać, że proces ten w przyszłości będzie zmierzał ku stereotypizacji Greka —
razem z odchodzeniem Greków i czasów świetności Krościenka w przeszłość,
ich wizerunek będzie coraz bardziej oderwany od doświadczeń krościenian,
a u jego podstawy będą leżały ograniczone do słów kluczy wspomnienia. Na ra
zie, ze względu na ciągłą pamięć o Grekach w Krościenku i ich w nim obecność,
stereotypizacja Greka krościeńskiego jest niemożliwa.
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Raport z badań terenowych
grupy laboratoryjnej „Antropologia
pogranicza: sąsiedztwo polsko-ukraińskie”

Termin badań: 3U1 listopada 2007; miejsce docelowe: wies' Stariawa (Старява,
Старосамб1рський р-н Льв1всько1' обл.), Ukraina; liczba uczestników: 10 stu
dentów, 1 prowadząca; liczba wywiadów: ok. 47, część nienagranych — spisa

nych po rozmowie bądź zastąpionych szczegółowymi notatkami. (Na początku
badań studenci mieli trudnos'ci w posługiwaniu się językiem ukraińskim, skupia
li się na rozumieniu, czemu towarzyszyły duże emocje, więc nie potrafili dokład
nie przybliżyć najważniejszych wątków w rozmowach).
Wies' Stariawa jest położona na zachodzie Ukrainy, ok. 2 kilometrów od
przejścia granicznego Smolnica — Krościenko i 7 km od miasteczka Chyrów.
Osiedle rozległe, liczące kilkaset domów. Okolica cudna. Sami mieszkańcy mó
wią, że kochają swoje góry i swoje błoto. Opowiadają, że dawno, dawno temu
w Stariawie mieszkała stara kobieta o imieniu Jawa bądź Jewa. Żyła długo: jedni
mówią, że 80, inni twierdzą, że przekroczyła nawet 100 lat. Jakkolwiek było,
postać staruszki — starej Jewy (Jawy) — stała się inspiracją do nadania nazwy
całej osadzie. Pomimo tego, że wieś oficjalnie nosi nazwę Stariawa, na dworcu
kolejowym widnieje olbrzymi napis w cyrylicy: Starżawa. Jest to również jak naj
bardziej oficjalna nazwa, z tym, że tylko dworca. Jest to pozostałość po władzy
polskiej z okresu międzywojennego. Nazwa stacji kolejowej nie została zmienio
na i po dzień dzisiejszy we wszelkich rejestrach kolejarskich funkcjonuje jako
Starżawa.
Na jednym ze wzgórz wznosi się duża cerkiew ze złotymi kopułami. Przed
II wojną światową większość mieszkańców wsi wyznawała grekokatolicyzm.
Gdy państwo ukraińskie stało się częścią Związku Socjalistycznych Republik
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Radzieckich, świątynie greckokatolickie zamknięto. Jedyną działającą świąty
nią mogła być Cerkiew Prawosławna Moskiewskiego Patriarchatu. Przed grec
kokatolickimi kapłanami zostało postawione ultimatum: albo przejdą na pra
wosławie, albo nie będą mieli możliwości odprawiania liturgii świętej. Idąc za
radą wiernych, kapłan ze Stariawy zdecydował się przystać na propozycje władz
państwowych. Od kilku dziesięcioleci w stariawskiej cerkwi nabożeństwa są od
prawiane w rycie prawosławnym. Po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości,
patriarchat z moskiewskiego został zmieniony na kijowski, świątynia jednak
że w dalszym ciągu została Cerkwią prawosławną. W tym czasie wyodrębniła
się z mieszkańców Stariawy grupa osób deklarujących się jako grekokatolicy
(niektórzy mówią, że w czasach ZSRR grekokatolicy spotykali się w domach
z ukrywającym się kapłanem greckokatolickim — nie jest to jednakże dla mnie
pewne). Ta grupa wiernych dążyła do tego, by Cerkiew na wzgórzu znowu była
greckokatolicka. Idea ta spotkała się z oporem reszty mieszkańców. Rozgorzały
kłótnie trwające kilka lat. Doszło między innymi do obrzucania kamieniami gre
kokatolików, chcących wejść do cerkwi (niepewne pogłoski mówią też o wstrzy
maniu w ramach buntu pociągu jadącego z Chyrowa do Ustrzyk Dolnych). Jedy
nym wyjściem stało się zbudowanie nowej cerkwi — greckokatolickiej. Znajduje
się w dolinie nieopodal rzeki Strwiąż. Budynek ma już złote kopuły, ikonostas,
liturgie jednakże odbywają się w małej, drewnianej chacie, postawionej tuż obok
placu budowy.
Zarówno kapłan prawosławny, jak i ten greckokatolicki, mieszkają we wsi.
Brak jest jakichkolwiek pewniejszych informacji o wzajemnych relacjach obu
kapłanów. W obu świątyniach działają chóry. Obie świątynie — ta na wzgórzu
i ta prowizoryczna — zawierają w sobie całą gamę kolorów. Znajdują się tam
ikony, świecące obrazki kupowane na odpustach, haftowane chorągwie, ręczni
ki i sztuczne kwiaty, a wyznawcy tych dwóch płuc chrześcijaństwa wyraźnie się
nie lubią. Grekokatolików nazywa się Polakami, a prawosławnych Moskalami
bądź janczarami, co ma być synonimem dzikości i zacofania. Obecnie, mimo
obustronnych deklaracji, że wszelkie konflikty zostały zażegnane, bardzo wy
raźnie daje się odczuć niesnaski na podłożu religijnym między prawosławnymi
i greckokatolickimi mieszkańcami Stariawy.
Przed II wojną światową w Stariawie oprócz Ukraińców mieszkali Żydzi i Po
lacy. Żydzi trudzili się handlem, mieli swoją synagogę. W czasie wojny zostali
zgładzeni nieopodal wsi. Istnieją pogłoski o Ukraińcach, którzy pomagali Ży
dom, ukrywając ich w swoich domach. Polacy zajmowali stanowiska urzędnicze.
Domy polskie wyróżniały się spośród innych, Polacy nie wykonywali również
prac fizycznych — służyli im Ukraińcy. Kilkukrotnie spotkałam się ze stwier
dzeniem, że za polskiej okupacji było ciężko, że Polacy ciemiężyli Ukraińców.
Żaden z moich studentów nie usłyszał podobnego stwierdzenia. Trudno im było
rozmawiać na tematy historyczne, wszelkie pytania o relacje polsko-ukraińskie
sprowadzały się mniej więcej do takiego stwierdzenia: „Za Polski było dobrze”
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lub „Różnie to bywało”. Kończyło się zaś podsumowaniem: „Teraz to zresztą
nie ma znaczenia, wszyscy są sobie równi”. Moi rozmówcy powtarzali często, że
Ukraina była okupowana najpierw przez Austriaków, potem przez Niemców,
Polaków i Moskali. Dopiero teraz stali mieszkańcy tych ziem stali się wolnymi
Ukraińcami.
Obecnie we wsi mieszka jeden Polak, który przyjechał do Stariawy kilka lat
temu. Przez ukraińskich sąsiadów jest uważany za dziwaka. Rzeczą niepojętą
dla nich jest przeprowadzka z bogatszej Polski do Ukrainy. Mówią, że chciał
zrobić wielki biznes, ale mu się nie udało. Sam bohater twierdzi, że przyjechał
w te strony, ponieważ zawsze marzył o posiadaniu własnego domu, a w Polsce
nigdy nie byłoby go na niego stać. Ani o wielkim, ani o małym biznesie nigdy
nie myślał. Jest rzeźbiarzem. Gdy jego żona miała zawał — sprowadził karetkę
z Ustrzyk Dolnych, bo nie ufa ukraińskiej służbie zdrowia.
Na cmentarzu przykościelnym w większości są pochowani ludzie narodo
wości ukraińskiej. Jest tam również kilka grobów niemieckich i polskich, choć
wszyscy rozmówcy zgodnie twierdzą, iż grobów innych niż prawosławne tam nie
ma. W znacznym oddaleniu od wszystkich nagrobków znajdują się dwa kopce
z brzozowymi krzyżami. Są to groby powstańców UPA. Ponoć zazwyczaj na ich
mogiłach stawia się krzyże brzozowe, bo „ci chłopcy walczyli w lesie i już ni
gdy nie mieli mieć innego domu”. Znajdują się tam też nowe (pocz. lat 90. XX
wieku) tablice informujące w kilku słowach, przed czyim miejscem spoczynku
wędrowiec się właśnie znajduje. Na obu identycznych tablicach widnieje tryzub.
Mężczyzn, którzy wstąpili do Ukraińskiej Powstańczej Armii nazywa się bo
haterami. Mówi się o nich, że byli „u Bandery” lub byli „w lesie”. Ze wszystkich
rozmówców tylko jedna osoba twierdziła, że UPA walczyło przeciwko Polakom,
którzy okupowali rdzennie ukraińskie ziemie, sięgające aż po San. Wśród in
nych rozmówców powszechna była opinia, że armia Stefana Bandery walczyła
z Sowietami (najczęściej nazywanymi Moskalami). Sowieci byli w stosunku do
ukrywających się w lasach powstańców bezlitośni. Zarejestrowaliśmy dwa opo
wiadania, w których podawano, że po zabiciu młodego chłopca przywiązywano
go do wozu, przewożono po całej wsi, po czym przyjeżdżano do rodziców po
wstańca z pytaniem, czy to jest ich dziecko. W obu wypadkach matki wyparły się
swoich synów, bojąc się o los innych swych dzieci.
Mieszkańcy Stariawy pomagali partyzantom, zaopatrując ich w jedzenie.
Jednakże oprócz osób przyjaznych byli również i tacy, którzy współpracowali
z Sowietami. Powszechna jest opinia, że żołnierze Armii Czerwonej mieli swo
ich krawców, którzy szyli mundury takie, jakie nosili ludzie Bandery. Sowieci
przebierali się w nie, a następnie dokonywali gwałtu na ludności cywilnej, poda
jąc się za Ukraińską Powstańczą Armię.
Z lasu prawie nikt nie wrócił. Młodzi powstańcy składali przysięgę, że będą
walczyć do ostatniej kropli krwi. Jeżeli widzieli, że sytuacja jest bez wyjścia —
popełniali samobójstwo. Po ogłoszeniu amnestii z lasu wyszły dwie (wydaje
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

660

Ewa Wołkanowska

mi się to wątpliwe) osoby. Ponoć nikt z nich już nie żyje. W samej Stariawie
mieszka jednakże sporo wdów czy sióstr mężczyzn, którzy należeli do UPA. Dla
mieszkańców Stariawy osoby, które służyły u Bandery, to bohaterowie. Skazując
siebie na trudny los, poszli mieszkać w trudnych warunkach i walczyć z o wiele
silniejszym wrogiem po to, by Ukraina była wolna. Są symbolem walki narodo
wowyzwoleńczej, szaleńczej odwagi i miłości ojczyzny. Funkcjonuje wiele pieśni
powstańczych. Ich słowa są niezmiernie podobne do tych polskich w stylu „wła
śnie tu na tej ziemi młody harcerz meldował swą gotowość umierać za Polskę”.
W świadomości mieszkańców powstańcy UPA to są „nasi chłopcy”, którzy odda
li życie za tę Ukrainę, która przez kilka stuleci była okupowana przez wciąż inne
państwa. Niektórzy rozmówcy wzruszali się, opowiadając o walkach toczących
się w leśnych gęstwinach nieopodal Stariawy, mówili o konkretnych chłopcach
i ich ostatnich chwilach. Jeden z rozmówców kilkakrotnie pokazywał mi trasy,
którymi chodzili powstańcy, próbował przybliżyć konteksty śmierci niektórych,
wskazywał miejsca, gdzie polegli.
W Stariawie znajduje się pomnik poświęcony bohaterskim żołnierzom so
wieckim, którzy zginęli w walce z hitlerowcami podczas II wojny światowej. Jest
to tradycyjny sowiecki obelisk, jakie w ZSRR stawiano na potęgę. W tej zbio
rowej mogile oprócz żołnierzy ukraińskich spoczywają również przedstawiciele
najdalszych republik Imperium, przysłani w te strony na walkę z najeźdźcą. Nie
którzy mieszkańcy, pytani o tę pozostałość czasów komunizmu, odpowiadają, że
to są też bohaterowie, którzy nie mając wyboru, musieli służyć w Armii Czerwo
nej i polegli z dala od rodzinnego kraju. O pomnik dba (najprawdopodobniej)
głównie szkoła, której uczniowie sprzątają teren pomnika i składają tam kwiaty.
Kilka lat temu gwiazda, widniejąca dotąd na obelisku, została zamieniona na
krzyż prawosławny. Była to inicjatywa wyznawców prawosławia ze Stariawy.
W centrum wsi znajduje się szkoła. Zapewnia miejscowym dzieciom dwuna
stoletnią edukację. W holu głównym budynku na ścianach są namalowane czte
ry pory roku, uczniowie idący do szkoły, wzorowy uczeń z historycznym władcą
(przypuszczam, że są to ilustracje z elementarza wydanego w latach 80. XX wie
ku). Nad wejściem do szkoły widnieje napis: „Jeszcze Ukraina nie zginęła, nie
zginęła sława i wola5', nad przejściem do korytarzy zaś: „My dzieci Twoje, Ukra
ino”. W holu stoi też niedbale flaga ukraińska. W gablotkach na korytarzach
wywieszono informacje o Tarasie Szewczence. W wielu klasach widnieją cytaty
z jego dzieł. Każdego poniedziałku uczniowie razem odśpiewują hymn Ukrainy
(wykonanie wprost mistrzowskie), w pozostałe dni tygodnia uczestniczą w kilku
minutowej gimnastyce porannej, prowadzonej przez wicedyrektor szkoły.
Ogólnodostępnym miejscem dla wszystkich mieszkańców Stariawy jest szkol
na stołówka, gdzie jadają uczniowie, nauczyciele, osoby spoza Stariawy (w tym
pogranicznicy). Tu odbywają się też przyjęcia weselne.
We wsi znajduje się kilkanaście sklepów. Towarem, którym najbardziej opła
ca się handlować, jest alkohol i tytoń. Przy niektórych sklepach znajdują się
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reklamy towarów w języku ukraińskim i (czasami zniekształconym) polskim.
Mieszkańcy mówiąc nie używają oficjalnych nazw sklepów takich jak „Maleń
ka Hurtownia”, „U Pana Jaworskiego” (z wizerunkiem Kozaka!) czy „Centrum
handlowe”. Dzielą sklepy na te znajdujące się w dole wsi i w górze, jako że dro
ga, wzdłuż której położona jest Stariawa, jest lekko pochyła.
Wszyscy rozmówcy popierają Julię Tymoszenko i są mniej lub bardziej za
wiedzeni rządami prezydenta Juszczenki. Niektórzy uważają, że prezydenturę
zapewniła mu sama Tymoszenko, a on zawarł pakt z komunistami ze wschodu,
odsuwając ją od władzy. Tymoszenko nazywają Julką lub „naszą Julką”. W wielu
sklepach i domach wiszą plakaty z jej podobizną, kalendarze, dzieci mają dzien
niczki i zeszyty z jej wizerunkami. Jest kochana za swój silny charakter, który
przejawia się poprzez zdecydowanie w działaniu, ogólną pewność siebie, co przy
dziewczęcej urodzie zapewnia jej szacunek oraz troskę wyborców. We wsi bar
dzo silna jest świadomość podziału Ukrainy na wschód i zachód. Rozmówcy
wiedzą, że są nazywani przez wschodnich rodaków banderowcami, ich samych
nazywają w żartach komunistami lub Moskalami. Mają bardzo negatywny sto
sunek do Janukowycza, który, ich zdaniem, do władzy doszedł jedynie dzięki
posiadaniu dużego majątku.
Mieszkańcy Stariawy często podkreślają, że nie mówią literackim językiem
ukraińskim, lecz w dialekcie galicyjskim, który wyróżnia się dużą ilością słów
polskich. Na wschodzie jednakże panuje język rosyjski, a ukraiński być może da
się usłyszeć na wsiach. Zdaniem niektórych, Ukraina powinna oficjalnie zostać
podzielona na wschodnią i zachodnią, ponieważ absurdem jest, że w państwie
ukraińskim są politycy, którzy nie używają języka państwowego.
Wydaje mi się, że istnieje pewna prawidłowość w zaangażowaniu politycznym
mieszkańców. Wśród grupy osób, z którą rozmawialiśmy, ci, których rodziny
w przeszłości związane były z UPA, po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości
postulowali przywrócenie Kościoła greckokatolickiego, następnie najaktywniej
brali udział we wspieraniu „pomarańczowej rewolucji”. W domach tych ludzi
żywy jest kult walki narodowowyzwoleńczej, na półkach znajdują się książki hi
storyczne i podobizny bohaterów narodowych. Dla tych ludzi przynależność do
Kościoła greckokatolickiego jest również manifestacją ukraińskości. Uważają
siebie za patriotów, nacjonalistów, co nie ma pejoratywnego znaczenia. Jedna
z rozmówczyń, wdowa po partyzancie UPA, nie jest zadowolona z obecnego ka
płana greckokatolickiego, bo jest zbyt łagodny i nie jest nacjonalistą, co jest
równoznaczne z tym, że nie dałby się zabić za Ukrainę.
Zdaniem rozmówców, moda, a więc i wystrój wnętrz domów, zmienia się
bardzo szybko z powodu otwarcia granicy. Coraz mniej jest haftowanych ręcz
ników na ikonach, coraz więcej towarów napływających z Zachodu. Nowe domy
wyraźnie się odróżniają w swym stylu od tych uważanych za typowe dla tej części
Ukrainy. Są bardzo nowoczesne, w niektórych plastikowe okna sięgają podłogi,
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domy są bogato wyposażone w sprzęty. Nikt z ekipy etnografów nie spotkał się
z użalaniem nad tą zmianą.
Mieszkańcy Stariawy i pobliskich miejscowości często jeżdżą do Ustrzyk
Dolnych w celach handlowych. Trasę pokonują przemytniczym pociągiem lub
samochodem. Ukraińcy trzymają się z Ukraińcami, ponieważ Polacy często są
nastawieni nieufnie w stosunku do sąsiadów. Ta reguła obowiązuje i w samocho
dach osobowych, i w pociągu. W październiku 2007 roku rozpoczął się na gra
nicy strajk pograniczników polskich. W związku z tym samochody osobowe na
przejazd czekają około f 2 godzin. Pogranicznicy żądają płac podobnych do tych,
jakie dostają ich koledzy z innych krajów Unii Europejskiej. Polscy celnicy są
przez mieszkańców Stariawy oceniani ambiwalentnie. Nie przyjmują łapówek,
więc są dobrzy, porządni, uczciwi — tacy, jacy powinni być wzorowi celnicy, ale
z drugiej strony swoją cnotliwością szkodzą tymże przemytnikom, którzy tracą
swój towar lub muszą zawracać spod granicy.
Towarem, który się wiezie najczęściej, są papierosy i alkohol. Z Polski wie
zie się najczęściej mięso, ponieważ na Ukrainie, jak twierdzą sami Ukraińcy,
kiedy mięsu kończy się termin ważności, przegotowuje się je i ustala kolejną
datę na opakowaniu. Jedna z rozmówczyń była przerażona, gdy w Ustrzykach
Dolnych zobaczyła „Kiełbasę Lwowską”. (Czyżby te bloki mięsne kilkakrotnie
przekraczały granicę? Podróż za jeden przychylny uśmiech pogranicznika?).
Oprócz produktów spożywczych przewozi się również plastikowe okna, klepkę
podłogową, blachę. Z Polski m.in. lekarstwa, jako że, zdaniem rozmówców, na
Ukrainie większość leków to podróbki. Spotkana kobieta z Iwano-Frankiwska
(ma tańszą wizę, ponieważ posiada zaświadczenie, że działa w stowarzyszeniu
polskim i często jeździ do Polski w sprawach Kościoła katolickiego) zakupione
leki sprzedaje później lekarzom w swoim mieście. Sama pracuje jako lekarz we
terynarii.
W pociągu, który wyjeżdża z Chyrowa, są zawsze wolne miejsca, jednakże za
interesowani gromadzą się na dworcu kilka godzin wcześniej, ponieważ decydu
jące znaczenie ma to, kto pierwszy zajmie najdogodniejsze miejsca do chowania
towaru. Część towaru ukrywa się na sobie w jednej z dworcowych poczekalni.
Jedna z młodych dziewcząt powiedziała: „W tym pociągu każdy ma papierosy
między nogami”. Ta sama rozmówczyni rok temu spędziła w tym pociągu syl
wester. Celnik wszedł do pustego wagonu, odkręcił jedną ze skrytek, zobaczył
tam schowany tytoń, po czym zamknął otwór, złożył życzenia noworoczne i wy
szedł. Dziewczyna wraz ze swoją koleżanką otworzyły szampana i dojechały do
Ustrzyk Dolnych.
Większość osób, z którymi dane nam było porozmawiać, wypady na granicę
traktuje dorywczo. Jeżdżą tam w dni wolne od pracy lub... na urlop. Powszechne
jest mniemanie, że gdy się uszczelni granicę, ludzie jakoś sobie poradzą.
Utrapieniem dla handlarzy są kolejne pomysły przygranicznych służb pol
skich. Ostatnio zostały powołane „Lotne brygady5' i „Czarne brygady” (nazwy
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niepewne) — pierwsze mogą wsiąść do pociągu, który już przeszedł odprawę
celną i dokonać powtórnej rewizji, drugie mają takie samo zadanie, ale już na
terenie Polski. Również służby kontrolujące bazar w Ustrzykach stają się coraz
bardziej profesjonalne: policjanci przychodzą na bazar w ubraniach cywilnych,
kupują nielegalny towar, a następnie wypisują mandat sprzedającym. Zmieniają
się często, więc niesie to za sobą duże straty.
Pomimo bezsprzecznej bliskości do granicy państwa, odnosi się wrażenie, że
jest do niej bardzo daleko. W świadomości mieszkańców Stariawy za miedzą jest
zupełnie inny świat, do Polski jest daleko, wielu ludzi nie posiada paszportów
i nigdy nie była po tamtej stronie.
Mieszkańcy Krościenka wciąż powtarzali, że we wsi nie ma wspólnoty. Tu
wspólnota jest oczywista, więc o niej w ogóle się nie mówi.
Na zakończenie wątek surrealistyczny. Jednego wieczora, kiedy całą grupą
spotkaliśmy się w szkole, wbiegła rozentuzjazmowana studentka, wołając:
„Słuchajcie, tu się dzieje cos' dziwnego. Wychodzę rano z domu, a tam stoi
na ulicy mężczyzna o kaukaskiej urodzie z piłą mechaniczną w dłoniach.
Ranek, mgła, ulica pusta, a on tak stoi! Idę. Mijam kilka domów i co wi
dzę? Przy gospodarstwie krząta się kolejny mężczyzna i... ma piłę mecha
niczną! Mało tego, kilkadziesiąt metrów dalej przy samochodzie widzę
dwóch kolejnych mężczyzn, każdy z nową piłą mechaniczną, a z pobliskiej
chaty wychodzi jeszcze jeden — też z piłą!”.
Traf chciał, że również spotkałam tych tajemniczych panów o poranku, więc
(niestety) zniszczyłam w zarodku wszystkie przyprawiające człowieka o dreszcze
domysły. Kilku mężczyzn przyjechało spod Moskwy, by sprzedawać w Stariawie
piły mechaniczne. Dlaczego tu? Uzasadnili to tym, że skoro w tej części Ukrainy
są góry, więc są i lasy, nie ma gazu, więc piła mechaniczna na pewno się sprze
da. Uważam, że jest to dobry materiał na horror, choć na artykuł etnograficzny
również.
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Streszczenia
tekstów polskich w języku ukraińskim

ГЖЕГОЖ БАБШЬСЮ, Роздуми про напрямки змш
польсько-украшського пограниччя
Роздуми, написан i майже 15 porci в теля дослщжень, проведених у досить вузьк1й смуз1 пограниччя, можна звести до запитань про те, що залишилося i3 констатадй, п1дсумк1в i прогноз1в, яici тод1 менше або бшыпе виразно формулював.
Представляю мфкування, як1 виникають тепер, коли багато на дослщжуваному
пограниччю зм1нилося. Але чи насправдг i напевно змпгилося? А може то моя
спостережлив1сть i вщчуття рефлексй загострилися?
Пол1тичн1 кордони будуть щораз менше значите — це тодг здавалося очевидним, але вже зараз таким очевидним не е, будуть зменшуватися економшш
в1дм1нност1 по обидв1 сторони — i це також не е очевидним; зменшаться вгдм1нност1 у ступеш демократизацй обох сусшльств, особливо у побудов1 громадянських сусшльств — i тут надп, здасться, досить виразно розминаються i3
реальшстю. Сврорегюн Карпати був вщ початку досить ефемерним утворенням, але там не менше, дозволяв формувати обережний оптимгзм. 3 роками цей
ОПТИМ1ЭМвиявився невиправданим. Все вказуе нате, що вгдбуваються процеси
петрифшацп старих структур — релшйних, полпичних та шших, пов’язаних
is 1дентичн1стю.
IcTOTHi зм1пи у стан поляка в в Украпп i у взасмш польсько украшських вщносини може внести недавно прийнята Карта Поляка.
ВЛОДЗГМСЖ МЕНДЖЕЦК1, Мова польсько-украшського д1алогу
1сторик 1 в на межт XX i XXI стол 1ть
Стаття м1стить анал1з мови висловлювань польських i украшських icTopnKm,
arci брали участь у cepii зустр1чей, що були оргашзован1 в 1995-2005 роках
з шпцативи осередку „Карта”, а також державних влад Полыщ та Украпги. ЗаDigitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
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галом у них брало участь близью 30 учасниюв i3 кожно! сторони. Предметом
ix дискусп були найважч! cnipHi проблеми п icTopii польсько-украшських вщносин у XX с т о я т !
Аналп веде у напрямку вщповцц на запитання, наскшьки у двох сторш використовуються вщмшш комплекси понять i симво.шв, як! служать до дефпйцн проблеми, а також визначенню, чи ;цалог мав мету конфронтацпо цих сис
тем i негативне оцшювання „противника”, чи служив для пошуку можливосп
опрадювання „третьо! дороги”, на якш обидв! сторони могли б розмовляти
одною мовою.
J1GX МРУЗ, РОМАН ЧМЕЛИК, Пам’ять под iлена pi кою
Досл)джеш1я украшсько-польського пограниччя т1сно пов’язага з юторичною
та суспшьною пам’яттю, що особливо вщчуваеться шд час збору польового
матерхалу. Дуже часто пам’ять про довоенш роки, встановлення кордону та
його перенесения, пов’язаш з цим примусов! переселения стають основними
елементами у формувашп подальшого життевого досшду, особистого смтогляду, системи цшностей, вщношення до представникш шших народт та релтй.
Загалом усе це разом формуе локальну, релптйиу, етшчну i нацюнальну свщоMicTb та щентичшсть.
Дана стаття базуеться на власних польових дослщженнях, проведених
у 2008-2009 роках шд крайньо! твденно! точки украшсько-польського кордо
ну села Сянки до ci л Мшанець i Галшка. Мешкашц цих передшених населених
пу meri в до сьогодшшнього дня CBinovti запод1яних Ум кривд i неповноцшносп
функцюнування громад. Трапчш под ii. пов'язаш з виникненням i встановленням кордону у 1939 popi, до сьогодшшнього дня живуть у пам ят1 мюцевих
жител1в. Надзвичайно драматичними виявилися спогади про шслявоешн роки
— переселения на схщ та швдень Украши, д1яльшсть УПА, виселення у Си6ip, BTcni та повернення у рщш домжки. насильна колектив1защя господарств.
Дослщники звертають увагу на в1дмшност1 у протшашп юторичних npopeciB
по обидва боки кордону i bi/ uiobi/ iho на функцюнування двох р1зних пам’ятей
серед сучасного населения прикордонних територш. Робиться спроба проаналгзувати вщношення мюцевих людей до сучасного кордону, територш. яю знаходяться по шший 6iK границ! та уявш перспективи можливо! змши ситуацй.
Важливе Micpe в систем! функцюнування icTopH4Hoi пам’ят1 займають декла
рант власно! иентичносп та вплив на них 3acoóiB масово! шформацн'.
ЮЗЕФ МАРКСЕ 14, Риторика кордону
Темою CTarri e neBHi аспекти функцюнування польсько-украшського кордону
як субверсивного культурного простору. Кордон е шститущею та процесом,
який зв'язуе i /илить два нацюнальш оргашзми. Це мюце, в якому найсильшшс
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проявляеться структурна i державна влада, що форсуе гомолопчшсть теритоpii, культури, щентичносп. Загрозою для piet щеологи е регюнальш i транснацюнальш тенденцн пограниччя. Обговорюються предиспозицп мобшьносп на
польсько-украшському пограниччц яка пов’язана 13 юторичними процесами
(такими як переселения) та су час ною Mirpapiero. Дал i змальовую напругу, яка
1снуе пом1ж м1грантами, що вступають у добровшьш взаемовщносини i3 бюро
кратичною владою та вшськовими в Украпй та крашах призначення. Перетин
кордону, а отже територ1альне вщмежування вщ культурно! сшльноти, вимагае
попереднього визначення себе та правдиво! автопрезентари nip час складання
в13ово! анкета та контролю на кордош. На заюнчення представляю характерш риси образу Mirpairra, який оцшюю як Црошчний”. У ньому вщображеш
i творчо використаш символи, культзфш конвен pi i i метафори. Вш схильний
приймати кожну подно як приклад, риторичну nopiro, ховаючи таким чином
партикулярш 1нтереси i (часто) карколомш практики.
1ГНАЦИ ЮЗЬВЯК, СХЩНА ЕВРОПА, Укра!на i ор 1ентальнооксидентальне перетягання канату
Ця стаття пропонуе поглянути на тематику кордошв i прикордонних територш
як явищ не тшьки зм1нних i не загострених, але також сформованих шштично,
сусп1льно, культурно та дискурсивно. Прикладом можуть служите зах1дн1 кордони (особливо украшсько-польський та украшсько-угорський), яю е водночас сх1дн1м рубежем Европейського Союзу. Автор розглядае функцюнук^ на
кордош практики (контрабанда, заробичанська vtirpaniK) та п о т лярш стереотипи в1дносно „дикого Сходу” i „цившзованого Заходу”, пом1щуючи !х у icторичному та (гео) поличному KomeKCii. Важливим е також звернення до
поняття opioHTa.iisMy в значенш, яке надав йому Едвард Са1д, i застосування
його до анал1зу центрально cxi.tno скропейсько! проблематики.

АННА КУЛЖОВСКА, Сучасне Ельдорадо? C xid i 3axid
у нарращях MirpaHTiß з Белза i околиць
Займаюся способом опису Сходу i Заходу мо!ми стврозмовниками — M iгранпв i3 польс ько укра!нс1.кого пограниччя. Вих1дним пунктом е теза, що
це е сформоваш культурою категорн. яким приписуються певн1 риси. Беру до
уваги також мою власну перспективу, внаслщок яко! я мимовол1 „opioma.n ;yвала” територй кра!н колишнього комун iстачного блоку. Це дозволяе протиставити уявлення учасниюв двох вид1лених територш. У нарращях мо!х cniBрозмовниклв Укра!на вказуеться як cbi i. у якому пануе хаос норм, цившзащйна
в1дстал1сть i нижчий стандарт жигтя. 3axi,tHi краши, до який емшрують мо!
сшврозмовники (США, 1спан1я, Портхтал1я, 1зра!ль, 1тал1я. Всликобритатя)
представляються амб)1валетно: з одно! сторони представляють вищий ршень
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життя, дають шанс на покращення еконолнчнсп ситуаци, з друго! сторони асощюються i3 загрозою — легким падшням та втратою моральности Досвщ мо!х
сшврозмовниюв не деконструюе встановлений поди на Схщ i Захщ, а навпакн:
уникаючи m i фоломзацп. наррацп шдтверджують 1снуючий в поточних знаниях
образ свпу.

АННА Ф1НЬ, Чи пограниччя перенесене? Аналзз простороводемографгчних acneicriB вщносин пом1ж польською та украшською
д1аспорами у США
У XIX столin i на польських землях почався процес м1жконтинентально! емм
грацн. Деяш джерела, як юторичного, так i соцюлопчного характеру пишуть,
що склад мнрапшних нотою в був багатоетшчний, а це означае, що разом i3
поляками за океан прямували також iHmi етн1чн1 групи, у тому числа насамперед, Ti, що заселяли територпо нащонального пограниччя. Особливого зна
чения набирае анал1з вщносин мiж европейськими дтспорами, утвореними
внаслщок кшькох масових хвиль емираци. Предметом розгляду у дaнiй статп
е проблематика вщносин мiж польською та укра!нською дщспорами в США. У
значшй Mipi базуюся на вступшй концепцп, що польсько украшсью вщносини
у США визначалися i будуть визначатися спадком европейського суадства на
пограниччт Це означае, що процеси, я и вщбуваються мiж двома сшльнотами
на польсько-украшському пограншии мають свое вщображення в аналопчних
вщносинах на чужиш. Робиться спроба визначення, у якш Mipi щ вщносини
були „перенесет” i реконструйован1. проводиться анал1з просторово- демо
граф! чних Ч И Ш Ш К 1В , що визначають групов! вщносини.

ЮЗЕФ МАРКСВГЧ, Жшоча заробПчанська мщращя до Захщно!
Свропи на xni украшського дискурсу щентичносп
У cTarri представлено результата польових дослщжень, яю стосуються заробпчансько! мпрапи жшок до краш Захщно! Свропи i3 Льв1всько!' облаем
(Жовква, Воля Висоцька, Льв1в). Зроблена спроба окреслення масштабу i ха
рактеристики мнрапшних процссзв (званих четвертою хвилею лиграци. нова
хвиля або добровшъна мграгря) на доел iджу ван iit мною територй. Розмщення
сучасно! заробпчансько! vtirpanii ж i но к у широкому cneKTpi под1бних практик
показуе, як сильно вона пов'язана i3 глобальними тенденщями перемпцення
людей i TOBapiB. Фемппзащя украшсько! заробпчансько! vtirpanii до краш CC
е частиною ширших еконохпчних. полиичних i культурных вщносин m i ж крашами, що розвиваються та захщним суспшьством. Представляю також при
чини та наслщки жшочо! заробпчансько! vtirpanii. яю представлен! в украшському ментальному дискурс!. Образ тзв. заробтчанкн — жшки е шд сильным
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пол1 гичним та щеолопчним тиском нацюнально! держави. Mi грат я часто
представляеться як вираз пасивносп та зневолення, а постать жшки мирашки
асощюеться часто i3 культурними символами шдданства (1заура, Роксолана).
Загальний досвад \пграцй. який е долею багатьох мешканщв Захщно! Украши,
викликае 11 гший образ мтрантки, який представлений категщйями змютовносTi. активностi i добровшьностт
КАРОЛША БСЛЕНШ -ЛЕНЧОВСКА, Поняття кордону i його
перетинання у контекст) мАрацш зароб1тчанських (pećalba)
у Македонй
У Македонй, шуцбно як i на шших територ1ях Балканськош швострова, pećalba
була i е традицшним способом заробйтав. Якщо колись це була сезонна Mirpaщя (за кордон або в шший репой) чоловшв, то зараз вшжджають pini родини,
залишаючись за кордоном бшыпу частину року.
У часи Югославй перетинання кордошв не було важким. Паспорт громадянина цiei держави давав iM можливють подорожувати по цшш Сврот, а укладена у 1968 рощ угода про вл'зд ocmapöaümepie дозволила легально працювати
у ЬПмсччин1. ГПсля 1991 року ситуащя змпшлася. Подорожування прокладеними стежками стало утрудненим i навйъ неможливим. До 61льшост1 кра!н Свропи громадянам Македонй потр1бно мати в1зи (включно з колишньою югославською Словен1ею, до яко! македонщ в часи Югославй 1здили працювати на
буд1вництв1), а отримання дозволу на працю забирае багато енергй, вимагае
значних витрат i кшькамюячного оч1кування нар 1шення чиновникт.
Кожна розмова на тему м1грацй, а також подорожування взагалг стосусться питань перетину кордону. Вона викликае у сшврозмовниюв ностальпчн1
спогади з час1в Югославй i вщкривае дискусгю про труднощ1 i принижения,
через яю вони проходять, щоб могти вшхати. Кордон i його перетин пов’язага
з поняттям свободи — македонщ почуваються ув’язненими у свош крапп.
Проблема стосуеться також самого дослщника, який, походячи з краши Свропейського Союзу, сприймаеться ними як хтось, хто Mir би якось допомогти
„залагодити" в1зу.
ЯКУБ ГОЛЕМБСВСК1, Др1бна човникова горпвщя на польськоукршнському пограничч1 в антрополоп иному охоплешп
Стаття мае на мел представили „кухню"’ явищ др1бно1 прикордошю! торпвл1;
спостереження стосуються прикордонних переход!в Кросценко-Слильниця та
Рава-Руська-Гребенне. Досл1дження також були проведет по общая сторони
кордону, в Льв1вськ1Й област1 та Прикарпатському воеводств!. Д]ябна прикордонна човникова торпвля е знаком часу економ1чно1 та полиично! трансформа-
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цн приграничных територш в умовах вщсутносп фшансово! стаб1льност1. Miti
анальз не обмежуеться до с кономитого i соцюграф1чного опису явшца, але
проникае також в щеолопю, яка поруч i3 планованим прибутком вщ торпвл1
надае змют цьому заходу. Описуються також регулярш шдносини, яю юнують
мiж „мурашками” та прикордонними службами. Це е тюно iepapxi30 BaHe вщношення влади, яку мають останш над першими, з одночасним перемщенням
цшностей знизу догори. Суть ще! влади не завжди е меркантильна, але мае
також психолопчне шдгрунтя. На кордош нашвнелсгалын торгов!u випробовують is митниками i прикордонниками хто силыпший, де ставкою е економшна
користь, а ризиком — принижения одних або шдчуття влади шшими.
„«Мурашки» утворюють спшьноту, щось на зразок галузевш' групи
— з власним жаргоном, специф1чною поведшкою i певними знаниями
на тему свое! «пращ». Однак, це е трупа, яка породжуе багато таких ти
повых для ширшого сусшльства нершностей, як хоча би статеш чи етшчн1. Зроблена спроба базово! типолопзацп згаданих подшв всередиш
групи”.

МАРТА БИРСЬКА-ШКЛАРЧИК, „Кордон е для того, щоб ходити”
— культурный краевид „мурашок” i3 Медики
Героями статп е „мурашки” — мешканщ околиць Перемишля, яiri заробляють
на життя перенесениям через кордон украшських цигарок i алкоголю та ix випдним продажем на польськш сторонт ГПсля приеднання Полыщ до Шенгенсько! Угоди з прикордонних базар iв зникли мешканщ Украши, для яких др1бна
торг] в,ля гпдакцизними виробами, з огляду на дорогу Bi ty. перестала бути випдною. У грудн1 2008 року була впроваджена нова постанова, яка обмежуе aivii r
цигарок з колишнього блоку до двох пачок. У Медищ почалися протести „му
рашок” — „битва за блок”. 3 локально! точки зору HOßi правила спричинили
„смерть кордону”, .пквщащю найб1льшого працедавця в periom, були нападом
В1ддалених нентр1в прийняття ршень (Варшави i Брюсселя) на Щцкарпаття.
У CTarri представляеться культурне середовище Медики i Перемишля, як
просторово розмщена мережа пов'язань товариських, сконом1чних. символ1чних, а також тих, що базуються на взаемов1дносинах влади та насилля, конструйоване насамперед „мурашками”, прикордонниками та солдатами WOP,
але пов’язуе чи не Bcix мешканщв Перемишльського пов1ту. Зроблена спроба
представили кордон багатоаспектно: як мовну реальшсть — форум висловлювань мешканц1в Beiei околиц!, vticuc. де створюються локальш \п(])и i леген
ды, яке створило спсцшфчну лексику i граматику; як невербальну реальшсть,
пов’язану i3 людським Tiлом i терпшням, рухому, potni щещ’ у тшах тисяч „му
рашок”. Кордон розглядаеться як консзрукщя, яка виникла в результат шдно-
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син влади, як тсритор1я конфлпсгiв, npocrip щоденноУ боротьби. Кордон — це
також viicLtc. де в1дбуваються ргзномаштш економ1чш трансакцп. Грудневий
протест ..мурашок". ix зустр1ч i3 журнал1стами i пол1тиками. а також конфронтащя i3 полщ1ею. показали, що кордон е мюцем стикання ргзних дискурci в i тимчасових порядюв, що мютять pi3Hi уявлення на ix тему. У ui й пращ
зроблена спроба видшення та штерпретаци насамперед локального дискурсу;
надати людям голос, у яких його забирають, незважаючи на те, що то ix щоденшсть визначаеться близью спо до кордону.
АЛЕКСАНДРА СЛОНЕК, Як заробт ки формують родинш зв’
язки у транснацюнальних бойювських родинах
Бойювщина в добу посилених економ1чних мшрацш з пол ьсь ко-\ кpai нсь кого
пограниччя змшилася в свою роду пограниччя Свропи. Мешканщ перифершно розташованих ein вшжджають до б1льш розвинених европейських краш,
а також до США. Таким чином, на Бойювщиш з’являеться явище транснацюнальних родин; важко тут знайти родину, яка б не мала vtirpaniиного досв1ду.
Залишсн1 на дщуав i бабусь дйи, сам тн батьки та члени родин роками не бачать CBoix найближчих. Зароб1тчанськ1 Mirpapii чи так зваш заробтки е пред
метом розмов та оцшок не Лльки в родинному кол1 чи на базара але i в храмах.
Для одних вони е злом, часто нав1ть rpixoM, iHuii розцшюють ix як единий шанс
покращити р1вснь життя родини чи бшын зручний cnoci6 життя. Ви1зди, повернення та пов'язаш i3 ними самотшсть, очшування i надй формують будш не
одно! бойкиBCbKoi родини.
КАРОЛША ЯГНИЗЯК, Сп1льн1сть i нтересу чи родинний 6i3Hec?
Вплив прикордонноУ Topri вл1 на в1дносини у родшп
Прикордонна торпвля е одним i3 головних джерел доходУв мешканщв Кросценка над Стрвяжем, у зв’язку з чим ця д1яльшсть, яка вважаеться громадською
думкою за пдну кари i неморальну, набирае позитивних рис i у щй епшьнот!
е загально прийнятою.
У своУх дослщженнях опираюся на власних спостереженнях та штерв’ю i3
членами двох родин, ян живуть з кордону i кордоном — моею метою було
заглянули у Ух щоденне життя та визначити, який вплив на нього мае кордон.
Розглядаючи певш скономгпп аспекти та сильну заангажовашеть окремих oci6
у прикордонну торпвлю, хот!ла би також доказали, що розмови про певну фор
му „родиннош б!знесу” не безшдставш.
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BEPOHIKA ПЛШЬСКА, Торговий туризм на швденному Шдляшшю
— перспектива emic
Стаття презентуе бюграфшно зор1ентоваш етнограф1чш дослщження, яю провадилися в 2006 poni. Предметом мого защкавлення був також Ы1грашйний
досвщ мешканщв швденного ГПдляшшя (люблшське воеводство). У цьому
дослщженш поле неодноразово перетиналося з простором мого дому, так як категор1я тшого з категор1ею cycida, а кате гор iя досл\дниц\ з кате гор iею Micifeeoi.
У ста™ використовую досл1,джсння, я й стосуються явища торгового туризму
на злам1 80-х i 90-х роюв, згадую про присутшсть в бюграф1чних розповщях
Moi'x сшврозмовншйв — торгових туристов — реш як кате гор ii, яка певним чи
ном оргашзовуе ix доевщ шмздок.
АННА ХЛЕБЩКА, Роль контрабанди у ж итй молод1 пограниччя.
На ocuoßi дослщжень в Кальников1 (Перемишльський ш ш т)
Контрабанда е невщцшьним елементом життя мешканщв пограниччя. „Кор
дон” сприйнятий як частина „gospodarki wywrotowej” е важливим пунктом
старту для молодих людей, яю мешкають у йога околицях. Моя стаття базуеться на польових дocлiджeнняx, проведених в 2007-2008 роках у Кальниковр
ce.ii. розташованому на польсько украшському пограниччя М1Ж прикордонними переходами Корчова i Медика. Розповщаю у шй про роль, яку вщщрае
контрабанда в житто мюцево1 молоди Вона для них е не тшьки способом швидкого заробтоку. але також товариськими зустр1чами чи певною грою. Бшышсть
молодих не хоче, щоб це стало i x способом життя, звертаючи увагу на про
блему що е ix причиною. Як елемент щоденного життя контрабанда вимагае
визначення свою вщношення до не! також вщ T i e i частили молода, яка з ргзних
причин не бере у шй участи У ста™ анал1зуеться способи аргументацп цього
р!шення.
ЕДИТА ВОНСОВСКА, Економ1чне пристосування мешканщв
Старяви до полтгчних змш, що вщбуваються на польськоукрашському кордош з 50-тих роюв XX стол1ття до сьогодення
Стаття присвячена питанию пристосування мешканщв Старяви до с коном iчних t по.итичних умов, що змшюються на польсько-украшському кордон г Розглядаю наступш змши характеру кордону вщ половини минулого стол iтт я до
входу Полыщ до шснгснськоУ зони з 20 на 21 грудня 2007 року. li,i icTopriHHi
поди становлять часов i рамки мое! пращ, присвячешй /иям, якл проводить ло
кальна епшьнота з метою покращення свою мате реального 1снування. спосо
бам 3apo6iTKy, вмшням пристосуватися, а також функшонуванню в украшськш
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держав i взагалт Moi головш дослщницью питания концентрувалися довкола
CTOcyHKiB на кордош, полтгано правового i економ1чного порядку та адаптацшно! д1яльност1 мешканщв Старяви.
Територ1я польсько-украшського пограниччя багаторазово шддавалася
процесам змш, а пот ivi cboi дп мусили штснсиф|кувати також i його мешканщ,
знову ж кордон визначае псвш умови дш i якби „пщказуе”, яким чином вони
повинш адаптуватися до новостворених умов. Переконалася, що мешканщ
Старяви не хочуть чекати на випадок, навпаки, хочуть керувати власним життям t укладати його так, як соб) вимр!яли.
БАРБАРА ДЗШАН1, Щ о винесли мешканщ Бориш
i3 мюцевси пекарш?
Протягом понад тридцяти роюв, аж до утворення Незалежжн Украйш, у сел)
Бориня юнувало мюце, надзвичайно важливе з огляду на свое стратепчне розташування, економ1чну функщю, а також сусшльну. Це був хл)бозавод — „фа
брика хлгба". яка збирала мешканщв навколишшх eia. Це визначення, беручи
до уваги комушстичш реалй, щеально шюструе, як виглядала праця у такому
\йсщ. Однак, пращвники цна' пекарш знайшли спооб, як „справитися i3 сис
темою”, практикуючи др1бш кpaдiжки, торпвлю винесеним товаром, опль)ю
сплачуючи борт за змарновану парт1ю xniöa. У пращ описаш щ та багато 1нтттих
дш, яю значно вплинули на звички пращвниюв „фабрики”. 3 pi ei пекарш виносилося не тшьки печиво, але i щла гама звичаево-суспшьно! поведшки, як
i також сильна суcni льна солщаршсть.
ЮАННА КУСИ, Позици щодо жебрацтва як вираз суспшьно! змши:
вщ „сусшльства долГ’ до „сусшльства вибору”
У CTarri представлеш думки на тему жебрацтва, подачок i зустр1чсй з жебраками, висловлеш moimh сшврозмовниками у малих мютечках на польсько украшському norpaHH44i. Особливо беру до уваги висловлювання, яю стосуються
„чужих” жебраюв, тзв. цигашв. Ргзнорщшсть думок може штерпретуватися як
оидчення культурних змш, що починають В1дбуватися на щй територй, якз Пе
тер Бергер назвав переходом вщ „сусшльства долг' до ..сусшльства вибору”.
У KOHTeKCTi пограниччя слово dziadostwo набирае шшого звучания: одна i3
сшврозмовниць окреслила ним свпй юльканадцятилпшй виснажливий досвщ
по13док до Полыщ в якоeri „мурашки”. Звертаю увагу на принижения, яке :шдчувають особи, що вшжджають за захщний кордон, як шд час перетину кордо
ну, так i шд час шшого емшрацшного доевщу.
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ТАДЕУШ БАРАНЮК, Симвсшчш образи военних рою в.
Розповщ1 з пограниччя
У стато представлен! фрагменти усних розпоыдей мешканки села Либохора
в Украшських Бе скидах, я и пов’язаш з обставинами с мери майора УПА
Василя М мерного. BiH загинув у бою на и шш у серпш 1949 року. Розглядаючи
автоб>Ю1раф|гший переказ, 1сторичну реконструкцпо верей подш i символ вшу
могилу, я старався показали явище поступово! м1фолопзацп як героя, так i
жшки, яка була св1дком його смерти Завершуеться вона сучасно, передуам
через покликання на релшшну шонографш, обрядовий цикл i традицшш
уявлення про снп. Найютотшшим виявом цього процесу е змша iмен чи oci6 на
так 1. яки мають символ ithc значения - Мартин i Mapia. Пропоную, що ix можна
розумпи як щеальш послал, як1 виражають юторичний досв1д та щентичшеть
мешканщв пограниччя.

ЗУЗАННА КОНАРСКА, Рудимент пам’ял
— onoßicTb про давшй Сташслав1в
Темою ста™ е представления обличчя двох мют сьогоднппш>01 Украши: Heicнуючого вже галицького Сташславова i сучасного 1вано-Франктська. Вихщним пунктом е 31браш записи i розмови i3 давшми мешканцями Сташславова.
Пам'ять, минуле, icTopia, а також будш не1снуючого Гроду Ревери — це головш
теми спогад1в поляклв i3 хпвдешю сх1дних крес1в. Стаття доповнена анализом
з 1нтернет порталу stanislawow.pl та украшсько1 лЕератури, яка представляе
тзв. стан1славський феномен. У шдсумку представлена концепщя Сташславо
ва як рудимент пам'ятг

ЯН ПЖУЛА, Pi3Hi погляди на минуле у стльноЕ Малкова,
яка перебувае у конфл1кт1 (Зах1дна Укршна)
У стата зосереджуюся на нашикаштих nappaiuax, якл стосуються пер iоду переселень, водночас xotib би представили ix у сучасному контсксЕ конфл1кту
i под1лу на греко-католиклв i православних у локальшй сп1льнот1.
Р1зш погляди на минуле у Малков i пов’язан!, насамперед, з р1зними трав
мами, пов'язаними i3 досв1дом переселень. Для переселенщв i3 Сянок i Беньово! травма переселень була пов’язана i3 залишенням рщних ein, для коршних
мешканщв Малкова травмою була ем иpani я ix родин i сусщ1в до Польни Pt3Hi напрямки переселень продовжили юнування системи симпатй та антипатп,
вихщним пунктом яко! е иольсьюсть. Пам’ять про власне походження i про
сшльний доевщ визначають актуальну приналежшеть до конкретно! групи,
яка сьогодш найкраще В1, ф) ;нясп>ся вфовизнанням — греко-католицьким або
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православным. Актуальный виб1р впливае одночасно на наррацн, що стосуються минулого, наприклад, приналсжн!С'п> дpyro i групп до партп за naci в СРСР.
ОЛЕКСАНДРА ПАВШК, Червона ai рка, бша сорочка
— noßicTb про бойювських комушспв
Бойщвщина як частина Украшсько! Радянсько! Республики входила до складу
СРСР В1д II Cbitoboi В йши аж до розпаду iMnepii. У цей час мешканщ piet ripCbKoi територй, що лежить на культурному пограниччц шд далися експерименTOßi створення „Ново! Людини”. Згщно з доктриною побудови комушстичного
суспшьства це мав бути перший крок до створення щеального свггу, однак щнностц я и диктувала влада, суперечили традицшним засадам, що визнавалися
членами бошавсько! спшьноти. Ця ситуащя генерувала приймання р1зних за
сад, як i знаходять свое вщображення в сучасних взаемовщносинах вссредиш
спшьноти. Дея r<i и члени прийняли ж ш засади i це спричинило сильш конфл1кти всередшп родин i локально! спшьноти, а сьогодш, коли прорадянське
минуле негативно оцшюеться по вщношенню до украшськостц можна спостеpiraTH, як утворюються культурш способы порахунку з минулим.

БЕНЕДИКТ СОВА, П ам’ять минулого в npoueci формування
щентичностт На приклад1 долини верхнього Сяну (Мучне)
Автор представляв зв’язки хиж двома модними термшами: пам'яттю та
щентичшетю, вказуючи, що долина верхнього Сяну — це територ1я украшськопольського пограниччя, яка з огляду на юторичш обставини е щкавим мюцем
для проведения таких дослщжень. Спшьнота, яка там проживав зараз, це
абсолютно HOßi мешканщ, яю не мають родинних зв’язюв з виселеним
населениям з mci долини в 1946 popi. Представлен! тут результаты яюсних
дослщжень, проведених в поселешп Мучне, i проба 1х штерпретацн мають мету
показати почуття щентичносп мюцево! спшьноти та ii пам’ять. Текст е доброю
спробою в 1дпог,1д 1 на питания — чи су част мешканщ долини щентифшуються
3i CBOIM MiKpoperioHOM. Автор розм1рковуе також над значениям вщвщин
колишшми мешканцями не юнуючих тепер ein для формування пам’яб
сучасних метканщ в, та для 1хньо! д1яльносп з метою збереження пам’яб про
минуле то! долини.
АНТОШ ВОЗЬНЩА, П ам’ять мешканщ в нового пограниччя
i нацюнальна щентичшеть
Дослщницью питания стосувалися впливу юторичних под iit i пам’яб про pi
поди на сучасний характер села i можливого створення ново! регюнально!
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щентичносп та контакт!в i3 йоге украшською частиною. Бралася до уваги icтор iя perioHy i3 особливим акцентом на поди початку XX стсшття, передвоены
часи, ßiйну i переселения. Територш дос.иджень становили в основному два
бескидсью села: Кросценко в Польнц i Старява в Украли. C b o i x сшврозмовни
юв под!лив на чотири групп: украшщв, якт мешкали як по польсьюй, так i по
украшськш сторон!; представниюв передвоенно! польсько! сп!льноти Бескид1в; поляюв. переселених i3 Сокальщини у 1951 рощ пщ час акцй Грубешув
— Томашув; людей, яю пршхали в Бескиди в основному у 60-70-тих роках шд
час планового переселения регюну. Представляю результата анализу спогадш
представниюв цих труп, вказую на потенцшш елементи !нтеграцй perioHy i обмсжуючi ii, атакож глибокий подш, створений кордоном.

ПАУЛ1НА КОБЗА, Роль мовчання в пам’я'л про iскор iю пограниччя
Бескиди, околиц1 Устриюв Дольних i польсько-украшського прикордонного
переходу Кросценко-См1льниця — це територи, на яких в1дбувалися (особли
во в XX ст.) важлив1 поди в icTopii Полыщ ta Украши. Однак, серед тепертппх
мешканщв важко знайти oci6, яю б пам’ятали часи чисельних переселень, що
торкнулися цих територш. П1д час дослщжень мене щкавило — чи особи, яю
поселилися у Кросценко або в околицях недавно, усвщомлюють iсторно ще!
територй. Особливу увагу присвячено польсько- украшському конфл1кту, який
вщбувся у 40-их роках XX ст. Питания УПА до тепер дшить багатьох поляюв
i украшщв, тому мене щкавило — чи для тспсрппшх мешканц1в пограниччя це
мае якесь значения. 3 проведених дослщжень виникае, що кожна i3 труп m o i x
сшврозмовниюв приписуе innie значения icTopii цих земель. Тнтпе значения
вона мае для (нечисленних) автохтошв, яю були ii свщками, щось imne значить
для переселенц1в i ix дней, ще чимось шшим е для oci6, що поширюють зна
ния на цю тему (з рпних причин) у сусгальств1.

ЕВА РОЛЛЕР, „То не жебраки, то молодив брати Icyca Христа”
— про жебраюв на Бойювщшп
Пщ час дослщжень в УкраУш спостерп ала за жебрацгвом — явищем, визнаним сьогодш як не юнуючс. Вписане в контекст Бойювщини воно, дуже часто
з’являлося в розповщях моУх сшврозмовниюв. Розмовляючи на цю тему, вони
згадували насамперед дол i oci6, як1 кшьканадцять роюв тому ходили вщ хата
до хата i просили матер!ально! допомоги. 1х сприймали як псих1чно та ф1зично неповносправних. Вщ шших мешканщв села ix в1др1зняла також стратепя
порятунку вщ бщи, яка була розповсюдженим явищем в той час. Згщно 13 сучасними розповщями, злидарем ставали не тшьки через обставини i матер1альш умови — це було також рппення певно! особи. Додаю розповщ1 сшвроз
мовниюв, яю вказують на то, що виключений i3 суспшьства жебрак насправд)
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мав у ньому стабшьну позищю, виконував визначеш функцп, що не дозволяло
йому залишитися самому. Йоге сприймали a\t6i валентно, з одного боку не до
зволяли йому юти близью до столу, а з другого обдаровували подарунками.
Стараюся вели за особами, з якими розмовляла на цю тему, представити жебрака також як „молодшого брата Icyca Христа'’, так i неповносправну людину,
яка шукае cnoci6 отримати мате рiал ьну допомогу.
МАГДАЛЕНА ЗАТОРСКА, Поняття енергй i йога концептуал1защя на
6a3i комплементарно! медицини у JlbBOßi i навколишшх м1сцевостях
Темою мое! стагЛ е поняття енергп та способи його визначення практиками
комплементарно! медицини та ix потенцшних п атен т в. Видияю три сфери,
до яких сшврозмовники вщносять поняття енергп: (1) здоров’я Аппкування, (2)
щоденшеть та (3) духовшеть/релтшшеть. Представляю два паралельно функцюнукга способи визначення енергй' моши стврозмовниками. Перший i3 них
вмщуе епергио в категорй, пов’язаш i3 законами фгзики, як силу, що залишаеться у пост iиному pyci, яка описуе вщносини мiж людиною та оточуючим й
свАом, а також cnoci6 його вивчення. Другий натом1сть пояснюе й як спадкову
власн1сть. яка формуе життя людини в и щоденних справ до духовних потреб.
Анал1зую його по вшношенню до традиц1Йнош поняття дoлi.
МАГДАЛЕНА ЗАДРУЖНА, Пом1ж над iсю та розчаруванням.
Юл1я Тимошенко -герош я полйичного Miфу (Бойювщина)
Юл iя Тимошенко bu naci в помаранчево! революцй е надзвичайно популярною
постаттю в Зах1дн1й Украше герошя багатьох уявлень, я й можна назвати шш тичними м1фами. Сприймаеться там як свого роду народна герошя i е постаттю
aMoiвалентною, повною суперечностей i таемниць, яка балансуе на меж! шляхетносю та зради. 3 одно1 сторони вона е уособленням над iw на покращення
життя i ситуацп Украши, одночасно вона е полЛиком, який функцюнуе в меж
ах традицшного дискурсу влади з уеша й насл1дками. У повшй вн\гтр тш 1\
напружень та роздерЛй на емд та захщ Укра1ш, Юл iя Тимошенко являеться
(зрештою i сама себе позицюнуе) як захисниця i оборонець справжньо1 „украшськосЛ". Разом i3 розмовами, проведеними весною i влггку 2008 року в селах
Турювського району на Saxumй Укршш, анал1зую також вибран1 образи геpomi (плаката, календар!. передвиборч1 публ1кацй) а також вирпки з газет, яи
вдалося tiopaTH пщ час дос.иджень.
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ОЛЬГА Л1НКСВ1Ч, Зображення чужого та cycni льна реальшсть
пограниччя в Схщнш Галичиш у м 1жвоенне двадцятшпття
По вщношешп до м1жвоенного двадщтипття, пограниччя у Схщнш Галичиш,
зазвичай, описуеться у литератур! як територ1я польсько-укра!нського конфлпсту, дуже национально усвщомленого. Локальш сшльноти етшчно змшаних сел
насправд! шддавалися невтомнш агьгацп 31 сторони польського та украшського национального руху. Хоча у щоденному житт! щораз виразнппе зазначалися
конфл1кти етшчного характеру, про щентифйсащю бшыпосп мешканщв погра
ниччя важко шворити кате rapi ями сучасно! нащонально! свщомость Метою
стати е представления спектру символ1чних зображень i пов’язаних з ними
уявлень, яи визначають почуття вщокремленосп та 1дснтиф1кац1ю мешканщв
вибраних сел польсько-укра!нського пограниччя на шдстав1 джерел з 1918—
1939 роюв.
ЕВА ПЕТРАТТТЕК, Вплив досв 1ду покол1 нь на введения Карта Поляка
(Самб1р i Лановще Льв 1 всько! обласп)
Карта Поляка е документом, що засвщчуе приналежшсть до польського наро
ду, призначеним для громадян кра!н колишнього СРСР, я и опинилися за кор
донами РП з незалежних вщ них причин. Постанова про Карту Поляка стала
приводом для мо!х дослщжень, як 1 були проведен! у двох мюцевостях на польС1)К0 укра!нс1>кому пограничч1 (Самб1р, Лановще) серед польсько! сшльноти.
Розмови про Карту Поляка провокували шдняття теми, що для п член iв зна
чить бути поляком. Представляю атрибута, якл на думку мо!х сшврозмовниклв
виринують про приналежшсть до польського народ) i розмщую !х у контекст!
попередшх досл!джень на цю тему. Ставлення до власно! етн!чност! польських
мешканц!в укра!нсько-польського пограниччя е дуже вщмшш, але пробую !х
класиф1кувати. Результата цього анал)зу сшвсчавляю з трупами, як! видшив
Гжегож Ba6iHbCKi (1997).
ДОРОТА БИЛЩКА, Значения культу Холмсько! MaTepi Божо!
у польсько-укра!нських вщносинах на пограничч1 (Холм, Луцьк)
У статп коротко представлена 1Сгор1я 1кони, яка протягом сголп ь була пов’язана
i3 долями населения р1зних визнань, та елементи культу Хомсько! Божо! Мате
рь Культ цей пов’язаний i31коною, яка в!д XIII ст. знаходилася у Холм!, а тел я
II Свггово! в!йни була вивезена до Луцька та пропала на роки. Зараз вона знаходиться в музе! у Луцьку (Укра!на). Описуються подй, пов’язан! i3 шднайденням
1кони та розм!щенням Г! у волинському музеев!. Подаються також коментар! на
тему вщнайдення Ъсони представник!в р!зних рел!г!йних i нащональних груп
в Холм! i Луцьку. Хоча культ Хомсько! Божо! Marepi живий як серед право
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слав них. так i католиюв, проте вш вшановуеться шакше, р1зними способами,
у рпних m i елях i piani терм ши, тому не i irieipyc поляк ж i украйни в,, у бшыносTi в1рних тих двох визнань.
М1ХАЛ ДЕМСК1, Peni i iя як елемент формування щентичносЛ
Вихщною точкою дос.ллжеШ), результата яких представляю, е твердження, що
релшшна (дентиншеть е одним i3 основних чинниклв, що формуе щентичшеть
украшщв на дослщжувашй мною територн. Серед мешкаю ив Камянки Бузько!
твориться специф1чний тип локально! iдентичност!. що базуеться на двох стовпах. Першим i3 них — виразним i „очевидним” — е будинок церкви, побудовано! як греко-католицька церква. Як греко-католицью, так i православш eipm
шдкреслюють, що та церква з'еднуе ix i3 минулим, ii будували предки i тому
вона повинна бути безумовно ix власшстю. Друге питания, якому мешканщ
pie! viicHCBOCTi надають величезне значения, е незалежшеть та укралнсьюсть
церкви. 1дея Нацюнально! Церкви базусться на етнофшетичному переконашп,
що кожний народ повинен мати свое визнання.
КАЯ КОЙДЕР-ДЕМСКА, 1нший, дивний, неповноцтний
Вихщним пунктом Moix дослщжень було переконання, що в кожнш enoci icHyвала категор1я людей, яких сприймають як шших. В1ками зм1нювалися люди,
яких залишали на марпнеш суспшьства. Подш на нормальних i ненормальних
був дуже зм1нний. Фоб(я перед шакнпстю (снувала, однак, завжди. Проводячи
дослщження в одному i3 украшських сел, старалася довщатися, чим, згщно i3
сприйняттям Moi'x сп1врозмовникл в. е неповносправшсть чи калщгво, як шдхгд
до oci6 неповносправних трактуеться pc.iiriera. яку визнають, чи можна говорити, що це кара чи дар Божий. Старалася також tiöpara якнайбип.ше розпов1дсй. м1ф1в i легенд, яю кружляють довкола нсповносправност! та визначити,
я и e ii причини та методи лнеування.

ЮАННА ПСТРУШКА, Стратепя участ1 пршжджих у житл! локально!
сп1льноти на польсько-укршнському пограничч!
Стаття представляе методи, яю застосовують пршжджн особи для пристосування до життя у ceni Бутшв (польсько-украшське пограниччя) i хщ ix взаемовщносин i3 мешканцями. Пор1вняно досв1д двох oci6 украа'нського походження, вихованих, однак, у рпних крашах (Шотланд1я, США). Представляю
як стратспю налагодження добрих контакт!в. так i впровадження змш у життя
села. У випадку першо! особи маемо приклад активно! участ! у житп мешканщв, однак без в1дмови tun власних звичок, натомють друга особа 1деал)зуе
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реальшсть, яку застала, водночас не пробуючи жити зпдно i3 нормами, якими
захоплюеться. Обидв1 особи та м1сцевий священик робили спроби ввести 3\iiни для покращення яко eri життя мешканщв села, однак дн, яка не отримують
шдтримки, не мають шансу на ycnix.
КАТАЖИНА ХРАПКА, Локальна спшьнота у прикордонному
та колишньому украшському сел i Кросценко
Текст стосуеться вивчення сшльноти в невеликому прикордонному ceni з осо
бливою icropiera — Кросценко. Опустше теля вшни, воно було заселене у 50тих роках 1м1грантами — комушетичними б1женцями з Грецн. Июля ix вшзду
у 70-тих роках в Кросценщ залишилися тшьки все прибуваюч] з цшо! краши
поляки. Аналгзуеться що, як i коли сшврозмовники говорили про Кросценко
i його мешканщв. Шукаю спшьних мовних схем, шукаю важливих тем i думок,
я й могли би евщчити про характерну для села „загальнють”. Вона була би доказом юнування певного роду сшльноти на piem комушкацп. 3 проведеного
аналтзу виникае, що бшышеть мешканщв Кросценка ощнюе и негативно, декларуе вщеутшеть почуття приналежносЛ до мюця проживания i шдкреслюе
noraHi взаемовщносини м1ж мешканцями. Одночасно сшврозмовники вказують на В1дм1нн1сть м1ж ix М1сцев1стю та 1ншими — суодшми або ix р)дними
селами. Анализ матер1алу не дозволяе однозначно стверджувати, чи у випадку Кросценко можна говорите про сшльноту, однак показуе щкавий приклад
мгацсвосп з сильними юторичними випробуваннями i вплив, який ця ситуащя
мала на мешканщв. Виникае також запитання, яке стосуеться сутносп епшьноТ И Т а С уС Ш Л Ь Н И Х 3M iH .

MIPOCJIABA ВРУБЛЕВСКА, Дв1 сшльноти — ;usi гостинностт
Як pisHHui Mi ж сзпльнолами украшсько! Старяви та польського
Кросценка впливають на в1дм1нносп в гостинносп?
Гостинн1сть приписуеться багатьом народам. Я виршшла ближче придивитася
до yitpaiHCbKoi гостинность з якою 31ткщлася т д час Moix дослщжень в Старяв1
— украшському ceni, розташованому недалеко польського кордону, i портняти
ii з гостиншстю мешканщв Кросценка, прикордонного польського села. Стараюся вщпов1сти на запитання: чим взагал! е гостишпсть, як вона проявляеться
у дослщжуваних мною м1сцевостях, а також звщки з’являються в1дм1нност1,
я й в щй гостинносА, а точшше, у цих гостинностях, я зауважила. Стверджую,
що гостиншсть може бути pisHora, icHye багато ii видш, як1 залежать вщ харак
теру сшльноти, у якш вони iciiyimi.. Р1зна юторш обох мюпевоезей призвела
до того, що ix сшльноти по р1зному утворювалися. Сучасна сшльнота Крос
ценка немае так довго! сшльно! icTopii, як сп1льнота Старяви, яка завдяки тому
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змогла створити ближч 1 вщносини мiж мешканцями та, як я переюналася, ix
б 1лыпу вщкритють, як по шдношешпо до чужих, так i до „cboix” Pi3Hi типи
rocTHHHOCTi можуть, однак, виникати через шший тип свщ омосп чи духовносTi, що бере початок в р1зних традищях.

ЯГНА НОВОТАРСКА, Польсько-грецьке пограниччя. Елементи,
що формують образ грека у сш льнст прикордонного села Кросценко
У Кросценко греки з'явилися у 50 х роках XX ст. як хвиля полАичних б1женщв
теля невдалого повстання Hixoca Белояшса. Протягом кшькох рок1г, бгжеши
створили досить однорщну сшльноту, осередком яко! було створене вщразу
теля пршзду ci л ьсь когосподарсь кс пщприемство „Нове Ж итгя.
Сьо годHi у Кросценку живе не б1льше семи грецьких родин, занепадаючи
п1дприемство знаходиться шд кер1вництвом поляк! г,, розвиваються конкурентHi методи зароб1тюв. Протягом твстолггтя етн1чний склад села i йоге вигляд
абсолютно зм1нилися.
Образ грека в очах польських мешкаю ив Кросценка шддаеться динам 1чним
змшам. На це впливае власний досв1д i чужий, пересуди, пам’ять про сшльне
минуле. Серед мешканц1в Кросценка функщонують ключов1 слова, я и стосуються грсклв: комун1ст, ате1ст... Можнавид1лити чотири етапи створення такого
образу, яю CKopime за все привели до створення стереотипу грека на щй теритоpiii. Вщкритим питаниям залишаеться в1дчуття мюцевосп — хто в Кросценко
насправ/ц е в себе вдома: nepmi тслявоенш поселенш з Грет i чи домшуючий
в дсржаш польський етнос?
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ROMAN CZMEŁYK, Pogranicze — ziemia miłości i niezgody
Do najtrudniejszych sytuacji we współczesnych ukraińsko-polskich stosunkach
dochodzi na pograniczu. Ta ziemia była przyczyną ukraińsko-polskich konflik
tów zbrojnych, przymusowych przesiedleń, barbarzyńskich działań w stosunku
do jakiegokolwiek przejawu innej tradycji, właśnie tutaj pamięć o wzajemnych
krzywdach jest najbardziej żywa. Teraz dość często dziedzictwo kulturowe
jednego narodu znajduje się na terytorium innego i jako jego własność. Toż
samość kulturowa wielu zjawisk, dziejów i zabytków pod względem przynależ
ności etnicznej ma niejednoznaczną naturę i tworzy bazę pamięci historycznej
i społecznej tak Polaków, jak i Ukraińców. Okazując szczególne zainteresowa
nie i nostalgiczną miłość tej ziemi i jej spuściźnie kulturowej, trzeba pamiętać
o niebezpieczeństwie niezrozumienia rzeczywistości historycznej, w której się
ona tworzyła i funkcjonuje. Dzisiaj Ukraińcy i Polacy powinni unikać nadmier
nej sterylizacji (uproszczenia) naszej wspólnej przeszłości. Tradycja kulturowa,
przynależność do mniejszości narodowej, pamięć historyczna i społeczna nie
muszą i nie mogą być strefą konfliktu, a odwrotnie — sprzyjać dialogowi i po
rozumieniu.
OKSANA KUŹMIENKO, Głos pamięci albo ukraiński folklor
sytuacji kryzysowych jako wskaźnik tożsamości
Referat dotyczy cech szczególnych przedstawienia deportacji i wysiedlenia
Ukraińców z zachodnich terenów etnicznych w ukraińskiej literaturze ustnej,
która stanowi artystyczną kronikę polityczno-historycznego dramatu lat 40.
XX w. Stworzone w ramach tradycji ludowej różne gatunki tekstów (wiersze,
pieśni — kroniki), z przewagą narracji prozatorskich (memoratów), są wyraź
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nym, znaczącym wskaźnikiem ukraińskiej tożsamości, szczególnie dla lokalnych
wspólnot rozproszonej ukraińskiej ludności na pograniczu polsko-ukraińskim.
W poetyce tych utworów dominują predykatywne obrazy i koncepty (wysiedlo
na ziemia, spalona chata, porzucona mogiła, ograbiona cerkiew), występujące jako
zwerbalizowane schematy, wokół których formowane są nowe fabuły i aktualizo
wane są dawne folklorystyczne motywy. W nich przejawia się specyfika czasoprze
strzennych wyobrażeń w opozycji swój/obcy (mitologizacji małej — lokalnej — oj
czyzny, wypełniony-zdrobniony / tradycyjnie-folklorystyczny czas) oraz warianty
interpretacyjne obrazu wroga („czerwony kat”, „wojsko”, „Moskale”, „oni”).
Nowa twórczość podlega potrzebie zebrania, systematyzacji i analizy, w celu stwo
rzenia całościowego obrazu folklorystycznej rzeczywistości XX w. Jednocześnie
jest ona cennym źródłem do opisu egzystencjalnej traumy (jako obiektywizacji ob
razów: strach, ból, głód, płacz) w indywidualnej świadomości i zbiorowej pamięci
Ukraińców, w dynamice współczesnych socjokulturowych i globahzacyjnych zmian.
OKSANA KUŹMENKO, Rola matki w zachowaniu tradycji narodowych
w małżeństwach mieszanych na pograniczu polsko-ukraińskim
Artykuł jest oparty na materiałach z wywiadów etnograficznych autorki oraz
opowieściach Ukrainek w wieku średnim i podeszłym, które są autochtonkami lub zamieszkują na terenach pogranicza w województwie podkarpackim.
Autorka przedstawiła pokrótce kwestię statusu kobiety-matki w odmiennym
środowisku narodowym oraz w strukturze mieszanej rodziny ukraińsko-pol
skiej; prześledziła też zmiany historyczne w znaczeniach głównych konceptów
społeczno-kulturowych oraz obrzędowo-folklorystycznych: Ukraina, „mała oj
czyzna”, język, książka (Kobzar Tarasa Szewczenki), Kościół (greckokatolicki),
modlitwa (Ojcze nasz), kalendarz ludowy, kolęda (wigilia, Boże Narodzenie)
— które stały się wyznacznikami kształtowania oraz świadomości tożsamości
narodowej różnych pokoleń Ukraińców w polskim środowisku.
Autorka stwierdziła, że rola matki oraz jej wpływ na dzieci i kształtowanie ich
tożsamości są szczególnie ważne w rodzinach mieszanych, jednak postrzeganie
owej tożsamości polega na subiektywnym odbiorze patriotyzmu lokalnego lub na
sile aktualizowanej pamięci etnicznych korzeni.
MYKOŁA MOZDYR, Ludowa rzeźba sakralna Ukrainy
w kontekście związków z zachodnimi sąsiadami.
Ludowa rzeźba sakralna: figury, krzyże przydrożne, przydomowe oraz „pańsz
czyźniane”, pomniki nagrobne itp. — od XVII wieku należą do najbardziej roz
powszechnionych rodzajów artystycznej twórczości ludowej.
Zachodnioeuropejskie, a szczególnie polskie, źródła ich tematów. Negatywny
stosunek władz rosyjskich i Cerkwi Prawosławnej do takich rzeźb, ich niszczenie
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w czasach władzy radzieckiej. Najbardziej znane ośrodki tej twórczości (Demnia.
Stare Miasto, Narajów) oraz jej mistrzowie (W. Bidula, D. Bilinskij i inni). Odrodze
nie tego rodzaju twórczości w warunkach niepodległej Ukrainy.
NADIJAPASTUCH, Osobliwości funkcjonowania tradycji
folklorystycznej na terenach przygranicznych
Analiza specyfiki tradycji folklorystycznej w strefach etnokulturowych pogra
niczy została przeprowadzona na kilku poziomach: 1) na poziomie stanu za
chowania i czystości gatunkowej; 2) na poziomie tradycji wykonawczej; 3) na
poziomie tematycznych i obrazowych priorytetów.
Stan zachowania folklorystycznej tradycji pograniczy w dużej mierze zależy
od samego charakteru terenów granicznych. Jeśli chodzi o historyczno-kulturową strefę sąsiedztwa etnosów, możemy obserwować wyjątkową konserwację
pewnych reliktowych zjawisk kulturowych na peryferiach, często zagubionych
lub transformowanych na obszarach centralnych. Natomiast w strefie „pogra
nicza5', w sensie bliskości granicy państwowej, folklorystyczna tradycja jest od
czuwalnie zubożała i słaba. Wyjaśniając tematyczne priorytety folkloru terenów
granicznych, dostrzegamy na peryferiach symptomatyczną obecność (lub zacho
wanie) czy nieobecność (lub utratę) gatunków czy rodzajów gatunkowych, które
nie są charakterystyczne dla folklorystycznej tradycji centrum.
Analiza specyfiki tradycji wykonawczej na terenach przygranicznych zakłada
przegląd takich charakterystycznych zjawisk jak: ukraińsko-, polsko-, mołdaw
sko-, białorusko-śpiewność jako wskaźnik etnicznego charakteru wspólnoty;
równoległe istnienie tekstów, które należą do różnych etnosów; wykonywanie
obcojęzycznych tekstów w celach magicznych; dosłowny lub świadomie prze
kręcony przekład obcych tekstów na własny język. W artykule udaje się również
określić krąg tematów i obrazów, które w folklorze pogranicza są coraz częściej
wykorzystywane.

JEWHEN ŁUNIO, Polska antyradziecka satyra
w folklorze ukraińsko-polskiego pogranicza
W XX. wieku polityczny sprzeciw narodów polskiego i ukraińskiego przejawiał
się między innymi w postaci folklorystycznej satyry. Jednak w ukraińskim środo
wisku przygranicznym, wraz z licznymi utworami antypolskiej ustnej literatury
ludowej, występowały również zapożyczone przykłady polskiej satyry antyra
dzieckiej.
Pod względem gatunkowym są to różne utwory prozatorskie i poetyckie,
przede wszystkim zmodyfikowane krótkie formy i anegdoty. Tematycznie są
odbiciem i tłumaczą realia historyczne, poczynając od radzieckiej okupacji za
chodniej Ukrainy w 1939 roku, aż po rozpad reżimu komunistycznego w Polsce.
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Na poziomie ideowym świadczy to o ukraińsko-polskim porozumieniu
i współpracy w dziedzinie twórczości ludowej w sprzeciwie wobec wspólnego,
ideowopolitycznego wroga — moskiewsko-komunistycznego państwa, Związku
Radzieckiego. Z punktu widzenia poetyki jest to zjawisko ciekawe, ze względu
na swoistą dwujęzyczność ukraińskiej satyry politycznej.

OLGA CHARCZYSZYN, Ukraińsko-polskie pogranicze kulturowe
w nowoczesnym folklorze Lwowa
Na podstawie własnych nagrań folkloru, przeprowadzonych we Lwowie (19992004; 2007-2008) i w przygranicznych wsiach obwodu lwowskiego, przedstwiono wzajemne etnokulturowe wpływy ukraińsko-polskie w nowoczesnym folklorze
Lwowa (w sposobach tworzenia, funkcjonowaniu, repertuarze różnych gatunków
twórczości ustnej). Ukazano także jaskrawe przykłady przenikania elementów
miejskiego folkloru do przekazów ustnych środowiska wiejskiego, w strefach
bliskiego ukraińsko-polskiego sąsiedztwa. Zwrócono uwagę na takie sposoby
tworzenia folkloru w kontekście wzajemnych wpływów ukraińsko-polskich, jak
symbioza, zapożyczenie, analogie (dublowanie), przeciwstawienie w funkcjono
waniu i tekstach kolęd, pieśni, utworów „lekkich” (szlagiery, rewie), ludowej prozy.

LESIAHOROSZKO, Zachowanie tradycji obrzędowych
w warunkach przesiedlenia: niektóre realia obrzędowości rodzinnej
mieszkańców rejonu starosamborskiego
W artykule na podstawie badań terenowych (zrealizowanych w 2006 roku
w składzie kompleksowej ekspedycji, przeprowadzonej na ukraińsko-polskim
pograniczu), archiwalnych materiałów Instytutu Ludoznawstwa, a także publi
kacji, które dotyczą zadeklarowanego w temacie terenu, dokonano analizy za
chowania, a gdzieniegdzie zaniku, tradycji obrzędowych mieszkańców rejonu
starosamborskiego, w warunkach demarkacji granicy w latach 50. XX w. i zwią
zanych z nią przymusowych wysiedleń mieszkańców z ich miejsc zamieszkania.
Jako przykład wybrano obrzędowość rodzinną, jako jedno z ogniw tradycji lu
dowej, które ze względu na jego zachowawczy charakter w tej, czy innej for
mie istnieje do dzisiaj. Szczególną uwagę poświęcono zwyczajowo-obrzędowemu wykorzystaniu wody w kontekście szerszych poszukiwań autorki w ramach
tej problematyki. Ustalono, że we wsiach, które zostały przesiedlone, badane
zjawiska zanikły w głównej mierze z powodu przerwania międzypokoleniowej
ciągłości nosicieli tradycji. Jak się okazało, najmocniej działającym czynnikiem
o charakterze społeczno-kulturowym, wspomagającym przetrwanie tradycyjnej
wiedzy, było dorastanie w wykształconych rodzinach lub zdobycie wyższego wy
kształcenia.
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GRZEGORZ BABIŃSKI, profesor socjologii, profesor zwyczajny na Uniwersytecie
Jagiellońskim oraz w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, kie
rownik Katedry Socjologii Narodu i Stosunków Etnicznych w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ. Główne kierunki zainteresowań naukowych: socjologia
narodu, etniczność, Polonia, pogranicza, metodologia badań społecznych. Autor ośmiu
książek, m.in. Pogranicze polsko-ukraińskie (1997). Członek i przewodniczący Komitetu
Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN.
TADEUSZ BARANIUK, etnolog, adiunkt w Zakładzie Etnologii Polski i Europy
w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Zainteresowania naukowe: kultura duchowa, folklor narracyjny, antropologia opowieści.
Badania terenowe w Polsce i na zachodniej Ukrainie. Autor książki Prześmiewanie
świata. O przebierańcach zapustnych na północno-zachodnim Mazowszu (1999).
KAROLINA BIELENLN LENCZOWSKA. antropolożka i lingwistka, adiunkt w In
stytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego; prowadzi
badania terenowe wzachodniej Macedonii na temat migracji macedońskich muzułmanów
do Włoch. Autorka książki Rodńna, ród pokrewieństwo w perspektywie lingwistycznoantropologicznej (2008) i redaktorka Sąsiedztwo w obliczu konfliktu. Relacje społeczne
i etniczne w zachodniej Macedonii — refleksje antropologiczne (2009).
DOROTA BYLICKA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka pracy licencjackiej Powroty do miejsca pochodze
nia. Przykład ludności wysiedlonej z Chotyńca i okolic oraz magisterskiej Znaczenie kultu
Matki Boskiej Chełmskiej w relacjach polsko-ukraińskich na pograniczu. (Chełm, Łuck)
(2008).
MARTA BYRSKA SZKLARCZYK. studentka etnologii na Uniwersytecie Warszaw
skim. Autorka pracy licencjackiej o bożonarodzeniowym świętowaniu na Bojkowszczyźn ie
Pisze pracę magisterską o Mrówkach z przejścia granicznego w Medyce. Współpracuje
z Ośrodkiem Karta.
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ОЛЬГА ХАРЧИШИН (1нстшут народознавства НАН Украши, м. Львгв), кандидат
фшолопчних наук, науковий сшвробггник ввдцлу фольклористики 1нстшуту народо
знавства НАН Украши, член Науковош товариства iM. Т. Шевченка. Науиш защкавлення: украшський фольклор Miста. студентський фольклор, украшський фоль
клор поруб1жних етнокультурних зон, традицшна культура укратнщв Молдови.
ANNA CHLEBICKA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni
wersytetu Warszawskiego oraz studentka psychologii stosunków międzykulturowych
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Zainteresowania: badania religijności,
antropologia młodzieży, edukacja wielokulturowa, psychologiczne i kulturowe skutki
migracji. Autorka pracy magisterskiej pt. Młodzież pogranicza: wyobrażenia o przyszłości
i strategie wobec niej (Kalników;pow. przemyski) (2009).
KATARZYNA CHRAPKA, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, pro
wadziła badania terenowe w Krościenku i Stariawie (Ukraina). Autorka pracy laborato
ryjnej Wspólnota lokalna wprzygranicznej wsi Krościenko (2009).
РОМАН ЧМЕЛИК (1нститут народознавства НАН УкраУни (м. Льв1в), кандидат
тторичних наук, заступник директора 1нституту народознавства НАН УкраТни,
член ICOM, член Искового товариства iM. Т. Шевченка, член рсдакцп наукового
журналу „Народознавч1 зошити'. Основш напрямки наукових защкавлень — духо
вна культура украшщв, сучасш украшсько-польсью етнокультурш процеси, музеезнавство.
MICHAŁ DEMSKI, student etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, prowadził ba
dania terenowe w obwodzie lwowskim. Autor pracy licencjackiej traktującej o tym, jak
religia wpływa na określanie tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-ukraińskiego.
BARBARA DZIWANI, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, prowa
dziła badania terenowe na Bojkowszczyźnie. Praca licencjacka: Chlib u wsiomu holowa.
O miejscu chleba w kulturze bojkowskiej. Instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego,
animator dziecięcy.
ANNA FIŃ, absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie
doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownik Instytutu Socjologu Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu; stypendystka Fundacji
Kościuszkowskiej oraz Shevchenko Scientific Society; prowadzi badania na temat relacji
pomiędzy grupami imigranckimi w USA.
JAKUB GOŁĘBIEWSKI, absolwent etnologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu, uczestnik studenckich programów wymiany MOST (UW) i Erasmus (Paris
VII), z zamiłowania badacz terenowy i podróżnik, autor pracy magisterskiej Drobny
handel wahadłowy na pograniczu polsko-ukraińskim w ujęciu antropologicznym. Przyczy
ny, opis, oceny zjawiska (2007).
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ГОРОШКО ЛЕСЯ МИРОШВНА (1нститут народознавства НАН Украши, м.
Льв1в), кандидат юторичних наук, науковий ствробггник вiд./т.i пу етнологи сучасHocii 1нституту народознавства НАН Украши (м. Льв1в, Украша), працюе над те
мою Традицтт уявлення та вгрування укратцгв про воду: поргвняльнотсторичний
i сематтmmiii аналгз. Коло защкавлень: традиций народи знания i втрування,
духовна культура, символнса обрядовость 3 2003 р. постшний учасник юторикоетнографгчного обстеження Карпат, Середнын Наддшпрянщини (Черкаська обл.)
i П1ВН14Н01 Молдови.
KAROLINA JAGNYZIAK, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, pro
wadziła etnograficzne badania terenowe w Krościenku i Stariawie (Ukraina). Autor
ka pracy licencjackiej na temat wpływu handlu przygranicznego na relacje w rodzinie.
Uczestniczka studenckiego programu wymiany ERASMUS (Kobenhavn Universitet).
Główne dziedziny zainteresowania to antropologia miasta oraz antropologia migracji.
ALEKSANDRA JELONEK, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim,
prowadziła etnograficzne badania terenowe na Bojkowszczyźnie. Autorka pracy licen
cjackiej Ci, którzy wyjeżdżają — ci, którzy zostają. Migracje zarobkowe a funkcjonowanie
rodziny na bojkowskiej wsi (2009).
IGNACY JÓŹWIAK, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni
wersytetu Warszawskiego, doktorant w Szkole Nauk Społecznych przy Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN. Prowadzi badania na ukraińskim Zakarpaciu. Stypendysta
Międzynarodowego Funduszu Grupy Wyszegradzkiej.
PAULINA KOBZA, studentka etnologu i filologii ukraińskiej na Uniwersytecie War
szawskim. Badania do pracy licencjackiej prowadziła w ramach laboratorium „An
tropologia pogranicza: sąsiedztwo polsko-ukraińskie”. Tematem jej pracy była pamięć
i świadomość mieszkańców pogranicza, dotycząca konfliktu polsko-ukraińskiego w la
tach 40. XX w. Obecnie zajmuje się nowymi ruchami feministycznymi na zachodniej
Ukrainie.
KAJA KOJDER-DEMSKA, studiowała psychologię oraz etnologię na Uniwersytecie
Warszawskim. Je j zainteresowania badawcze oscylu ją wokół religi jności prawosławnych.
Zajmowała się badaniem recepcji niepełnosprawności wśród ludności pewne j ukraińskie j
wsi oraz badaniem autokreacji polskich matuszek — żon księży prawosławnych.
ZUZANNA KONARSKA, studentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych, związana z Instytutem Kultury Polskie j na Wydziale Po
lonistyki oraz Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, współpracuje
z Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa UW.
ANNA KULIKOWSKA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego, na podstawie badań w Bełzie na Ukrainie pisze pracę
magisterską o podziale kulturowym Europy, brała udział w projekcie „Wielokulturowa
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pamięć i trwałość śladów. Czerniowce na Ukrainie”, publikowała w „Op.cit”, „Biuletynie
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie”, współpracuje z Fundacją „Zmiana”
przy projekcie „Dyskurs pamięci zewnętrznej i wewnętrznej o kulturze chasydzkiej na
Bukowinie”, zajmuje się fotografią humanistyczną.
JOANNA KUSY, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni
wersytetu Warszawskiego i Studiów Wschodnich na UW. Prowadziła badania terenowe
na Podolu i w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Autorka pracy magisterskiej Prośba, dar,
jałmużna i ich konteksty kulturowe na pograniczu ukraińsko-polskim (2008).
ОКСАНА КУЗЬМЕНКО (1нстшут народознавства НАН Украши, м. Львш), канди
дат фшолопчних наук, старший науковий сшвробггник В1дд)лу фольклористики
1нстшуту народознавства ПАН Украши, секретар фольклористичноi KOMicii Наукового товариства iiu. Т. Шевченка. Основш напрямки наукових защкавлень —
Tcopia й icTopia лпералурно-фольклорних взаемозв’язюв, поетика украшських
фольклорних HOBOTBopiß XX ст, зокрема стршецько! тсенносп та народно! прози
про Першу CBiTOBy вшну, нацюнальш особливосг i фольклору стресових ситуацш.
OLGA LENKIEWICZ, historyk i etnolog, adiunkt w Instytucie Historii PAN. Autorka
pracy doktorskiej Wiejskiespołeczności lokalnena obszarzepolsko ukraińskiegopogranicza
etnicznego w Galicji Wschodniej 1918-1939 (IHPAN, 2009). Zainteresowania naukowe:
problemy narodowościowe na pograniczach w Europie Środkowo-Wschodniej, historia
społeczna Polski XX w.
СВГЕН ЛУНЬО (1нститут народознавства НАН Украши, м. Льв1в), кандидат фшо
лопчних наук, науковий сшвробггник ваддшу фольклористики 1нституту народо
знавства НАН Укра1ни. Основш науюда защкавлення — регюнальний фольклор,
фольклор нащонально-визвольно! боротьби, шсенний i прозовий повстанський
фольклор, niceHHO-поетична политична сатира XX ст., дпжетшчш фольклорш взаемини. Автор бшыпе сорока наукових публшацш. Перекладач з англшсько!, шмецько!, польсько! мов.
JÓZEF MARKIEWICZ, absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uni
wersytetu Warszawskiego, pisze pracę magisterską na temat kulturowego wizerunku migrantek na zachodniej Ukrainie w kontekście pogranicza. Interesuje się rolą melancholii
w kulturze oraz strategiami reprezentacji Holokaustu. Obecnie realizuje projekt
badawczy dotyczący ciągłości społecznego doświadczenia i pamięci w Czerniowcach na
ukraińskiej Bukowinie.
WŁODZIMIERZ MĘDRZECKI, historyk i antropolog, prof. zwyczajny w Instytucie
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni
Przeobrażeń Społecznych Polski XIX i XX wieku Instytutu Historii Polskiej Akade
mii Nauk w Warszawie. Specjalizuje się w badaniach przeobrażeń społeczeństw Euro
py Środkowej i Wschodniej w XIX i XX wieku, historii stosunków narodowościowych,
a zwłaszcza — historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich oraz antropologii histo
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rycznej, z naciskiem na dzieje Polski 1944-1989. Ostatnio napisał: Inteligencja polska na
Wołyniu w okresie międzywojennym (2005).
МИКОЛА МОЗДИР (1нститут народознавства НАН Украши, м. Льв1в), кандидат
мистецгвознавства, старший науковий сшвробггник 1нстшуту народознавства
НАН Украши, член Нащонально! сшлки художшшв Украши та Спшки критиюв
та юториюв мистецгва (Льв1в). Працюе в сфер1 icTopii та тсорп мистецгва, автор
понад 150 наукових публнсацш, в тому — декшькох монографий.
LECH MRÓZ, etnolog, prof. zwyczajny, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Badacz Cyganów w Polsce i Europie, autor
prac z zakresu stosunków etnicznych i tożsamości kulturowej, uczestnik ekspedycji do
Mongolii (badania Chałcha, Torgutów i Tuchalarów Caatanów), do Indii (Uttar Pradeś
i Radżastan), do Jakucji (badania Jakutów i Ewenów). Autor m. in. Od Cyganów do
Romów — z Indii do Unii Europejskiej (2007).
НАД1Я ПАСТУХ (I нститут народознавства НАН Украши, м. Льв1в), кандидат филолопчних наук, науковий ствробггник вщдигу фюльклористики 1нсти1уту наро
дознавства НАН Украши (м. Львт). Основна напрямки наукових зацйсавлень —
символ! ка украшського фюльклору; регюнальне, загальноеттчне та мйкетшчне у
символ1чнш систем!; особливосп украшського фюльклору в зонах етнокультурних
погранич.
ALEKSANDRA PAWLIK, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, prowa
dziła etnograficzne badania terenowe na Bojkowszczyźnie. Autorka pracy licencjackiej
Rzecz o bojkowskich komunistach. Czerwona gwiazda, biała soroczka.
JOANNA PIETRUSZKA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego, autorka pracy magisterskiej O tych, co zostali: studium
starości w wymierającej wsi na Ukrainie (2006).
EWA PIETRASZEK, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Badania
do pracy licencjackiej prowadziła w ramach laboratorium „Antropologia pogranicza:
sąsiedztwo polsko-ukraińskie".
JAN PIKULA. absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor pracy ma
gisterskiej Rola organizacji pozarządowych na Ukrainie w kształtowaniu społeczeństwa
obywatelskiego. W Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu War
szawskiego obronił pracę licencjacką Matkiw. Konflikt i Tożsamość, napisaną na podsta
wie badań terenowych na Bojkowszczyźnie.
WERONIKA PLIŃSKA, doktorantka w Zakładzie Kultury Współczesnej Instytutu Kul
tury Polskiej UW, autorka pracy magisterskiej Przemytnicy — studium terenowe (2007).
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EWA ROLLER, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, prowadziła etno
graficzne badania terenowe na Bojkowszczyźnie. Autorka pracy licencjackiej O żebrkach na Bojkowszczyźnie. „To ne żebraki — to m łodsze braty Isusa Christa”.

BENEDYKT SOWA, ukończył kulturoznawstwo, specjalność: stosunki etniczne i mi
gracje międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie asy
stent w Zakładzie Kultury Krajów Karpackich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Jana Grodka w Sanoku. Zainteresowania badawcze: pamięć, tożsamość, pogranicza
kulturowe, mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
EDYTA WĄSOWSKA, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Badania
do pracy licencjackiej prowadziła w ramach laboratorium „Antropologia pogranicza:
sąsiedztwo polsko-ukraińskie”.
EWA WOŁKANOWSKA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego, autorka pracy magisterskiej W co wierzą Ż m udzini? Po
stacie religii narodowej na Litw ie (2006). W latach 2007-2009 prowadziła w ramach za
jęć w Instytucie Etnologii i Antropologii UW badania studenckiej grupy laboratoryj
nej „Antropologia pogranicza: sąsiedztwo polsko-ukraińskie” w Krościenku, Stariawie
i okolicznych miejscowościach.
MIROSŁAWA WRÓBLEWSKA, studentka etnologii na Uniwersytecie Warszawskim.
Badania do pracy licencjackiej prowadziła w ramach laboratorium „Antropologia po
granicza: sąsiedztwo polsko-ukraińskie”. Interesuje się przemianami folkloru w czasach
współczesnych i kwestią tradycji wynalezionych.
MAGDALENA ZADRÓŻNA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
Uniwersytetu Warszawskiego; pisze pracę magisterską na temat mitu bohaterskiego
Julii Tymoszenko, badania prowadzi na Bojkowszczyźnie (Ukraina).
MAGDALENA ZATORSKA, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu
rowej Uniwersytetu Warszawskiego, studentka Instytutu Filozofii UW; zainteresowania:
antropologia religii, teologia Kościoła Wschodniego, antropologia medycyny, antro
pologia rzeczy, problemy etyczne w antropologii. Prowadzi badania terenowe w obwo
dzie lwowskim i we Lwowie.
MAGDALENA ZOWCZAK, antropolog kultury, profesor w Instytucie Etnologii i An
tropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, kierowniczka projektu Ukraina
— pam ięć, tożsam ość, podm iotow ość, realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w latach 2006-2009. Autorka prac z zakresu kultury religijnej
i jej związków z tożsamością, m.in. Biblia ludowa. Interpretacja wątków biblijnych w ku l
turze wsi (2000), współautorka i współredaktorka prac zbiorowych, m.in. Podole i Wołyń.
Szkice etnograficzne (2003).

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

stronach. Chociaż obserwowaliśmy odradzanie się i umacnianie panykularyzmów i fundamentalizmów, w znosząąch nowe m ury w świa
domości swoich wyznawców, sądziliśm y, że la granica może się stać
dobrym przykładem globalnych zmian. Dlatego postanow iliśm y opisać
codzienność mieszkańców zm arginalizow anych terenów pogranicza,
sposób, w jaki komponują i komentują swoje strategie przetrwania,
zm agając się z brakiem środków dożycia i z brakiem perspektyw; z eks
ploatacją przez centra bliskie i oddalone, a zwłaszcza z m igracją za
robkową, która przekształca się w trwałą emigrację, rujnując więzi
społeczne i życie lokaln}'l:h społeczności; z dram atyczną sytuacją ludzi,
którzy stają przed alternatywą: praca „na granicy" albo praca 2a granicą.
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Na pograniczu ..nowej Eu ropyY" • Polsko-ukraińskie sąsiedztwo

Jeszcze niedawno, po „pomarańczowej rewolucji", wydawało się, że
chociaż Ukraina nie ma szans na szybkie członkostwo w Unii, to nowe
typy relacji i więzi, budowane niejako w poprzek granicy, pod wieloma
względami bardziej łączą niż dzielą społeczności zamieszkałe po obu jej

