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Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem skupiającym polskie i niemieckie or-

ganizacje i instytucje. uroczyste otwarcie dwPN z udziałem 

Prezydenta republiki Federalnej Niemiec prof. dr. romana 

Herzoga oraz – w imieniu Prezydenta rP aleksandra Kwa-

śniewskiego – prof. danuty Hübner, ówczesnej szefowej 

Kancelarii Prezydenta rP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

działalność domu współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 

celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-

janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu 

o postanowienia traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy z 17 czerwca 1991 r. między rzeczypospolita 

Polską a republiką Federalną Niemiec oraz wspieranie 

integracji Polski z unią Europejską. Kooperacja partnerów 

polskich i niemieckich w ramach domu współpracy Polsko-

-Niemieckiej bierze swój początek z pięcioletniej działalności 

w regionie Fundacji im. Friedricha Eberta. 

dwPN realizuje projekty edukacyjne i informacyjne typu: 

konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy infor-

macyjne, publikacje, konkursy itp. w następujących dziedzi-

nach: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie 

stosunków polsko-niemieckich w oparciu o wiedzę i pamięć 

o trudnych rozdziałach wspólnej przeszłości, współpraca 

z mniejszością niemiecką, propagowanie międzynarodowych 

standardów ochrony praw mniejszości narodowych, dialog 

interkulturowy między mniejszością a większością, dialog 

o znaczeniu i roli niemieckiego dziedzictwa kulturowego dla 

rozwoju regionalnego, decentralizacja i rozwój samorządności. 

adresatami i partnerami tych działań są samorządy tery-

torialne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość 

niemiecka, dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. 
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OD WYDAWCY

W dniach  23–25 września  2015 roku zorganizowano na Zamku w Kamieniu 
Śląskim/Groß Stein już po raz dwudziesty Seminarium Śląskie. Wydarzenie to, 
stało się jedną z najważniejszych inicjatyw i platform wymiany myśli w naszym 
regionie, na Śląsku i poświęcone jest dialogowi polsko-niemieckiemu. Seminarium 
pełni funkcję forum wymiany doświadczeń i transferu wiedzy, na którym spoty-
kają się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, polskiej większości, jak również 
zapraszani z zagranicy goście.  Tym razem tematem spotkania była: „Przeszłość 
– przyszłości. Modele obchodzenia się z trudną przeszłością w Europie Środkowo-
-Wschodniej po 1989 roku”.

Dla państw byłego „bloku wschodniego” możliwość przeprowadzenia obiek-
tywnego dyskursu na temat własnej historii, bez konieczności podporządkowa-
nia się autorytarnym, odgórnie przez państwo narzucanym modelom ideologicz-
nej interpretacji wydarzeń,  pojawiła się dopiero wraz z przemianą polityczną lat 
1989/1990. W ćwierćwiecze po historycznej transformacji mówiono i dyskutowano 
na Seminarium Śląskim o tym, na ile w Europie Środkowo-Wschodniej otwarto się 
w wyznaczonym okresie na trudne rozdziały historii tych państw i ich regionów 
i jakimi drogami podążono, aby zmierzyć się z białymi plamami historii i tematami 
stanowiącymi tabu do 1990 roku, takimi jak na przykład mniejszości narodowe 
i historia innych kultur w granicach dzisiejszej Polski, ale też odpowiedzią na pytanie, 
w jakim stopniu terror narodowosocjalistyczny i jego skutki, jakimi były ucieczki 
i wypędzenia, współcześnie determinują recepcję polsko-niemieckiej historii oraz 
podejście do analizy represji w systemie komunistycznym.

Pochylono się również nad wymazaną w znacznym stopniu z powszechnej świa-
domości i przestrzeni publicznej historią Żydów i jej znaczeniu dziś po holokauście.

Ze względu na ograniczenia dotyczące objętości materiałów w tym tomie po-
konferencyjnym dokonano wyboru 16 referatów, przy czym skoncentrowano się 
na Polsce, a szczególnie na regionach tak zwanych Ziem Zachodnich i Północnych 
(ZZiP), na których po 1945 roku nastąpiły jedne z najbardziej radykalnych przemian 
społecznych i historycznych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilkuset 
lat historii w Europie. W niektórych miejscowościach nastąpiła niemalże całkowita 
wymiana ludności, tak więc nowi mieszkańcy tych terenów stykali się siłą rzeczy 
z historią tego narodu, od którego dopiero co doznali niewyobrażalnych cierpień. 
Było to  kolejną przeszkodą w procesie identyfikacji z nowym otoczeniem, którego 
nawet władze komunistyczne nie były w stanie do końca wspomóc poprzez próby 
budowania mitu o prastarych polskich  Ziemiach Odzyskanych, które w 1945 roku 
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powróciły do Macierzy. Sytuacja bywała jeszcze bardziej skomplikowana na takich 
terenach jak Górny Śląsk, gdzie część ludności pozostała w swych rodzinnych 
stronach i – co naturalne – reprezentowała inną optykę historyczną niż ludność 
napływowa. 

W narodowym, centralistycznie zorganizowanym komunistycznym ustroju re-
giony praktycznie nie odgrywały w historii żadnej roli, a jeżeli już tak się stawało, to 
nadawano temu najczęściej negatywny, to znaczy odśrodkowy wydźwięk. Dotyczyło 
to oczywiście przede wszystkim nowych polskich ziem na Zachodzie i Północy oraz 
ich niemieckiej przeszłości. Czy jednak na tle tych rozbieżnych punktów widzenia  
udało się znaleźć wspólną wizję historii, która pozwoli kolejnym zamieszkującym 
te ziemie pokoleniom na zakorzenienie się w nowej regionalnej małej ojczyźnie 
oraz na wybór optyki w kontekście europejskim, pozwalającej na budowanie obok 
tożsamości narodowej również tożsamości regionalnej i europejskiej? Jaka rola 
w takim układzie przypadnie poszczególnym miejscom pamięci?

Jaki był stosunek do tego trudnego regionalnego dziedzictwa kulturowego 
w poszczególnych regionach różnych grup ich mieszkańców, nauczycieli i polity-
ków w ostatnich 25 latach?  Czy udało się zbudować regionalną, lokalną tożsa-
mość, z którą mogłaby się identyfikować zdecydowana większość mieszkańców, 
a tym samym wnieść swój wkład w pozytywny rozwój swoich rodzinnych stron? 
Szczególnie interesuje nas to, jaką drogę obrać w szkołach i placówkach oświa-
towych, aby zmierzyć się z tym trudnym dziedzictwem kulturowym i wykorzystać 
owocnie w przyszłości. 

W końcu należy również spojrzeć retrospektywnie na spuściznę okresu ko-
munistycznego i ówczesne podejście do omawianych kwestii oraz zastanowić 
się, jaki to ma wpływ nie tylko na postrzeganie przeszłości, ale także na samo 
społeczeństwo.

Życzymy Państwu inspirującej lektury!

Bernard Gaida
Przewodniczący Związku 

Niemieckich Stowarzyszeń  
Społeczno-Kulturalnych

Ks. dr Piotr Tarlinski 
Duszpasterz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych 

Diecezji Opolskiej,
Uniwersytet Opolski

Gerhard Schiller 
Redaktor

Lucjan Dzumla
Dyrektor Generalny  
Domu Współpracy  
Polsko-Niemieckiej
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prof. dr hab. izabela Skórzyńska 

IH, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Pozna 
prof. dr hab. Anna Wachowiak 

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin

Uobywatelnienie historii pamięci 
niemieckiej w wymiarze regionalnym 

na ZZiP Polski.  
Jaka przeszłość dla przyszłości? 

Czas i przestrzeń to fundamenty naszej tożsamości. 

Każda zajmowana przez określoną zbiorowość przestrzeń jest swoistym ob-
szarem kulturowym. Według Stanisława Ossowskiego w ten sposób krystalizuje 
się nasza pierwotna tożsamość i przynależność do ojczyzny prywatnej. Wszystkie 
następne tożsamości, utworzone pod wpływem zmian odgrywanych ról społecznych, 
czy też wskutek zmiany miejsca zamieszkania, są wtórne i może być ich wiele. 
„Tożsamość może mieć postać: stabilną – odczuwalną, o znaczeniu zbiorowym, 
przypisaną do miejsca i podzielaną przez innych członków zbiorowości, lub płyn-
ną – zmienną, zależną od kontekstu, o charakterze indywidualnym”1. Tożsamość 
narodowa i lokalna tworzą swoistą odmianę tożsamości społecznej i kulturowej, 
która jest kreowana w odniesieniu do określonego terytorium, jego cech indywidu-
alnych i nieuchwytnych wartości, wywierających istotny wpływ na jej kształtowanie.

Przełom, jaki nastąpił w Polsce w roku 1989, otworzył debatę na temat kształ-
tu demokracji lokalnej i partycypacyjnej, a w tym tożsamości lokalnej, regionalnej. 
Ważne miejsce w tej debacie zajmuje, wywołane postępującą regionalizacją i plu-
ralizacją przeszłościowych narracji, pytanie o skutki pluralizacji tej/tych pamięci 
oraz o lokalne otwarcia wspólnot lokalnych na różne, często nieobecne wcześniej 
w publicznym dyskursie, interpretacje przeszłości, tak narodowej, jak i regional-

1 I. Miedzińska (red.), Tożsamościowe komponenty krajobrazu pogranicza, w: I. Skórzyńska, A. Wa-
chowiak i in. (red.), Dom otwarty/dom zamknięty? Poznań 2014, s. 255-256.
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nej/lokalnej. Ta pluralizacja pamięci przeszłości zarazem ubogaca, jak też istotnie 
komplikuje obraz wspólnoty narodowej jako wewnętrznie jednorodnej i spójnej, co 
skłania nas do postawienia następujących pytań szczegółowych: 
(1)  jakie i czego dotyczące pamięci (tożsamości) praktykują dziś wspólnoty lo-

kalne/regionalne w Polsce, zwłaszcza na ZZiP Polski?
(2)  czy w istocie pluralizacja pamięci lokalnej/regionalnej prowadzi do osłabienia 

wspólnoty narodowej i jej państwa?
(3)  czy kryzys ekonomiczny i pozostający z nim w relacji kryzys polityczny, kul-

turowy, tożsamościowy mają wpływ na kształtowanie się otwartej/zamkniętej 
polityki regionalnej teraz i na przyszłość?

(4)  czy wobec zmian tożsamościowych (idei i praktyk) zachodzących dziś w różnych 
regionach Polski i Europy, określonych jako kryzys definiensu regionalizmu, 
możemy mówić o współczesnym regionalizmie jako o tym, co jest dane, czy 
jako o tym, co jest do wypracowania?

Ścisłym kontekstem dla tych faktów jest nasze pytanie o związek tego procesu 
z dającym się zauważyć stopniowym powrotem pamięci niemieckiej przeszłości 
na ZZiP Polski oraz wybrane praktyki i formy, jakie ta właśnie pamięć kulturowa 
tam przyjmuje. Reprezentują one dawniejszą niemiecką przeszłość tych obszarów. 
Proces ten stanowi odwrócenie działań charakterystycznych do 1989 roku, pole-
gających na zacieraniu śladów niemieckiej przeszłości tych terenów. Jak zauważa 
Anna Wolff-Powęska: „Uobywatelnienie historii znalazło wyraz w przywróceniu 
miejscowościom i regionom historii i pamięci w całym jej wielokulturowym wymia-
rze”2. Przekłada się to na bogate inicjatywy obywatelskie. Monitoring i rejestracja 
tych praktyk w stosunkach polsko-niemieckich, mających charakter lokalny, jest 
elementem stanowienia nowego ładu społecznego po 1989 roku. Tworzą go nowe 
organizacje i stowarzyszenia, stawiające sobie za cel pielęgnowanie wielokulturowej 
przeszłości i budowanie nowej, demokratycznej rzeczywistości w skali lokalnej. 

Jak zauważa niemiecki historyk August Winkler, w roku 1990 „po raz pierwszy od 
300 lat kwestia niemiecka (zjednoczenie kraju) i kwestia polska (odzyskanie suweren-
ności) nie były ze sobą w konflikcie, lecz się nawzajem uzupełniały i wspierały. Bywają 
traktaty niewarte papieru, na którym zostały spisane, bo były jedynie taktycznym ma-
newrem. Ale bywają też takie, które na pokolenia kształtują relacje między partnerami.

Podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 r. polsko-niemiecki Traktat o dobrym są-
siedztwie i przyjaznej współpracy stał się trwałym fundamentem nowych, partnerskich 
stosunków między obydwoma państwami i społeczeństwami”3. Mijające 24 lata od 
podpisania wspomnianego traktatu wywołują rozmaite refleksje. Mieszczą się tutaj 
i te związane z polityką historyczną i polityką pamięci, wpisaną, po raz pierwszy po 
II wojnie światowej tak wyraźnie, w kontekst polityki regionalnej i lokalnej. 

2  A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć, Przegląd Zachodni, nr 1, 2007, s. 23. 
3  Polska – Niemcy. 20 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dodatek do tygodnika 

Polityka, nr 23/2810 z dnia 1.06–7.06.2011, s. 1. 
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nej/lokalnej. Ta pluralizacja pamięci przeszłości zarazem ubogaca, jak też istotnie 
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kalne/regionalne w Polsce, zwłaszcza na ZZiP Polski?
(2)  czy w istocie pluralizacja pamięci lokalnej/regionalnej prowadzi do osłabienia 

wspólnoty narodowej i jej państwa?
(3)  czy kryzys ekonomiczny i pozostający z nim w relacji kryzys polityczny, kul-

turowy, tożsamościowy mają wpływ na kształtowanie się otwartej/zamkniętej 
polityki regionalnej teraz i na przyszłość?

(4)  czy wobec zmian tożsamościowych (idei i praktyk) zachodzących dziś w różnych 
regionach Polski i Europy, określonych jako kryzys definiensu regionalizmu, 
możemy mówić o współczesnym regionalizmie jako o tym, co jest dane, czy 
jako o tym, co jest do wypracowania?

Ścisłym kontekstem dla tych faktów jest nasze pytanie o związek tego procesu 
z dającym się zauważyć stopniowym powrotem pamięci niemieckiej przeszłości 
na ZZiP Polski oraz wybrane praktyki i formy, jakie ta właśnie pamięć kulturowa 
tam przyjmuje. Reprezentują one dawniejszą niemiecką przeszłość tych obszarów. 
Proces ten stanowi odwrócenie działań charakterystycznych do 1989 roku, pole-
gających na zacieraniu śladów niemieckiej przeszłości tych terenów. Jak zauważa 
Anna Wolff-Powęska: „Uobywatelnienie historii znalazło wyraz w przywróceniu 
miejscowościom i regionom historii i pamięci w całym jej wielokulturowym wymia-
rze”2. Przekłada się to na bogate inicjatywy obywatelskie. Monitoring i rejestracja 
tych praktyk w stosunkach polsko-niemieckich, mających charakter lokalny, jest 
elementem stanowienia nowego ładu społecznego po 1989 roku. Tworzą go nowe 
organizacje i stowarzyszenia, stawiające sobie za cel pielęgnowanie wielokulturowej 
przeszłości i budowanie nowej, demokratycznej rzeczywistości w skali lokalnej. 

Jak zauważa niemiecki historyk August Winkler, w roku 1990 „po raz pierwszy od 
300 lat kwestia niemiecka (zjednoczenie kraju) i kwestia polska (odzyskanie suweren-
ności) nie były ze sobą w konflikcie, lecz się nawzajem uzupełniały i wspierały. Bywają 
traktaty niewarte papieru, na którym zostały spisane, bo były jedynie taktycznym ma-
newrem. Ale bywają też takie, które na pokolenia kształtują relacje między partnerami.

Podpisany w Bonn 17 czerwca 1991 r. polsko-niemiecki Traktat o dobrym są-
siedztwie i przyjaznej współpracy stał się trwałym fundamentem nowych, partnerskich 
stosunków między obydwoma państwami i społeczeństwami”3. Mijające 24 lata od 
podpisania wspomnianego traktatu wywołują rozmaite refleksje. Mieszczą się tutaj 
i te związane z polityką historyczną i polityką pamięci, wpisaną, po raz pierwszy po 
II wojnie światowej tak wyraźnie, w kontekst polityki regionalnej i lokalnej. 

2  A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć, Przegląd Zachodni, nr 1, 2007, s. 23. 
3  Polska – Niemcy. 20 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Dodatek do tygodnika 

Polityka, nr 23/2810 z dnia 1.06–7.06.2011, s. 1. 
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Kontekst ten stawia nas wobec problemów związanych z kryzysem (dyle-
matami) definiensu regionalizmu, który trafnie organizuje inspirująca dla naszych 
rozważań typologia regionalnych/lokalnych kultur pamięci, zaproponowana przez 
Andrzeja Szpocińskiego. Autor ten wymienia następujące ich modele: 
(1)  Model pamięci regionalnej ufundowany na relacji region – naród, gdy pa-

mięć: „o wydarzeniach (osobach, wytworach kulturowych), związanych ze 
społecznością regionalną lub lokalną, ceniona jest i upamiętniana na różne 
sposoby przede wszystkim dlatego, że reprezentują one wartości (idee, wzo-
ry zachowań) ważne z punktu widzenia narodu, którego ta społeczność jest 
członkiem”. Model ten odpowiada za cechy konstytutywne regionu zamknię-
tego, gdzie nie to, co tutejsze, a tylko tutejsze, które można zidentyfikować 
jako narodowe, leży u podstaw kształtowania się tożsamości regionalnej czy 
lokalnej.

2)  Model pamięci typu region – wspólnota ponadnarodowa, który kształtuje się, 
gdy centrum nie legitymizuje tożsamości regionalnej/lokalnej, a ona sama 
czerpie siłę ze związków z wieloma innymi centrami, akcentując własny re-
gionalny/lokalny wkład w dziedzictwo ponadnarodowe. 

3)  Model typu signum loci w dwóch wersjach, gdy: 
(a)  kultura pamięci lokalnej/regionalnej fundowana jest na wyróżnikach regionu 

dziedziczonych „nie po przodkach”, ale „wraz z obszarem, na którym znajdują 
się jej ślady”. W takiej sytuacji eksponowanie wartości dziedzictwa „dokonuje 
się z pominięciem grupy, która dziedzictwo owo wytworzyła, a oderwane od 
grupy dziedzictwo staje się przede wszystkim etykietką, znakiem rozpoznaw-
czym miejsca”;

(b)  jest to kultura pamięci „niepowiązana ze ściśle określoną zbiorowością” 
i pojmowana jako „zbiór zasobów, do którego dostęp nie jest limitowany 
członkostwem w grupie, lecz jedynie kompetencjami”. Ta kultura „wiąże się 
z procesami globalizacji, z otwartością na przepływ informacji i dóbr. Upo-
wszechnienie się w danej zbiorowości kultury pojmowanej jako zbiór dóbr 
i informacji, z którego można korzystać w dowolny sposób, czyni jej członków 
otwartymi na inne kultury, a samą różnorodność wartością szczególnie przez 
nich cenioną”4.

Tytułowe uobywatelnienie historii pamięci niemieckiej w wymiarze regional-
nym na ZZiP Polski to jest, jak powiedział obrazowo Jan Józef Lipski, „nowe 
życie pod starymi dachami”, czyli liczne przejawy otwartego patriotyzmu oby-
watelskiego. Jedną z tez wspomnianego autora, sformułowaną na początku lat 
80. XX wieku było to, że w dążeniu do wolności i demokracji Polacy muszą 
ponownie przemyśleć (podjąć krytycznie) historię i pamięć mniejszości naro-
dowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących ongiś wielokulturową Polskę 

4 A. Szpociński, Różnorodność odniesień do przeszłości lokalnej, w: A. Szpociński, P. T. Kwiatkowski 
(red.), Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006, s. 153-173.
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– dziś spadkobierczynię nie tylko polskiej, ale także niemieckiej, żydowskiej, 
ruskiej i tatarskiej spuścizny5. 

Zatem stawianie pytania o przeszłość dla przyszłości jest tutaj nie tylko jed-
nym z kluczowych pytań, lecz i zadań. Wśród inicjatyw obywatelskich związanych 
z konstruowaniem tożsamości postmigracyjnej na ZZiP Polski spotykamy zarówno 
te otwarte na niemiecką przeszłość i historię oraz unikatową kulturę tych obszarów 
z tą historią związanych, czyli budowanie tej tożsamości między innymi z uwzględ-
nieniem historycznej pamięci niemieckiej, jak i postawy na drugim biegunie, a więc 
nastawione na budowanie tej tożsamości głównie w oparciu o polską kartę oraz 
wzmacniającą ją symbolikę. 

Jak zauważył P. Sztompka, „istnieją problemy społeczne, które wymuszają 
powstawanie ruchów działających przeciw innemu ruchowi. Za ich przyczyną 
tworzą się pary »ruchów i kontrruchów«, które działają w nieustannym konflikcie 
i aktywizują się w zależności od kwestii podnoszonych przez swoich oponentów”6. 

Przykładem takich ruchów mogą być działania na terenie Szczecina dwóch 
portali internetowych: Sedina i Antysedina. Portal Antysedina jest tutaj doskonałym 
przykładem antyeuropejskich i antyniemieckich (w sensie pamięci) fobii. Z kolei 
Sedina jest przykładem odwrotnym, właśnie otwartości, akceptacji europejskości 
regionów i niemieckiej historii miasta, partycypacji w tym dziedzictwie, na zasadzie 
genius loci, w ramach trzeciego z modeli kultury regionalnej wskazanych przez A. 
Szpocińskiego. 

Sytuacja ta dobrze ilustruje stan pewnej dychotomii, jak i ambiwalencji, w sto-
sunku do pluralizacji pamięci przeszłości w podanym regionie (podobnych przy-
kładów można by podać bardzo wiele, także pochodzących z innych regionów niż 
ZZiP Polski) oraz ścierania się na ten temat odmiennych pomysłów i orientacji. 

Przykładem budowania tożsamości w oparciu także o przedwojenną pamięć 
mogą być również ruchy tzw. filokartystów, kolekcjonerów starych pocztówek, 
spotykane nie tylko na ZZiP Polski. Jednak zwłaszcza we wspomnianych regio-
nach, czyli dawnych Prusach Wschodnich, mają zupełnie odmienny charakter, 
gdyż bezpośrednio odwołują się do poniemieckiej przeszłości tych regionów i tej 
właśnie pamięci historycznej. Filokartyści widoczni są również jako swoiści od-
krywcy poniemieckiej przeszłości.

W zakończeniu nasuwa się ważna konkluzja, że choć dzisiaj trudno jest o jed-
noznaczną diagnozę, jaka będzie przeszłość dla przyszłości, gdyż przeszłość ciągle 
na nowo aktualizuje się w teraźniejszości, to jednak jedno jest ważne i pewne. To 
mianowicie, że bezpowrotnie minął już czas filtrowania pamięci o przeszłości regio-
nu jedynie przez narodowe sita i budowania w ten sposób regionalnej tożsamości. 

5  J. J. Lipski, Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Uwagi o megalomanii narodowej i ksenofobii Polaków. 
(Two homelands – two patriotisms. Remarks on national megalomania and xenophobia of Poles), 
reprint: Gazeta Wyborcza  26.09.2006 [1. wydanie: Warszawa 1981].

6  P. Sztompka, Socjologia, analiza społeczeństwa, Kraków 2003, s. 162.
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Rola historii przed- i powojennej  
w określeniu tożsamości miast  

i ich mieszkańców
Przykład Wrocławia, Gdańska i Gliwic w świetle wyników  

projektu badawczego „Tożsamość miasta i jego mieszkańców  
a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast”

Artykuł bazuje na fragmentach wyników uzyskanych w toku realizacji projektu 
badawczego pt. „Tożsamość miasta i jego mieszkańców a przestrzeń publiczna. 
Studium trzech miast”1. Jego celem jest określenie tożsamości miasta i mieszkań-
ców oraz roli przestrzeni publicznych w procesie kształtowania tożsamości w trzech 
miastach o złożonej przeszłości: Gdańsku, Gliwicach i Wrocławiu.

Główne pytanie stawiane w opracowaniu brzmi: jak kształtuje się obecna tożsa-
mość mieszkańców i miast, w których proces społecznego wytwarzania przestrzeni 
był przez wiele lat związany z kulturą niemiecką? Jest to zatem pytanie o obecność 
i nieobecność niemieckiej przeszłości we współczesnej tożsamości. Ten problem jest 
także analizowany w kontekście wielokulturowości miast, która, zwłaszcza w przypadku 
Wrocławia, stała się istotnym elementem polityki wizerunkowej stosowanej przez władze. 

W modelu empirycznym rozważamy odsetek mieszkańców w każdym z miast 
uznających historię przed i po 1939 roku za ważną, ich wskazania na najważniej-
sze postaci związane z badanymi miastami, przekonanie o tym czy w badanym 
mieście przeszłość przenika się z teraźniejszością, czy też przeszłość została za-
tarta, a wreszcie dostrzeganie obecności innych kultur i narodowości oraz decyzje 
co należałoby uczynić z istniejącym dziedzictwem. Dane uzyskano w badaniach 
ilościowych w okresie marzec–maj 2015 roku przeprowadzonych na próbie 900 
mieszkańców (po 300 w Gliwicach, Wrocławiu i Gdańsku) dobranych kwotowo.

1	 Praca	 powstała	w	ramach	 grantu	NCN	nr	 2013/09/B/HS6/00418.	 Zespół	 badawczy:	 Krzysztof	
Bierwiaczonek,	Małgorzata	Dymnicka,	Katarzyna	Kajdanek,	Tomasz	Nawrocki.
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1.  rola historii i zabudowy przed i po 1939 r. jako determinant charakteru 
badanych miast

Największe znaczenie, spośród analizowanych czynników, przypisuje się: 
II wojnie światowej, okresowi po 1945 roku, a najmniejsze historii do 1939 
roku. Zabudowa historyczna jest uznawana za nieco istotniejszą dla tożsamości 
miast niż zabudowa współczesna. Pod względem społecznym silniejsze piętno 
na tożsamości miast odciskają zdaniem badanych mieszkańcy napływowi niż 
rdzenni. W poszczególnych miastach znaczenie analizowanych czynników jest 
zróżnicowane. 

Historia do 1939 roku ma największe znaczenie dla gdańszczan, a najmniej-
sze dla gliwiczan. Jest to ściśle związane z określonym sposobem prowadzenia 
polityki historycznej, prezentowania tego okresu historycznego mieszkańcom, co 
zaowocowało określonym sposobem zakodowania (lub wymazania) w świadomości 
społecznej wagi okresu przedwojennego. Na przykład, dla zdecydowanej większo-
ści dzisiejszych mieszkańców Wrocławia pierwszym kontaktem (ich samych lub, 
coraz częściej, ich przodków) był kontakt z miastem po-, a nie przedwojennym, 
co znajduje odzwierciedlenie w strukturze pamięci. 

Okres II wojny światowej, ważniejszy niż poprzedni we wszystkich miastach, 
ponownie jest uznawany za najistotniejszy w Gdańsku, następnie we Wrocławiu 
i Gliwicach. Można to wiązać, z jednej strony, z rolą Gdańska w czasie wojny, która 
została trwale zapisana w pomnikach historii i jest przekazywana np. w oficjalnym 
dyskursie edukacyjnym2. Z drugiej strony, należy zwrócić uwagę, że mieszkań-
cy Gdańska ogólnie przypisują analizowanym czynnikom większe znaczenie niż 
mieszkańcy pozostałych dwóch miast, co można traktować jako efekt wielkiego 
wysiłku przepracowywania przeszłości, który podjęto w Gdańsku, ale już nie we 
Wrocławiu czy Gliwicach. 

Okres po 1945 roku jest najistotniejszy we Wrocławiu i Gdańsku. Zwłasz-
cza dla tego pierwszego miasta i jego mieszkańców rok 1945 był przeło-
mem, tym większym, jeśli zderzyć go z poczuciem obcości, które o wiele sil-
niejsze było u nowych mieszkańców przybywających po wojnie do Wrocławia 
niż tych przybywających do Gdańska3, ze względu na intensywniejszej związ-
ki Gdańska niż Wrocławia z Polską, co z kolei przekładało się na dużo inten-
sywniejszą pracę z oswajaniem miasta, którą musiały wykonać nowe władze 
Wrocławia i jego nowi mieszkańcy. Z tego między innymi bierze się „asymetria 
praktyk pamięci kulturowej” pomiędzy bardziej widocznym w powojennym dys-
kursie pamięci Gdańskiem (obecnym także w książkach i filmie) a Wrocławiem. 

2 Por. M. Saryusz-Wolska, Spotkanie czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach, Warszawa 2011, 
s. 226-227.

3  Por. G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005, s. 44.
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2.  Najważniejsze postaci związane z badanymi miastami

Analiza historycznego ulokowania postaci ważnych, zdaniem badanych, dla 
współczesnego charakteru miast ukazuje, iż zdecydowanie więcej takich osób żyło 
lub żyje w okresie powojennym (od 55% w Gdańsku do 75,4% we Wrocławiu) 
niż przedwojennym i wojennym. Analiza konkretnych nazwisk pozwala na opis 
zakorzenienia historycznego i narodowościowego osób uznawanych za ważne. 
Po pierwsze, wszystkie badane miasta „żyją w teraźniejszości”. Za najważniejsze 
uznawane są osoby, których działalność datuje się na koniec XX wieku (L. Wałęsa, 
T. Różewicz, J. Buzek) i początek XXI wieku (R. Dutkiewicz – od 12 lat prezy-
dent Wrocławia, Z. Frankiewicz – prezydent Gliwic). W sumie, na 15 najczęściej 
wymienianych osób uznawanych za ważne aż 9 z nich było lub jest aktywnych 
w II połowie XX wieku. Po drugie, interesujące jest przypisywanie roli ważnych 
dla miast osobom, które mają znaczenie raczej ponadlokalne niż ściśle związane 
z poszczególnymi miastami: Jan III Sobieski czy Jan Paweł II. 

Osoby ważne dla Gdańska to przede wszystkim ze współczesnego polskiego 
okresu Lech Wałęsa oraz naukowiec z XVII-wiecznego Gdańska Jan Heweliusz. Inne 
osoby wskazywane jako ważne to dwaj Niemcy: Günter Grass i Daniel Fahrenheit. 
Za istotnych dla Wrocławia uznaje się trzech Polaków: dwóch prezydentów, którzy 
sprawowali władzę w mieście od 1990 roku (do 2001 B. Zdrojewski, a od 2002 do 
teraz – R. Dutkiewicz) oraz Jana Miodka, wrocławskiego językoznawcę znanego 
z programów telewizyjnych emitowanych w pasmach ogólnopolskich. Dodatkowo, 
we Wrocławiu obserwuje się duże rozdrobnienie wskazań – wybory nie są tak 
jednoznaczne jak w Gdańsku. W Gliwicach wskazania są najbardziej rozproszone 
– nie ma jednej osoby, która organizowałaby myślenie o tożsamości miasta tak, 
jak Lech Wałęsa o Gdańsku. Głównymi osobami wskazywanymi przez badanych 
są wynalazca kremu Nivea – Niemiec Oscar Troplowitz, Jerzy Buzek – polityk, 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego i absolwent Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach i Horst Bienek – niemiecki pisarz i reżyser.

3. Przeszłość – obecna czy zatarta?
W Gdańsku i we Wrocławiu dominuje przekonanie, że przeszłość przenika się 

z teraźniejszością. W Gdańsku wynika ono z głębokiego i względnie powszechnego 
przepracowania przeszłości, natomiast we Wrocławiu wiąże się z powierzchow-
nością wiedzy, wynikającą z promowanej przez władze lokalne „transparentności” 
przeszłości, i bezproblemową akceptacją przekonania o byciu gospodarzem na tych 
terenach. Poczucie, że przeszłość została zatarta najwyraźniejsze jest w Gliwicach, 
co także ma związek z technokratycznym i nastawionym na nowoczesność i przy-
szłość zarządzaniem pamięcią miasta.

4. Inne kultury dostrzegane w miastach
W badanych miastach mieszkańcy dostrzegają obecność wielu kultur, co wy-

nika zarówno z historycznych, jak i współczesnych procesów migracji, globalizacji, 
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z poszczególnymi miastami: Jan III Sobieski czy Jan Paweł II. 

Osoby ważne dla Gdańska to przede wszystkim ze współczesnego polskiego 
okresu Lech Wałęsa oraz naukowiec z XVII-wiecznego Gdańska Jan Heweliusz. Inne 
osoby wskazywane jako ważne to dwaj Niemcy: Günter Grass i Daniel Fahrenheit. 
Za istotnych dla Wrocławia uznaje się trzech Polaków: dwóch prezydentów, którzy 
sprawowali władzę w mieście od 1990 roku (do 2001 B. Zdrojewski, a od 2002 do 
teraz – R. Dutkiewicz) oraz Jana Miodka, wrocławskiego językoznawcę znanego 
z programów telewizyjnych emitowanych w pasmach ogólnopolskich. Dodatkowo, 
we Wrocławiu obserwuje się duże rozdrobnienie wskazań – wybory nie są tak 
jednoznaczne jak w Gdańsku. W Gliwicach wskazania są najbardziej rozproszone 
– nie ma jednej osoby, która organizowałaby myślenie o tożsamości miasta tak, 
jak Lech Wałęsa o Gdańsku. Głównymi osobami wskazywanymi przez badanych 
są wynalazca kremu Nivea – Niemiec Oscar Troplowitz, Jerzy Buzek – polityk, 
przewodniczący Parlamentu Europejskiego i absolwent Politechniki Śląskiej w Gli-
wicach i Horst Bienek – niemiecki pisarz i reżyser.

3. Przeszłość – obecna czy zatarta?
W Gdańsku i we Wrocławiu dominuje przekonanie, że przeszłość przenika się 

z teraźniejszością. W Gdańsku wynika ono z głębokiego i względnie powszechnego 
przepracowania przeszłości, natomiast we Wrocławiu wiąże się z powierzchow-
nością wiedzy, wynikającą z promowanej przez władze lokalne „transparentności” 
przeszłości, i bezproblemową akceptacją przekonania o byciu gospodarzem na tych 
terenach. Poczucie, że przeszłość została zatarta najwyraźniejsze jest w Gliwicach, 
co także ma związek z technokratycznym i nastawionym na nowoczesność i przy-
szłość zarządzaniem pamięcią miasta.

4. Inne kultury dostrzegane w miastach
W badanych miastach mieszkańcy dostrzegają obecność wielu kultur, co wy-

nika zarówno z historycznych, jak i współczesnych procesów migracji, globalizacji, 
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metropolizacji. Jako ciekawostkę można podać, że przed uporządkowaniem kultur 
w kategorie dysponowaliśmy jako badacze 76 różnymi wskazaniami na kultury 
zaobserwowane przez badanych. 

Zdecydowanie najwięcej respondentów dostrzega w swoich miastach obec-
ność kultury niemieckiej (od 73% w Gliwicach do 83% w Gdańsku), kultury 
żydowskiej (od 27% w Gdańsku do 42% we Wrocławiu) oraz kultury kresowej, 
przez którą rozumiemy ślady kultury osadników przybyłych do badanych miast 
z obszarów utraconych na rzecz ówczesnego ZSRR, znajdujących się dziś na te-
rytoriach Białorusi, Ukrainy i Litwy. Mimo iż w ujęciu wspólnym dla miast kultura 
kresowa była trzecią najliczniej wskazywaną, to pogłębiona analiza ujawnia, że 
dzieje się tak za sprawą wskazań mieszkańców Gliwic – znaczenie kresowiaków 
podkreśla blisko 17% badanych, podczas gdy w Gdańsku jest to 2,3%, a we 
Wrocławiu 3,3%. Takie wyniki to odzwierciedlenie skutków polityki historycznej 
prowadzonej w miastach – we Wrocławiu podkreśla się orientację pro-europejską 
i sympatię dla wielokulturowości w metropolitalnym, wielkomiejskim rozumie-
niu. Jednocześnie nie jest to związane z zaprzeczaniem znaczenia osadników ze 
wschodu, lecz wynika z tego, że znaczenie kresowiaków jako kategorii miesz-
kańców dla Wrocławia i Gdańska jest już przebrzmiałe i jeśli się je podkreśla, to 
przy okazji oficjalnie obchodzonych rocznic (lub pojawia się spontanicznie jako 
element komercyjnego pejzażu, np. restauracja KRES przy jednej z modnych ulic 
Wrocławia). Z innych kultur często wymieniane są islamska (głównie w Gdańsku) 
i romska (we Wrocławiu), co zwłaszcza w tym drugim przypadku jest pochodną 
kontrowersji wokół mniejszości romskiej zamieszkującej na koczowisku oraz 
zaznaczającej swoją obecność w przestrzeni publicznej centrum (grajkowie, że-
bracy itp.). Na podkreślenie zasługuje także względnie niewielkie, a jednocześnie 
bardzo zróżnicowane, znaczenie kultury regionalnej. Elementy kultury kaszubskiej 
dostrzega niemal 12% gdańszczan, kultury śląskiej 7% gliwiczan, a dolnośląskiej 
zaledwie 0,4% wrocławian. W Gdańsku istotna jest także kultura hanzeatycka – 
echo przynależności Gdańska do związku miast hanzeatyckich, które pozostawiło 
w mieście zarówno ślady materialne, jak i swoisty genius loci, jak to określał 
prezydent tego miasta swego czasu4. 

Podejście mieszkańców do poszczególnych kultur jest zróżnicowane. Wła-
ściwie tylko wobec  kultury hanzeatyckiej emocje i wynikające z nich działania są 
jednoznacznie pozytywne: 93% badanych uważa, że ślady tej kultury należy za-
chowywać. Niektóre ślady kultury niemieckiej wolałby zatrzeć co piąty badany, 3% 
chciałoby je usunąć w całości. W przypadku kultury żydowskiej jest to odpowied-
nio 14% i 5% badanych. Niektóre ślady regionalne i kresowe chciałoby wymazać 
20% badanych. Najbardziej niechcianymi śladami kulturowymi są tropy romskie, 
kultury zachodniej i islamskiej, co stanowi odzwierciedlenie nurtów w dyskusji 
nad obecnością Romów, wpływów globalizacji oraz islamu na europejskie miasta.

4  Por.  http://www.gdansk.pl/wspolpraca,1683.html (dostęp 31.07.2015).
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5. Polityka pamięci władz badanych miast

W istotny sposób wyniki te wyjaśniają polityki pamięci, które prowadzą wła-
dze badanych miast. W naszych badaniach podjęliśmy próbę rekonstruowania ich 
poprzez analizę wywiadów swobodnych przeprowadzonych z lokalnymi eksper-
tami w każdym z badanych miast5. Podążając za Lechem Nijakowskim, politykę 
pamięci rozumiemy jako „wszelkie intencjonalne działania polityków i urzędników 
[…], mające formalną legitymizację, których celem jest utrwalenie, usunięcie lub 
redefinicja określonej treści pamięci społecznej”6. W każdym z tych miast mamy 
do czynienia z innym podejściem do przeszłości. 

W trakcie badań wyróżniliśmy m.in. technokratyczno-postmodernistyczną politykę 
pamięci. Pamięć nie jest przedmiotem intencjonalnych działań polityków i urzędników 
miejskich. To nie jest „temat, który jest rozwijany. […] Gliwice nie mają polityki 
historycznej. To nie jest coś świadomie kreowane i dbane” (Marcin Szala). Liczy się 
postmodernistyczne nastawienie na przyszłość i sprawne zaspokajanie współczesnych 
potrzeb mieszkańców. Nieprzypadkowo hasłem promocyjnym miasta jest: Przyszłość 
jest tu. Przyjęcie takiego hasła promocyjnego z założenia wycina historię, na co zwró-
ciła nam uwagę architekt, czynnie zaangażowana w sprawy miasta. Władza prezentuje 
postmodernistyczne myślenie nastawione na nowoczesność poza kontekstem miejsca 
i przeszłości. Rozwiązuje bieżące problemy związane z renowacją zabytków (wydaje 
na ten cel znaczne środki) i wspiera sprawnie działające lokalne Muzeum, ale tak 
długo, jak długo nie dochodzi do konfliktu z wizją nowoczesnego miasta. Wtedy, jak 
w przypadku budowy trasy średnicowej, która przecina stary układ urbanistyczny, 
albo w przypadku braku poparcia dla inicjatywy upamiętniania kamieniami (Stolper-
steine) wmurowanymi w chodnik dawnych żydowskich mieszkańców miasta, liczy 
się przyszłość, a nie historia. Dlatego też unika się sytuacji konfliktowych, a podję-
cie przeszłości niemieckiej lub tematyki żydowskiej grozi naznaczeniem lokalnych 
władz. Powiedział nam to wprost jeden z rozmówców: „Przypięcie komuś łatki, że 
jest germanofilem, że lubi Niemców, powoduje, że jakaś część społeczeństwa na 
niego nie głosuje. I stąd ja mam takie poczucie, że tutaj, na Górnym Śląsku, ciągle 
jest tak, że ci włodarze, którzy częstokroć naprawdę nie mają nic [przeciw Niem-
com – K.K i T.N.], a wprost mówią superciekawe historie, nie zrobią tego w takim 
sensie oficjalnym z tego powodu, że mają poczucie, że coś za tym mogą stracić, 
jakaś część społeczeństwa tego nie zrozumie, tego ich zaciekawienia”. 

Istotę stosunku władz miasta do przeszłości wyraził socjolog od lat związa-
ny z Gliwicami. W trakcie wywiadu powiedział: „Jeżeli władza miasta jest władzą 
rządzącą autokratycznie i technokratycznie, a jednocześnie na tyle jest sprawna 
socjotechnicznie, że neutralizuje oponentów, to problem tożsamości i identyfi-
kacji mieszkańców nie jest podejmowany, bo nie jest nośny jako czynnik, który 

5 Ekspertami byli politycy lokalni, urzędnicy, badacze miast, dziennikarze, pisarze, aktywiści miejscy. W każ-
dym z miast przeprowadzono po 20 wywiadów (wszystkie wywiady w archiwum projektu badawczego).

6 Por. L. Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa 2008, s. 44.



1818

by mobilizował ludzi do orientowania się na coś więcej niż taki konformizm dnia 
codziennego. Ten konformizm i wygoda dnia codziennego dominują i nie aktywi-
zują do sporów na temat jakichś wartości, które by budowały poczucie wspólnoty 
mieszkańców”7. W ten sposób władza koncentruje się na przyszłości, a nie prze-
szłości miasta i nie prowadzi żadnej lokalnej polityki historycznej.

Krańcowo odmienny jest przypadek Gdańska. Mamy tu do czynienia z reflek-
sywną polityką pamięci. Władze miasta podejmują celowe i intencjonalne działania 
służące odzyskaniu pamięci miasta. Nie narzucają jednej narracji służącej ich in-
teresom, tak jak to było np. w przypadku gdańskich liberałów, którzy odwoływali 
się do liberalnych okresów w rozwoju Gdańska8. Zamiast tego proponują stałe 
redefiniowanie gdańskiej tożsamości poprzez odwoływanie się do prac wybitnego 
niemieckiego znawcy Gdańska Petera O. Loewa, czy odczytywanie jej poprzez książki 
Grassa, Huellego, Chwina. Prezydent Paweł Adamowicz powiedział nam: „Debata 
o tożsamości powinna trwać nieprzerwanie. Dyskusja o tożsamości co chwilę ma 
nowe rozdziały, nowe otwarcia, nowe opowieści Huellego, Chwina, Wajdy, Loewa. 
Wciąż pojawiają się nowe inspiracje […]”. W innym miejscu wywiadu zaznaczył: 
„Ja uważam, że dyskusje o tożsamości, o tym kim jesteśmy, skąd się wzięliśmy to 
jest zestaw pytań podstawowych. Każde pokolenie, każda generacja, każdy rocznik 
powinny być poddane takiemu umysłowemu wysiłkowi. To jest alfabet człowieka, 
obywatela. To się nie może nigdy skończyć. Przychodzą nowe roczniki, nowi ludzie, 
ta kwestia wciąż podlega redefinicji”.

Kolejne gdańskie powieści, albumy (Był sobie Gdańsk), opracowania historyczne 
inspirowały wieloletnią dyskusję, która doprowadziła do przepracowania niemieckości 
Gdańska. „To jest ogromna robota, w której wielką rolę odegrali ludzie kultury, pi-
sarze, artyści. Po prostu takie było miasto, taka jest historia Gdańska. My naprawdę 
nie musimy się bać, że przyjdą i nas wygonią. Również dlatego, że zaakceptowaliśmy 
historię Gdańska, że ją rozważamy, ale nie dyskutujemy z faktami” (Elżbieta Pękała). 
Najpierw odrzucono mit prastarego polskiego Gdańska na rzecz wielokulturowości 
miasta, by w końcu uświadomić sobie, że za wielokulturowością miasta kryła się 
niemiecka przeszłość: „Jak mówimy o wielokulturowości Gdańska, to choćby z lektur 
Petera Loewa wynika, że łamie on nasze dotychczasowe struktury myślowe na temat 
wielokulturowości Gdańska. Domieszki żydowskie, mennonickie, flamandzkie, owszem, 
ale były jak przyprawa, a nie esencja, ani fundament. Trudno nam było w latach 90. 
powiedzieć, że Gdańsk przez te wieki był niemiecki. Ciężko było nawet oświeconym 
postsolidarnościowym elitom oswoić się z tą lekcją historii. Ukuliśmy mit wielokultu-
rowego Gdańska. Widzimy, że jest jeszcze wiele białych plam” (Paweł Adamowicz).

Całkowicie odmienny przypadek stanowi Wrocław. Lokalne elity polityczne 
bardzo dobrze sobie zdają sprawę, „że zarządzanie pamięcią jest elementem upra-
wiania polityki i utrwalania władzy” (Adam Chmielewski), dlatego prowadzą politykę 
pamięci podporządkowaną promocji miasta. Pamięć i tożsamość nie są tu auto-

7  Rozmówca nie wyraził zgody na podanie nazwiska.
8   Wywiady w Gdańsku zostały przeprowadzone przez M. Dymnicką.
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telicznym celem, ale służą budowaniu wizerunku Wrocławia jako miasta spotkań. 
Miasta otwartego na innych, przyjaznego odmienności i tej z przeszłości, i tej współ-
czesnej. „Promocja... więc ciśnienie na to, żeby być dobrze postrzeganym i dobrze 
wyglądać. I taka świadomość, że się jest wśród dużych miast” (Bartłomiej Lis). 
Ten sam rozmówca dodaje: „Dobrze mieć pozytywną narrację, nawet jeśli przeczy 
faktom. Miasto dawało i daje dużą parę w tego typu historie. One zostały wypro-
dukowane poza mieszkańcami”. Inny dodaje: „To jest miasto propagandy, patrząc 
na to współcześnie. Propagowana jest wizja miasta najbardziej dynamicznego ze 
wszystkich, że my jesteśmy bardziej zachodni (bo jesteśmy najbliżej) niż wszystkie 
inne miasta Polski i szybciej się rozwijamy, rozwój jest najbardziej charakterystycz-
ną cechą, a widać go najlepiej przez kolorowe szkiełka z daleka, a z bliska widać, 
że to bujda na resorach. Ta wizja jest wspierana potężnymi inwestycjami w nie do 
końca potrzebne świecidełka, nie do końca trafione” (Michał Duda). Potwierdza to 
autor aplikacji Wrocławia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Adam Chmielewski: 
„Moim zdaniem miasto korzysta z historii w sposób wybiórczy. Nawiązywanie do 
historii dzieje się raczej incydentalnie i instrumentalnie, jako element lokalnej polityki 
i podejmowania konkretnych decyzji”. Nawet jeden z najbliższych współpracowników 
prezydenta powiedział nam, że historia sprzed 1945 roku nie ma „żadnego znacze-
nia. Dla dzisiejszego społeczeństwa wrocławskiego żadne. Lubimy myśleć o sobie, 
że jesteśmy częścią wielokulturowej, wielowiekowej historii. Ale to jest bla-bla. 
Sądzę, że dla młodych ludzi to nie ma żadnego znaczenia. Może budować dobre 
samopoczucie, że mieszkam w takim mieście. Ale żeby się czuć wrocławianinem, 
to nie jest potrzebne”.

Tendencja ta była wyraźnie dostrzegalna także w języku, w którym nasi rozmówcy 
opisywali politykę pamięci Wrocławia, i to niezależnie, czy reprezentowali instytucje 
związane z władzą lokalną, czy też nie. Mówiono o wizerunku miasta, o kupionym 
produkcie marketingowym. „Wrocław jako społeczność napędził się ideą, że jest 
bardzo nowoczesny. Nie wiem, czy kupił produkt marketingowy, czy szczerze uwie-
rzył, że jest otwarty i nowoczesny” (Izabela Mironowicz). Mówiono o dzielnicy czte-
rech świątyń jako wykreowanym produkcie, o kreowaniu tożsamości przez przekaz 
marketingowy. „Oni kreują tę tożsamość przez przekaz marketingowy i używają jej 
jako narzędzia, do czego jej używają?” (Michał Duda). Taka ocena polityki pamięci 
Wrocławia pozostaje zgodna ze spostrzeżeniami Magdaleny Saryusz-Wolskiej, która 
dostrzegła, że Wrocław „wypracował nowe praktyki tożsamości w obrębie haseł po-
nowoczesności (globalne imprezy, technika, wielo- i transkulturowość) […]”9 – ona 
powtarza za Andrzejem Zawadą, że Wrocław stał się miastem posthistorycznym.

Powyżej zaprezentowaliśmy wstępne wyniki badań. To pierwsze spostrzeże-
nia i intuicje, które powstały przy wstępnej analizie materiału badawczego. Dalszy 
proces pozwoli nam zweryfikować powyższe uwagi i potwierdzić lub odrzucić 
sformułowane tu wnioski.

9  M. Saryusz-Wolska (zob. przypis nr 2), s. 352.
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(Re)konstrukcja tożsamości miast  
na przykładzie Szczecina i Wrocławia

Artykuł poświęcony jest analizie procesu rekonstrukcji tożsamości miast 
post-migranckich, na przykładzie Szczecina i Wrocławia. Wnioski prezentowane 
w artykule są efektem trzyletniego (2008–2010) projektu badawczego realizowa-
nego w ramach grantu RECON Reconstituting Democracy in Europe 6. Program 
Ramowy1. 

Przed przystąpieniem do zasadniczej analizy w pierwszej kolejności ko-
nieczna będzie operacjonalizacja podstawowego pojęcia, jakim jest termin toż-
samość miasta. O ile samo pojęcie tożsamości, mimo wielu rozbieżności, jest 
we współczesnej socjologii dobrze ugruntowane, o tyle tożsamość miasta jest 
pojęciem wielce nieprecyzyjnym. Miasto to zbyt złożony organizm, aby przypi-
sywać mu jedną konkretną tożsamość. Co więcej, tożsamość nie jest stanem, 
ale procesem konstruowanym poprzez działania aktorów społecznych, których 
sens warunkowany jest ramami odniesienia. Jak przekonuje Anthony Giddens, 
działanie i struktura są z sobą wzajemnie powiązane i nie można ich analizować 
bez wzajemnych relacji. To dominujące struktury warunkują charakter podej-
mowanych działań, ale też są tworzone i istnieją tylko i wyłącznie dzięki tym 
działaniom2. Dlatego też, aby pisać o tożsamości miasta, należy zwracać przede 
wszystkim uwagę na ramy odniesienia. Dla potrzeb niniejszego artykułu pod 
pojęciem ram odniesienia rozumieć będę narracje, które kształtują – zgodnie 
z terminologią  A. Touraine – dominujący dyskurs interpretacyjny, zespół przed-
stawień, wyobrażeń stanowiący instancję pośredniczącą, odpowiedzialny przede 

1 Wyniki badań przedstawione były w wielu publikacjach, m.in.: P. Kubicki, Nowi mieszczanie w nowej 
Polsce, Warszawa 2011; M. Galent, P. Kubicki, An Invisible revolution. How the urban way of life is 
transforming the identities of Poles, w: M. Góra, Z. Mach (red.), Collective Identity and Democracy. 
The Impact of EU Enlargement, Oslo 2010. 

2 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003. 
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we współczesnej socjologii dobrze ugruntowane, o tyle tożsamość miasta jest 
pojęciem wielce nieprecyzyjnym. Miasto to zbyt złożony organizm, aby przypi-
sywać mu jedną konkretną tożsamość. Co więcej, tożsamość nie jest stanem, 
ale procesem konstruowanym poprzez działania aktorów społecznych, których 
sens warunkowany jest ramami odniesienia. Jak przekonuje Anthony Giddens, 
działanie i struktura są z sobą wzajemnie powiązane i nie można ich analizować 
bez wzajemnych relacji. To dominujące struktury warunkują charakter podej-
mowanych działań, ale też są tworzone i istnieją tylko i wyłącznie dzięki tym 
działaniom2. Dlatego też, aby pisać o tożsamości miasta, należy zwracać przede 
wszystkim uwagę na ramy odniesienia. Dla potrzeb niniejszego artykułu pod 
pojęciem ram odniesienia rozumieć będę narracje, które kształtują – zgodnie 
z terminologią  A. Touraine – dominujący dyskurs interpretacyjny, zespół przed-
stawień, wyobrażeń stanowiący instancję pośredniczącą, odpowiedzialny przede 

1 Wyniki badań przedstawione były w wielu publikacjach, m.in.: P. Kubicki, Nowi mieszczanie w nowej 
Polsce, Warszawa 2011; M. Galent, P. Kubicki, An Invisible revolution. How the urban way of life is 
transforming the identities of Poles, w: M. Góra, Z. Mach (red.), Collective Identity and Democracy. 
The Impact of EU Enlargement, Oslo 2010. 

2 A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003. 
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wszystkim za konstrukcję obrazu całości życia społecznego i doświadczenia jed-
nostki, gdzie na pośredniczącym poziomie, poziomie dyskursu ideologicznego, 
dokonują się wybory intelektualne i wykuwają się warunki komunikacji, które 
narzucają reguły gry, przyznają tym, a nie innym przywilej bycia słuchanym3. Tak 
ukształtowane narracje – jak pisał na przykładzie Paryża Roger Caillois – tworzą: 
„wyobrażenie Paryża, a ogólnie biorąc wielkiego miasta, tak silnie ujarzmiające 
wyobraźnię, że nikt nie zastanawia się, czy jest wierne, wyobrażenie zrodzone 
z książek, tak jednak rozpowszechnione, że przeniknęło do ogólnej atmosfery 
myślowej i zaczęło wywierać pewien przymus”4. O ile Caillois w pierwszej poło-
wie XX wieku zwracał szczególną uwagę na powieść, jako kluczowe narzędzie 
tworzące dominujący dyskurs myślenia o mieście, o tyle obecnie należy zwracać 
uwagę na wielość różnych środków kształtujących narracje miast. Dlatego też 
w projekcie badawczym założono, że narracje te tworzone są przede wszystkim 
przez liderów opinii wyposażonych w wysokie zasoby kapitału symbolicznego. 
Na potrzeby badań za liderów opinii uznano: dziennikarzy, samorządowców, 
blogerów oraz aktywistów miejskich, z którymi zespół badawczy przeprowadzał 
wywiady pogłębiane. 

Szczecin i Wrocław to obecnie dwa największe polskie miasta, w których do-
konała się stuprocentowa wymiana ludności po drugiej wojnie światowej. Po 1945 
roku niemieckich mieszczan i robotników zastąpili polscy osadnicy pochodzący 
głównie z terenów wiejskich. Nowi mieszkańcy długo odczuwali podwójną obcość 
wobec miast, w których zamieszkali. Obcość ta miała z jednej strony charakter 
kulturowy – oba miasta przez wieki były mocno osadzone w kulturze niemiec-
kiej, z drugiej natomiast charakter strukturalny – wiejscy osadnicy mieli poważne 
problemy z adaptacją do wielkomiejskiego środowiska. W powojennych latach 
wśród pierwszych osadników nie wytworzyły się silne więzi społeczne, konieczne 
dla rekonstruowania tożsamości w nowym miejscu zamieszkania. Powszechne 
było także poczucie permanentnej niepewności i tymczasowości. Na problem ten 
zwracał uwagę Zdzisław Mach, w znamiennie zatytułowanej książce „Niechciane 
miasta”, będącej efektem badań wśród migrantów na Ziemiach Zachodnich5. Aby 
migranci z niechcianych miast stali się obywatelami swoich miast, konieczne jest 
tworzenie nowych atrakcyjnych narracji. Badania pozwoliły na uchwycenie pewnych 
prawidłowości, które pokrótce zostaną przedstawione. 

We Wrocławiu udało się stworzyć nowe narracje, które pozwoliły mieszkańcom 
na aktywne włączanie się w proces kontrowania tożsamości miasta. W Szczecinie na-
tomiast takich narracji zabrakło, a mieszkańcy zdają się trwać w aksjologicznej próż-
ni. Sytuacja ta warunkowana jest wieloma czynnikami, jednak z uwagi na ograniczo-
ne ramy artykułu chciałbym zwrócić uwagę na dwa – moim zdaniem najważniejsze. 

3 A. Touraine, Myśleć inaczej, Warszawa 2011, s. 31-32. 
4 R. Caillois, Paryż, mit współczesny, w: R. Caillois, Odpowiedzialność i styl. Eseje, Warszawa 1967, s. 104.
5 Z. Mach, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998.
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Mit początku
Kluczowa rola mitu początku dla konstruowania tożsamości lokalnych została 

już wielokrotnie opisana6. W przypadku miast, gdzie dokonała się stuprocentowa 
wymiana ludności mit początku ma jednak szczególnie ważne znaczenie. We 
Wrocławiu takim mitem początku nowego miasta w sensie społeczno-kulturowym 
była wielka powódź z 1997 roku7. W wypowiedziach respondentów dość zgodnie 
pojawiało się przekonanie, że mieszkańcy miasta w tym czasie po raz pierwszy 
mogli poczuć się zintegrowaną społecznością i zaczęli postrzegać siebie jako 
świadomych obywateli swojego miasta. Respondenci powszechnie wskazywali, 
że podczas powodzi po raz pierwszy poczuli wzajemną solidarność i zaufanie, co 
pozwoliło spojrzeć im na Wrocław jak na swoje miasto. Co istotne, mieszkańcy 
walcząc o swoje miasto w czasie powodzi, przestali postrzegać dziedzictwo Wro-
cławia w kategoriach dychotomii: polskie – niemieckie. Od tej pory nie miało to już 
znaczenia czy coś jest poniemieckie, czy polskie, stało się po prostu wrocławskie. 

W Szczecinie natomiast respondenci podkreślali, że zabrakło tam wydarze-
nia o charakterze pokoleniowym, mobilizującego mieszkańców do współdziałania, 
czegoś na wzór wrocławskiej powodzi z 1997 roku. W Szczecinie były wydarzenia 
o charakterze pokoleniowym, takie jak na przykład Grudzień’70 i Sierpień’80, jednak 
nie przełożyły się one na budowanie długotrwałych więzi społecznych w obrębie 
całego miasta. Co ważne, uczestnicy tych wydarzeń nie potrafili stworzyć atrak-
cyjnych narracji, które stałyby się podstawą dla tworzenia nowych tożsamości 
szczecinian. Znamienne, że Szczecin przegrał rywalizację o symbolikę tych wy-
darzeń z Gdańskiem.

Narracje
Mit początku potrzebuje atrakcyjnego nośnika, języka, w jakim jest opowiada-

ny. W przypadku Wrocławia udało się takie narracje stworzyć. Wrocławianie, jako 
potomkowie wiejskich osadników, aby legitymizować swoją nową mieszczańską 
tożsamość, zaczęli przyswajać sobie mieszczańskie tradycje przedwojennego Lwowa 
i Breslau – dwóch miast, które w sensie społeczno-kulturowym już nie istnieją, 
a które dla mieszkańców Wrocławia uosabiają ideał kultury mieszczańskiej. We 
Wrocławiu stworzono mit, w ramach którego niemieckie tradycje mieszczańskiego 
Breslau oswajane są poprzez odniesienia to tradycji lwowskich. Mimo że dane 
statystyczne na to nie wskazują, znakomita większość wrocławskich responden-
tów z dumą podkreślała, że co najmniej jeden z przodków pochodzi ze Lwowa.

6 Do najciekawszych prac w tym zakresie można zaliczyć: R. Barthes, Mit, w: J. Błoński (wyb.), Mit 
i znak. Eseje,  Warszawa 1970; E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971; M. Eliade, Sacrum, 
mit, historia. Wybór esejów, Warszawa 1974; K. Kerényi, Czym jest mitologia, w: Twórczość nr 2, 
1973; W. Toporow, Miasto i mit, Gdańsk 2000.

7 Problem jest bardziej złożony i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego wydarzenia. Więcej na 
ten temat w: P. Kubicki, Tożsamość Wrocławia, czyli jak mieszkańcy Wrocławia konstruują swoje 
miasto, w: W. Łazuga, S. Paczos (red.), Poznań – Szczecin – Wrocław, Trzy uniwersytety, trzy 
miasta, trzy regiony, Poznań – Szczecin – Wrocław, Kraków 2010, s. 203-212. 
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i znak. Eseje,  Warszawa 1970; E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971; M. Eliade, Sacrum, 
mit, historia. Wybór esejów, Warszawa 1974; K. Kerényi, Czym jest mitologia, w: Twórczość nr 2, 
1973; W. Toporow, Miasto i mit, Gdańsk 2000.

7 Problem jest bardziej złożony i nie ogranicza się tylko i wyłącznie do jednego wydarzenia. Więcej na 
ten temat w: P. Kubicki, Tożsamość Wrocławia, czyli jak mieszkańcy Wrocławia konstruują swoje 
miasto, w: W. Łazuga, S. Paczos (red.), Poznań – Szczecin – Wrocław, Trzy uniwersytety, trzy 
miasta, trzy regiony, Poznań – Szczecin – Wrocław, Kraków 2010, s. 203-212. 
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W Szczecinie zabrakło takich narracji. Historia przedwojennego Stettin jest co 
prawda obecna w dzisiejszym Szczecinie, przywraca się też ślady dawnego miasta 
w przestrzeni publicznej, działają prężnie portale poświęcone historii miasta: Sedina, 
czy czasopisma, takie jak na przykład Szczeciner. Magazyn Miłośników Szczecina. 
Problem w tym, że to wciąż obca historia, która nie została oswojona poprzez taki 
nowomieszczański mit jak we Wrocławiu. Szczecin nie jest postrzegany jako drugie 
Wilno, w mieście na zasadzie legendy miejskiej opowiada się historię o tym, jak pociąg 
z profesurą wileńską jadącą do Szczecina zatrzymał się na chwilę w Toruniu i już tam 
pozostał. Zatem jedyne miejskie dziedzictwo, które mieszkańcy mogliby wynajdywać, to 
miejskość niemiecka, która nie stanowi atrakcyjnej narracji dla dzisiejszych szczecinian. 

Wrocławskie narracje w dużej mierze udało się stworzyć dzięki literaturze 
i publicystyce. Znamienne, że kluczowe publikacje w tym zakresie ukazują się tuż 
po wspomnianej powodzi. W 1999 roku rozpoczyna się seria niezwykle popularnych 
kryminałów Marka Krajewskiego, gdzie autor rekonstruuje przedwojenny Breslau. 
Co istotne, popularność jego książek w dużej mierze wynika właśnie z odwołań 
do dziedzictwa Breslau, tym samym zamazywana niemiecka tradycja miasta dzięki 
właściwościom literatury staje się bliska i swojska, staje się atrakcyjną narracją. 
W 2002 roku ukazuje się książka brytyjskich historyków „Microcosmos: A Portrait 
of a Central European City”8 – nowa narracja wykraczająca poza obowiązującą 
dotychczas wśród historyków dychotomię pisania o mieście jako polskim lub nie-
mieckim. Od tej pory Wrocław jest wielokulturowy i środkowoeuropejski. Prezen-
towane w tych publikacjach wątki wpisują się w modny dyskurs klasy kreatywnej9, 
w myśl którego o sukcesie miasta decyduje jego otwartość i wielokulturowość. 

Szczecin nie doczekał się własnego mitu i nowych narracji. Artur D. Liskowacki 
w znamiennie zatytułowanym artykule „Szczecin z widokiem na może” pisze: „Mit 
miasta na rubieżach, jakby to była granica Interioru, nie brama do Europy […] 
w przeciwieństwie do naszych Kresów, gdzieśmy zostawili serce – nie ma nic, co 
warte by było uwagi i fatygi podróży. Ten mit nie tylko nie umarł wraz z PRL-em, 
ale w Unii Europejskiej, która przyniosła otwarcie na świat – paradoksalnie – zyskał 
nowe życie. Widmowe właśnie, a raczej mgliste, amorficzne”10. Przykładem takiej 
mglistej i widmowej narracji jest promowana dużymi nakładami środków oficjalna 
marka miasta, Floating Garden 2050. Zgodnie z tą koncepcją Szczecin ma stać się 
idealnym ekologicznym miastem w 2050 roku. Problem tylko w tym, że z tego do-
kumentu nie można się niczego dowiedzieć zarówno o przeszłości miasta, jak i jego 
teraźniejszości, tak jakby miasto istniejące w konkretnej rzeczywistości było fantomem, 
bez tożsamości, którą można w dowolny sposób stworzyć w przyszłości.

8 N. Davies, R. Moorhouse, Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego: Vratislavia – Breslau 
– Wrocław, Kraków 2002.

9 R. Florida, Narodziny klasy kreatywnej, Warszawa 2010. 
10 A. D. Liskowacki, Szczecin z widokiem na może, w: Herito. Dziedzictwo, kultura, współczesność, nr 

5, 4/2011, s. 94-95. 
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W poszukiwaniu utraconej pamięci. 
Strategie przyswajania niemieckiego 

dziedzictwa na Warmii i Mazurach

Parafrazując tytuł znanego dzieła Marcela Prousta, możemy się zastanowić, 
w jakim zakresie możliwe jest odzyskanie pamięci na terenach, gdzie sto-

sunek do zastanego dziedzictwa był niechętny, a często także wręcz wrogi. Jego 
specyfikę oddaje angielskie określenie dissonant heritage, a więc dziedzictwa, 
wobec którego ujawniają się odmienne perspektywy jego widzenia, jak również 
odmienne są narracje na jego temat. W pojałtańskiej Europie niemieckie dzie-
dzictwo, które znalazło się w obszarze państwa polskiego o nowych granicach, 
było przykładem trudnego dziedzictwa, obszarem starcia się bodajże najbardziej 
zantagonizowanych grup narodowościowych. W polskiej polityce kulturalnej wobec 
ziem pozyskanych po roku 1945 budowano projekt tożsamościowy przez różne 
formy ignorowania przeszłości. Zastane znaki niemieckiej kultury stały się tu nie-
wygodnym dziedzictwem.

Siedemdziesiąt lat istnienia polskiej państwowości na terenach byłych Prus 
Wschodnich dostarcza wystarczającej perspektywy czasowej dla oceny strategii 
przyswajania obcego dziedzictwa w tym regionie. Jakkolwiek nie jest to proces 
zakończony, to jednak owa perspektywa pozwala wyodrębnić różniące się fazy 
odnoszenia się do znaków kultury niemieckiej. Na zmienne traktowanie świadectw 
zastanej kultury miały wpływ zmiany polityczne. Trauma wojenna i niepewność 
statusu politycznego tych ziem były jednymi z wielu przyczyn niszczenia i zakła-
mywania świadectw przeszłości. Eksponowanie jedynie znaków kultury polskiej na 
tych ziemiach miało tu legitymizować fakt przesunięcia na zachód granic i uza-
sadniać polską rację stanu. W kreowaniu wizji przeszłości regionu ujawniała się 
niekonsekwencja – pisano i mówiono o odniemczaniu, co potwierdzało przecież 
dostrzegalną obcość kulturową miejsca, a z drugiej strony podkreślano również 
odwieczną obecność tu Mazurów i Warmiaków i ich związek z kulturą polską. 
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Sposób przedstawienia tych dwóch grup etnicznych był przykładem instrumenta-
lizacji; zanegowano bowiem ich związek z niemiecką kulturą, eksponując przede 
wszystkim ich gwarę i trwanie w tradycji polskiej kultury. Stworzono wizję ich ży-
cia odcinającego się od wpływów życia zewnętrznego i procesów cywilizacyjnych. 
Trwanie w kulturze polskiej wspomnianych grup ujawniało się, jak sugerowano, 
w warmińskiej i mazurskiej kulturze ludowej. Kultura ta na początku XX wieku nie 
tworzyła już tożsamości ani Mazurów, ani Warmiaków, a więc powojenne jej re-
aktywowanie było przykładem tworzenia folkloryzmu wykorzystywanego do celów 
politycznych. Z dzisiejszej perspektywy można uznać powojenne propagandowe 
podkreślanie zasług Warmiaków i Mazurów dla utrzymania polskiej kultury również 
jako sposób na ukształtowanie przychylnego stosunku przybyszy do rodzimej lud-
ności. Te działania nie zapobiegły różnym formom prześladowań, wskutek których 
doszło do masowych wyjazdów Warmiaków i Mazurów do Niemiec. Osiedleńcy 
przybywający tu z każdego zakątka Polski, również z tych jej części, które w już 
powojennym świecie do Polski nie należały, mieli czuć, że przybyli – jak wyra-
żano to w języku publicystyki – na ziemie, na które powróciła Polska. Charakter 
osadnictwa polskiego w pierwszych latach powojennych przesądził o specyfice 
tego regionu. Tworzące się tu typowe społeczeństwo postmigracyjne składało się, 
poza pierwszymi repatriantami z Wileńszczyzny, głównie z ludności pochodzącej 
ze wsi. Utwierdzano je w przekonaniu, że na zasiedlanym terenie do roku 1945 
kultura wiejska była dominująca. Nowi mieszkańcy mieli w ten sposób czuć się tu 
mniej obco, rozpoznając struktury życia, które pozostawili za sobą. Ślady wielkiej 
własności ziemskiej, pałace i dwory wkrótce miały się wpisać jako wrogi element 
w nowy ustrój polityczny oparty na walce klas. Charakter osadnictwa i polityka 
kulturalna przesądziły o wiejskim charakterze regionu i braku silnych tradycji kul-
tury mieszczańskiej po roku 1945.

Olsztyn jako największe miasto regionu, zwanego po wojnie Okręgiem Ma-
zurskim, stał się jego stolicą. To tu zaistniały pierwsze najważniejsze instytucje 
kulturalne współtworzące nowy ład. Miastu amputowano całą jego przedwojenną 
historię, dopuszczając jedynie do głosu fakty potwierdzające obecność kultury 
polskiej w jego przeszłości. Na niemiecką historię miasta nie było zapotrzebowania 
społecznego, a i polityka kulturalna tamtego czasu zakładała, jak wówczas określał 
to język publicystyczny, zmywanie osadu niemczyzny. Jeśli stwarzano jakąś wizję 
przeszłości tego miejsca – był to zwykle wizerunek opóźnionego cywilizacyjnie, 
rolniczego regionu, bez tradycji kultury mieszczańskiej, gdzie dopiero powojen-
na rzeczywistość dała szansę na aktywizację życia. Zręby polskiej państwowości 
współtworzone były tu przez grupę przybyłych do Olsztyna w 1945 roku Mazurów 
z Działdowszczyzny, jedynej części Mazur, która na mocy postanowień traktatu 
wersalskiego przyłączona została do Polski. Była to pierwsza formacja inteligencji 
mazurskiej ukształtowana przez kulturę polską, wśród niej byli znawcy ludowej 
kultury. Była to prawdopodobnie jedyna grupa pracowników polskiej administra-
cji, która miała wyobrażenie o historii i kulturze ziem pruskich. Tworzącej się tu 
w atmosferze chaosu polskiej państwowości towarzyszyła strategia przyswajania 
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obcego dziedzictwa, której nadawano często znamiona spontanicznych zachowań 
społecznych. W polityce kulturalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych czy, 
jak wówczas je nazywano, Ziemiach Odzyskanych, można jednak dostrzec pewne 
zróżnicowanie regionalne. Na terenach, gdzie można było w ich przeszłości odnieść 
się do polskiej historii obszaru, ten wątek przeszłości eksponowano, pomijając 
zupełnie czas przynależności do niemieckiej kultury. Cechą wspólną w działaniach 
wobec terytoriów wchodzących przed 1945 rokiem w skład państwa niemieckiego 
było jednak zacieranie śladów niemieckiej kultury czy nawet ich niszczenie. Naj-
bardziej oczywistym przejawem tej postawy było wydane w połowie roku 1945 
przez Władysława Gomułkę, Ministra Ziem Odzyskanych zarządzenie w „sprawie 
gospodarowania materiałami z rozbiórki budynków w miastach i osiedlach”. Dopro-
wadziło ono do dewastacji wielu zabytkowych obiektów i skutkowało przerwaniem 
ciągłości kulturowej. Na terenach określanych dziś Warmią i Mazurami spowodo-
wało to rozbiórkę staromiejskich kompleksów takich miast, jak Kętrzyn, Dobre 
Miasto, Pieniężno, Braniewo, Lidzbark Warmiński, Frombork, Bisztynek, Górowo 
Iławieckie, Nidzica. W wyniku tych rozbiórek cegła, nawet gotycka, wędrowała do 
stolicy. Tak jak na Śląsku i Pomorzu stosowano tu archeologię polskości – w tym 
określeniu Adam Labuda ujmuje działania, które zmierzały do odkrywania i podkre-
ślania elementów polskich w architekturze miast Ziem Północnych i Zachodnich1. 
Odniemczaniu służyła polityka muzealna, której program został opracowany przez 
Związek Mazurów w końcu roku 1944 dla administracji publicznej PKWN w Memo-
riale. Powstałe już w listopadzie 1945 roku Muzeum Mazurskie w Olsztynie miało 
udowadniać polską rację stanu na tych terenach, eksponować warmińską i mazurską 
sztukę ludową, w której można było dostrzec elementy wiążące ją z polską kulturą 
ludową. Amputowano pamięć miast i miasteczek, niszcząc znaki niemieckiej kultury 
i zmieniając semantykę ocalałych obiektów architektonicznych. Tak, jak na innych 
terenach wchodzących po roku 1945 w obręb polskiej państwowości, pozostałą 
po grabieżach czerwonoarmistów i szabrowników ruchomą substancję zabytkową 
w dużej części wywieziono do stolicy2. Pałace i dwory junkrów pruskich, będące 
wyjątkowym elementem krajobrazu kulturowego tego obszaru i przypominające 
historię rodów osiadłych tu od stuleci, były obiektami podwójnie wrogimi z racji 
swej proweniencji i jako świadectwo wielkiej własności ziemskiej niepożądane 
w nowym ustroju. Losy tych obiektów w większości są dramatyczne; tylko nieliczne 
przetrwały i znalazły nowych właścicieli należycie opiekujących się nimi.

Liberalizacja polityki po roku 1956 i związany z tym zwiększony zakres swo-
body zmieniły nieznacznie stosunek do resztek zastanego dziedzictwa. W budowa-
nym odgórnie regionalizmie znalazło się miejsce na ograniczone włączanie tych 

1  A. S. Labuda,  Niemieckie dziedzictwo historyczno-artystyczne w Polsce. Sądy, stereotypy i opinie po 
II wojnie światowej, w: A. Tomaszewski, D. von Wintersfeld (red.), Wspólne dziedzictwo. Polsko-nie-
miecka współpraca konserwatorska 1970–2000. Das gemeinsame Kulturerbe. Die deutsch-polnische 
Zusammenarbeit in der Denkmalpflege 1970–2000, Warszawa 2001, s. 37-38.

2 Zob. E. Gładkowska, Zrozumieć czas, Olsztyn 2003.
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elementów przeszłości, które wpisywały się w scentralizowaną politykę kulturalną. 
Niewątpliwym osiągnięciem tego czasu było powstanie w Olsztynie Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego Pojezierze, któremu udało się zaktywizować kulturalnie ten 
region i doprowadzić m.in. do remontów gotyckich zamków w Reszlu, Lidzbarku 
Warmińskim, Giżycku. Czas pokazał, iż powojenne dziesięciolecie z narzuconą 
w tym czasie amnezją przyniosło jednak złe owoce. Doskonale ujął to Erwin Kruk, 
poeta i prozaik, rodowity Mazur, mówiąc, że w tym czasie doprowadzono do dzia-
łań, których następstwem była integracja przez eliminację – „w ten sposób, przez 
przemilczenie, nie tylko zatraciło się w społeczności lokalnej poczucie ciągłości 
dziejów, ale z całej historii pozostali tylko bojownicy o polskość Warmii i Mazur, 
o jej społeczne i narodowe wyzwolenie oraz nowi mieszkańcy socjalistycznego 
państwa, przybyli tu po wojnie, ale na skutek tego, że nie mogli pielęgnować 
swych tradycji – jakoby bez własnej tradycji i kultury”3.

Przełomowy dla kultury polskiej rok 1989 był początkiem budowania nowej kultury 
dziedziczenia. Na Warmii i Mazurach protest przeciw zafałszowywaniu historii i stanowi  
niepamięci przyjął wyjątkowo radykalną postać. Powstała w roku 1990 Wspólnota Kul- 
turowa Borussia uznała, ze niemożliwe jest mówienie o miejscu bez sięgnięcia do jego 
pamięci. W działalności olsztyńskiej organizacji było oczywiste, że nie można pominąć 
faktu, że Warmia i Mazury stanowią część dziedzictwa Prus Wschodnich. Działalność 
Borussii skupiająca się na tworzeniu, jak to określił jej ówczesny przewodniczący, 
regionalizmu otwartego, ujawniała się w organizowaniu seminariów, konferencji, warsz-
tatów, wystaw, działalności wydawniczej, które zmieniały wizerunek regionu. Dziś 
trudno przecenić działalność organizacji w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku. Wobec 
dotychczasowego lekceważenia, niszczenia i zacierania znaków niemieckiej obecności 
w tym regionie działalność organizacji uświadomiła, że region ma prawdziwie wielokul-
turową tradycję i pamięć miejsca znacznie dłuższą niż ta zaczynająca się od roku 1945.

We współczesnym dyskursie naukowym pamięć zajmuje ważne miejsce. 
U schyłku XX i na początku XXI wieku mamy do czynienia ze sformalizowaną 
postacią pamięci. Jak zauważa Magdalena Saryusz-Wolska, wraz z odchodzeniem 
świadków historii upamiętnianie przeszłości zostaje przeniesione w „obszar zewnętrz-
ny i materialny”4. Według wspomnianej autorki, ten typ pamięci jest fundamentem 
tożsamości i kolektywnego myślenia o przeszłości. Od czasu badań nad miejscami 
pamięci Pierre’a Nory5 i dzieła Jana Assmanna dokonującego rozróżnienia na pamięć 
komunikatywną i pamięć kulturową, funkcjonujących w obszarze pamięci zbioro-
wej6, mamy do czynienia z rozbudowanymi koncepcjami pamięci. Dokonując skrótu 

3 E. Kruk, Widok z połowy lat pięćdziesiątych, Gazeta Olsztyńska, 30.03./1.04.2001, s. 9.
4  M. Saryusz-Wolska, Wprowadzenie, w: tejże (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna 

perspektywa niemiecka, Universitas, Kraków 2009, s. 31.
5 P. Nora (red.), Les lieux de mémoire, vol. 1, Paris 1984.
6 J. Assmann, Kollektives und kulturelles Gedächtnis. Zur Phänomenologie und Funktion von Gegen-

-Gedächtnis, w: Ulrich Borsdorf, Heinrich Theodor Grütter (red.), Orte der Erinnerung. Denkmal, 
Gedenkstätte, Museum, Frankfurt/Main–New York 1999; J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, 
zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008.
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koncepcji Assmanna, możemy przyjąć, że formy pamięci kulturowej pojawiają się 
w czasie, w którym kończy się pamięć oralna. Mediami pamięci kulturowej stają się 
więc obiekty, pismo, miejsca. Owe media mogą zaistnieć w sprzyjającym kontekście 
społecznym, związanym najczęściej z sytuacją polityczną. Maria Lewicka w książce 
„Psychologia miejsca”, odwołując się do koncepcji Connertona przedstawiającego 
siedem rodzajów grupowego zapominania, uznaje, że wyszczególnione przez nie-
go zapominanie w służbie tworzenia nowej tożsamości można uznać za oficjalne 
narracje budujące nowe życie na Ziemiach Odzyskanych7. W tym rodzaju narracji 
o miejscu nie zostają uwzględnione  elementy postrzegane jako niepotrzebne 
z punktu widzenia aktualnej pragmatyki działania i współczesnych celów grupy8. 

Początkowy opór wobec działań olsztyńskiej Borussii był wynikiem oporu 
pamięci kulturowej, budowanej od roku 1945. Tworzyła ją, jak zauważa wyżej 
cytowana autorka, jedynie pamięć dowolnego okresu, podtrzymywana w postaci 
pomników obchodów rocznicowych i to ona stała się podstawą do budowania 
tożsamości powojennego społeczeństwa Warmii i Mazur. 

Dziś, po pewnym okresie fascynacji przeszłością niemiecką, w regionie kulty-
wuje się pamięć siedemdziesięciolecia polskiej państwowości. Nie tylko w stolicy 
regionu, ale również w jego mniejszych miastach, miasteczkach i wsiach obchodzi 
się siedemdziesiątą rocznicę istnienia polskich szkół, muzeów, chociaż te instytucje 
mają znacznie dłuższy rodowód i często mają siedzibę w miejscu o wielowiekowej 
tradycji. Jaka jest więc dziś pamięć miast o wymienionej krwi? Określenie, będące 
nazwą projektu realizowanego przez wspomnianą Marię Lewicką, jest zwrotem, 
pod którym kryje się wymiana narodowościowa. Badaniami przeprowadzonymi 
przez zespół badawczy objęto kilka miast. Wśród nich nie ma Olsztyna, jednakże 
można zaryzykować stwierdzenie, że w tym mieście, tak jak w badanym Wrocławiu, 
Elblągu, Gdańsku, Szczecinie, Wilnie i Lwowie, pamięć jest wybiórcza. Dotyczy 
to przeszacowywania odsetka polskiej ludności w przedwojennym społeczeństwie 
tych miast. Wynikiem badań Lewickiej jest stwierdzenie, że ponad 67% miesz-
kańców Ziem Zachodnich i Północnych, a jeszcze więcej osób z Polski centralnej 
uważa, że programy szkolne przedstawiające historię miasta i regionu powinny 
przede wszystkim podkreślać ich związki z polską historią9. W tym miejscu warto 
przywołać olsztyński przykład odzyskiwania pamięci dotyczącej istnienia tu kultury 
Żydów wschodniopruskich w ramach projektu Fundacji Borussia, zatytułowanego 
Dom Mendelsohna. W roku 2013 w budynku zaprojektowanym przez światowej 
sławy architekta Ericha Mendelsohna, urodzonego w przedwojennym Allenstein, 
otwarte zostało Centrum Dialogu Międzykulturowego. W uratowanym od zniszcze-
nia budynku, pierwotnie pełniącym funkcję domu przedpogrzebowego, odbywają 
się cykliczne spotkania poświęcone m.in. przybliżaniu kultury wschodniopruskich 
Żydów, ale także budowaniu dialogu międzykulturowego. Erich Mendelsohn jest 

7  M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012, s. 418. 
8 Tamże.
9  Tamże, s. 478.
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jedną z najbardziej eksponowanych postaci związanych z Olsztynem, zajmując 
miejsce zaraz po Mikołaju Koperniku. Twórca wieży Einsteina w Poczdamie i licz-
nych budynków użyteczności społecznej prezentowany jest jako postać mająca 
łączyć kulturę żydowską, polską i niemiecką, które budują wizerunek miasta10. Nie 
eksponuje się przy tym jego przywiązania do wschodniopruskości i żydowskiej 
tożsamości, czemu niejednokrotnie dawał wyraz. Sposób przedstawiania sylwetki 
architekta wspomaga promocję miasta, czyniąc z jego postaci symbol nowocze-
sności miasta na progu XX wieku.

Odmienne podejście do przyswajania niemieckiego dziedzictwa kulturowego 
Warmii i  Mazur po roku 1989 zaowocowało znacznymi osiągnięciami stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych, nie został on jednak w pełni przyswojony społecznie. 
Ten fakt nie dziwi, gdy weźmie się pod uwagę, że najwolniej przebiegają proce-
sy zmian mentalnych. Proces przyswajania niemieckiego dziedzictwa na Warmii 
i Mazurach trwa, a jego wiodącym motywem jest wielokulturowość. Na otwarty, 
pozbawiony kompleksów stosunek do niemieckiego dziedzictwa przyjdzie jeszcze 
poczekać. Jak długo? Na to pytanie odpowie niedaleka przyszłość.

10 M. Karkowska, Pamięć kulturowa a zmiany w krajobrazie miasta. Analiza obchodów rocznicowych 
lokacji miasta w świetle koncepcji Aleidy i Jana Assmannów, Kultura i Społeczeństwo, nr 4, 2010, 
s. 93.
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Instytut Dziennikarstwa, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych,  
Uniwersytet Warszawski

Ślązak–Polak, Ślązak–Niemiec 

Wybrałem tych dwóch bohaterów, ponieważ obu poznałem osobiście. Kazi-
mierz Malczewski (1886–1969), dziadek mojego szkolnego kolegi, ma dziś swoją 
ulicę w Opolu. Johann Kroll (1918–2000) zapoczątkował historię stowarzyszenia, 
które zrobiło karierę na Opolszczyźnie i w pewnym sensie zmieniło oblicze tej 
ziemi. U zarania Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej na 
Śląsku Opolskim zjawiłem się w 1988 roku w jego domu w Gogolinie. Opisałem 
tę nową sytuację w kilku czasopismach, m.in. w tygodniku Polityka, a tekst ten 
przedrukował Frankfurter Allgemeine Zeitung. Malczewscy i Krollowie to ludzie, 
którzy współtworzyli dzisiejszy Śląsk.

Przyciąganie Polski
Kazimierz Malczewski nie był rodowitym Ślązakiem, bo urodził się 5 lutego 

1886 roku w miejscowości Runowo w Wielkopolsce. Pochodził z wielodzietnej ro-
dziny szewca, ale zdobył solidne wykształcenie. Uczęszczał do gimnazjum w Nakle 
i Poznaniu, maturę złożył w Hamburgu, a w Kilonii studiował prawo i ekonomię. 
Zaczął pracę w Deutsche Bank/Hamburg, później pracował w zakładzie P. W. Gaed-
ke – skąd posłano go jako stałego przedstawiciela na ówczesny wschód Niemiec.

„Obrawszy wówczas Wrocław jako swą siedzibę – pisze we wspomnieniach 
– brałem tam z wewnętrznego nakazu udział w pracy społecznej przede wszystkim 
w miejscowym Sokole, tej – jak Niemcy mówili – Polnische Vorhut in Deutschland 
(Polska Straż Przednia w Niemczech)”. W czasie I wojny światowej został powołany 
do armii niemieckiej, poszedł na front, a następnie wrócił do Wrocławia, ale to 
jeszcze nie był ten ostateczny, silny związek ze Śląskiem. Początkowo miał podjąć 
pracę w tworzonym właśnie Ministerstwie Poznańskim, ale za namową Wojciecha 
Korfantego przeniósł się na Śląsk, jako kierownik Komisariatu Plebiscytowego, do 
Bytomia, a później do Raciborza, gdzie był sekretarzem, a później kierownikiem 
Polskiego Komitetu Plebiscytowego na powiaty Racibórz i Głubczyce. Od tej pory 
Śląsk stał się jego ojczyzną. 
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Po podziale śląskiego terenu plebiscytowego aż do roku 1932 był prezesem 
Dzielnicy I Śląskiej Związku Polaków w Niemczech, prezesem Związku Spółdzielni 
Śląskich, także liderem Polskiej Partii Ludowej, współzałożycielem i wiceprezesem 
Polskiego Towarzystwa Szkolnego i Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, równocześnie 
kierownikiem Banku Ludowego, Rolnika i Strzechy (Dom Polski Zaodrza w Raciborzu).

Gdy sprawy polityczne zmierzały w coraz gorszym kierunku, szykowało się 
porozumienie Beck–Hitler, losem Kazimierza Malczewskiego pokierował Leon 
Malhomme, konsul generalny RP w Bytomiu i w Opolu. Malczewski relacjonuje 
odbytą z nim rozmowę: „Co, Panie Generalny, będę robił w tymże Opolu? On 
powiedział: Ruszy Pan z księgarnią polską, co do której to sprawy Pan mnie tyle 
nachodził”. Księgarnia została zarejestrowana pod nazwą Lektor jako jedyna tego 
typu placówka polska na Śląsku Opolskim. Działała do czerwca 1938 roku, gdy 
jej kierownik musiał nocą przez zieloną granicę uchodzić za miedzę, czyli na teren 
województwa katowickiego.

W czasie okupacji Kazimierz Malczewski ukrywał się. Pod zmienionym nazwi-
skiem Edgar Maleszewski mieszkał w Jastrzębiu k. Radomia, walczył też w Armii 
Krajowej. Był to już wówczas człowiek obarczony rodziną. Najstarsza córka Luto-
sława (urodzona w 1914 roku we Wrocławiu) poszła w jego ślady i odziedziczyła 
pasję patriotyczno-społeczną. Gdy Kazimierz założył w Opolu księgarnię Lektor, 
to ona figurowała jako jej właścicielka. Lutosława studiowała filologię angielską 
i germańską na Uniwersytecie Wrocławskim i działała aktywnie w Związku Akademi-
ków Górnoślązaków Silesia Superior, a w 1939 roku została relegowana z uczelni. 
W czasie okupacji wraz z rodzicami ukrywała się jako Barbara Maleszewska i pro-
wadziła tajne nauczanie. Po wojnie osiadła w Opolu, uczyła angielskiego, a potem 
pracowała jako dziennikarka, była też radną. Obaj synowie Kazimierza uczęszczali 
przed wojną do jedynego polskiego gimnazjum w Bytomiu. 

Malczewscy  wrócili do Opola już  w  kwietniu 1945 roku.  Kazimierz zdał ma-
turę w liceum dla pracujących, choć Polakom ze Śląska stwarzano różne trudności. 
Potem studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej (jako pierwszy rodowity 
wrocławianin). Zdzisław studiował ekonomię rolną w Poznaniu. Natomiast założyciel 
rodu Kazimierz Malczewski po powrocie do Opola został na krótko aresztowany 
przez UB, później zaangażował się w działalność społeczno-polityczną i kulturalną, 
współpracował z redakcjami Katolika, Nowin Opolskich i Słowa Powszechnego, 
był współzałożycielem Instytutu Śląskiego, działał w ZboWiD. Poznałem go jako 
starszego pana, emeryta. U niego wraz z wnukiem Jackiem oglądaliśmy często 
wspaniałą bibliotekę domową, w której było wiele książek albumowych i encyklo-
pedii niemieckich o samolotach i okrętach. 

Kazimierz Malczewski nie przewidział procesów, które nastąpiły później, czyli 
zachwiania się tożsamości narodowej rdzennych mieszkańców tego regionu i masowej 
emigracji ze Śląska do Niemiec w ramach akcji łączenia rodzin, z którą mieliśmy do 
czynienia od końca lat 60. do początku lat 80. Dopiero przemiany ustrojowe uspo-
koiły nieco ten proces. Przyczyniło się do tego także powstanie pierwszej organizacji 
mniejszości niemieckiej na Śląsku Opolskim, dzieło Johanna Krolla. 
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Niemcy na Śląsku 
Johann Kroll urodził się 25 czerwca 1918 roku w Rozkochowie (koło Głogów-

ka). W roku 1937 ukończył renomowane nyskie liceum Carolinum. Studiował nauki 
przyrodnicze we Wrocławiu. Powołany do wojska, w trakcie działań wojennych na 
Krymie został ciężko ranny.

 W 1948 roku ożenił się z Marią Bias i osiadł na ponad 30-hektarowym go-
spodarstwie rolnym w Obrowcu. W 1975 roku założył Rolniczą Spółdzielnię Pro-
dukcyjną w Obrowcu, która zatrudniała nawet 250 osób. Przez wiele lat była ona 
uważana nie tylko za wiodącą w województwie, ale także za jedną z wzorcowych 
w skali całego kraju. Spółdzielnia sprawowała wówczas patronat nad przedszkolami, 
szkołą, a także klubem sportowym. Johann Kroll zamieszkał wówczas w Gogolinie. 

 W 1988 roku zaczął organizować pierwsze zebrania Niemców zamieszkałych 
na Śląsku Opolskim. Zainicjował akcję zbierania podpisów ludzi mieszkających na 
Śląsku i przyznających się do narodowości niemieckiej. Po zarejestrowaniu w 1990 
roku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Mniejszości Niemieckiej z siedzibą w Go-
golinie, został pierwszym przewodniczącym tej organizacji. Gdy po kilku latach 
na tym stanowisku zastąpił go syn Henryk, to nadal  pozostawał Honorowym 
Przewodniczącym. W tym czasie Gogolin zaistniał na mapie politycznej nie tylko 
województwa, ale kraju i świata. Przybywali tutaj ważni politycy, w tym: premier 
Jan Krzysztof Bielecki, ambasadorowie Niemiec, Austrii i Stanów Zjednoczonych 
oraz przewodnicząca Bundestagu Rita Süssmuth. Założona przez Johanna Krolla 
organizacja Mniejszości Niemieckiej w następstwie demokratycznych wyborów stała 
się obecna nie tylko w samorządach szczebli podstawowego i wojewódzkiego, ale 
też w parlamencie. To świadczy o ogromnej sprawności organizacyjnej. Od zało-
żenia Towarzystwa minęły trzy lata, a od jego zarejestrowania zaledwie rok, kiedy 
w wyborach parlamentarnych w 1991 roku mniejszość ta uzyskała 7 mandatów 
poselskich i 1 mandat senatorski, w 1993 roku – 4 mandaty i 1 senatorski, a pod-
czas wyborów w latach 1997, 2001 i 2005 – 2 mandaty poselskie. W 2007 roku 
mniejszość uzyskała tylko 1 mandat poselski. Kontynuator dzieła Johanna Krolla, 
jego syn Henryk piastował mandat poselski nieprzerwanie od 1991 do 2007 roku. 

Ojciec podejmował m.in. inicjatywy dotyczące nauki języka niemieckiego 
w szkołach oraz możliwości posługiwania się tym językiem w trakcie nabożeństw. 
W tym czasie powołano na Śląsku kilka niemieckich instytucji kulturalnych i go-
spodarczych.

Syn Henryk kontynuował dzieło ojca. Urodził się 20 stycznia 1949 roku 
w Gogolinie. Wychował się w tradycyjnym gospodarstwie rodziców w Obrowcu 
nad Odrą, gdzie wraz z bratem Krzysztofem pomagał rodzicom. Ukończył w 1974 
roku studia weterynaryjne we Wrocławiu, a po wielu latach pracy w tym zawo-
dzie w 1991 roku został wybrany do Sejmu z listy Mniejszości Niemieckiej. Jego 
żona Grażyna, mgr farmacji, pochodzi z Lewina Brzeskiego, z rodziny repatriantów 
z kresów wschodnich. Córka Małgorzata (ur. 1977) ukończyła studia prawnicze 
w Würzburgu, a po aplikacji w Darmstadt pracuje jako adwokat, studiując jedno-
cześnie na Uniwersytecie Jagiellońskim polskie prawo gospodarcze. Syn Piotr (ur. 
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1979) ukończył magisterskie studia matematyczne oraz studia informatyczne we 
Wrocławiu i pasjonuje się pisaniem programów komputerowych. Syn Grzegorz (ur. 
1985) studiuje Maschinenbau (budowę maszyn) na Uniwersytecie Technicznym 
w Kaiserslautern.

Henryk Kroll pamięta, że w domu niemiecki był używany na równi z gwarą 
śląską. „Ojciec zaangażował się w sprawę mniejszości, bo odkąd przeszedł na 
emeryturę na początku lat 80., jeździł po regionie, interesował się jego historią, 
poznawał ludzi”  – wspomina. „Kiedy około 1986/87 roku zaczęło się tworzyć śro-
dowisko Niemców w województwie śląskim, tamci ludzie myśleli raczej o wyjeździe 
do Niemiec. A ojciec stworzył swój autorski program – zrobić coś dla ludzi, któ-
rzy czują się Niemcami, ale chcą zostać tutaj. To było jego dzieło. Przed domem 
rodziców w Gogolinie stały kolejki chętnych na spotkanie. Dzięki akcji zbierania 
podpisów mniejszość rosła spontanicznie, jak wielka kula śniegu”. 

Henryk Kroll nigdy nie traktował stosunków polsko-niemieckich na Śląsku 
konfrontacyjnie. Twierdził, że Ślązacy są ludnością pogranicza. Granice się prze-
suwały, a ludzie pozostawali.

Pożegnania
Kazimierz Malczewski zmarł 16 stycznia 1969 roku, a jego pogrzeb 20 stycz-

nia był manifestacją uczuć patriotycznych. Podkreślano, że zmarły był członkiem 
honorowym i współzałożycielem Instytutu Śląskiego w Opolu i jednym z przywód-
ców ludności polskiej Śląska w latach międzywojennych, a po wojnie wybitnym 
organizatorem życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego na Ziemi Opolskiej. 

Pogrzeb Johanna Krolla w marcu 2000 roku zgromadził liczne rzesze mieszkań-
ców Gogolina i okolic. Podkreślano jego zasługi na polu zawodowym, kulturalnym 
i społecznym, liczne odznaczenia, w tym także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 
Polski oraz jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych Niemiec – Krzyż Za-
sługi ze Wstęgą. W trakcie uroczystości pogrzebowych kilkakrotnie wypowiadano 
o Johannie Krollu słowa: „Był Polakiem dla Polaków, dla Niemców – Niemcem, 
a właściwie był Górnoślązakiem i Europejczykiem”.

zamiast komentarza
Syn Johanna Krolla – Henryk i wnuk Kazimierza Malczewskiego – Jacek są 

niemal rówieśnikami. Dla obu Śląsk Opolski jest ich małą ojczyzną, ale spoglądają 
na swoje korzenie z innych perspektyw. Dla dzieci Henryka i Jacka sprawa ta wy-
gląda już trochę inaczej, a zapewne dla ich wnuków różnic w myśleniu o Śląsku 
prawie wcale nie będzie. I to jest najlepsza nauka z historii.
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dr hab. Zygmunt Kłodnicki 

emeryt. prof., Uniwersytet Śląski, Cieszyn

Ślązacy (Hanysy, Cesarocy, Prusocy, 
Wasserpolacy) i Gorole. Problemy  
z tożsamością na Górnym Śląsku

Do nazw o niewyraźnym zakresie należą etnonimy. Używane od tysiącleci 
w całym Starym Świecie ułatwiają ludziom określenie obcych w odróżnieniu od 
swoich. Towarzyszą one stereotypom, równie mało precyzyjnym jak nazwy. Mimo 
to posługujemy się nimi w życiu codziennym. Budzą one również zainteresowanie 
badaczy, którzy chcieliby nie tylko odtworzyć genezę stereotypów, ale także je 
doprecyzować. Nie podejmuję się tu zarysowania problematyki etnicznej z poło-
żeniem nacisku na obecność Niemców i Polaków na Górnym Śląsku. Zuboży to 
prezentowany szkic, ale pozwoli wyeksponować problemy kulturowe związane 
z tożsamością autochtonicznych Ślązaków i ludności napływowej – Goroli.

Etnonim Ślązacy znany jest co najmniej od połowy IX w.; pojawił się on 
w źródle zwanym Geograf Bawarski pod nazwą Sleenzane1. Pomińmy domysły 
etymologiczne, z których jedne prowadzą do germańskiego plemienia Silingów, 
a więc do przejęcia nazwy przez późniejszych mieszkańców Śląska, inne wskazu-
ją na pochodzenie etnonimu od słowiańskiego rdzenia *slęg (wilgotny, mokry). 
W średniowieczu zanikły różne nazwy plemion zamieszkujących ziemie śląskie wy-
mienione przez Geografa Bawarskiego – powszechne stało się określenie Szlązacy, 
Ślązacy, niem. Schlesier, czeskie Slezanie. 

Wśród ludności autochtonicznej pochodzenia słowiańskiego, od drugiej poło-
wy średniowiecza, coraz częściej osadzali się różni, głównie germańscy koloniści; 
przybysze przyjmują nazwę Ślązacy (Schlesier) i doprowadzają do poważnych 
zmian kulturowych, a w przypadku Dolnego Śląska – także do wymiany języka. 
Inaczej było na Górnym Śląsku, gdzie infiltracja niemiecka, w dużo mniejszym 
stopniu także czeska, były słabsze. Niewiele wiemy o nazwach etnicznych doby 

1 Pomińmy domysły etymologiczne, z których jedne prowadzą do germańskiego plemienia Silingów, 
a więc do przejęcia nazwy przez późniejszych mieszkańców Śląska, inne wskazują na pochodzenie 
etnonimu od słowiańskiego rdzenia *slęg ‚wilgotny, mokry’.
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nowożytnej. Pochodzenia niemieckiego, a więc egzonimem, jest nazwa Wasserpo-
lacy, nadawana przez niemieckich, a w ślad za nimi i morawskich sąsiadów. Znana 
jest co najmniej od XVII w., wygląda na określenie ludności polskiej z pogranicza 
niemiecko-polskiego2. W katowickiej części Górnego Śląska obecnie jest to nazwa 
prawie całkiem nieznana, może zapomniana. Niemieccy osadnicy na Górnym Śląsku 
w XIX w. byli określani mianem Rajchy, ale i tę nazwę przykrył już pył zapomnienia.

Śląsk, który dawniej był dzielony jak tort weselny, został scalony w obrębie 
Korony Czeskiej, i w tej postaci należał do Austrii. W połowie XVIII w. znowu zo-
stał podzielony; Prusy przejęły większą część tych ziem, zostawiając przy Austrii 
tylko południowe skrawki, które dziś określamy nazwami Śląsk Cieszyński i Śląsk 
Opawski. Obok miana Ślązacy pojawiły się nazwy Prusocy i Cesarocy. Druga z nich 
służyła na określenie mieszkańców Śląska Pruskiego, trzecia – Austriackiego. 
Wiele setek zgromadzonych ostatnio informacji3 układa się w interesujący obraz 
– otóż granica między Prusokami i Cesarokami i dziś jeszcze wygląda dokładnie 
tak samo jak granica polityczna, której nie ma już od blisko stu lat. Ale i te nazwy 
odchodzą już z wolna do historii; możemy je usłyszeć jeszcze w miejscowościach 
nadgranicznych, dalej przetrwały już głównie w pamięci najstarszego pokolenia. 

Nazwa Prusocy została zastąpiona mianem Hanysy. Tak określają siebie Górno-
ślązacy, choć w ustach przybyszy brzmi ona obraźliwie. Sądzę, że początkowo było 
to przezwisko, z czasem zostało przyjęte za nazwę własną. Przezwiskowy charakter 
ma egzoetnonim Cesarocy utworzony od określenia Cesarstwo (Austro-Węgierskie). 
Odnosi się on zarówno do mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, jak i przynajmniej 
zachodniej części zaboru austriackiego, tj. zachodniego Krakowskiego. Jego konotacja 
po większej części miała charakter stygmatyczny, więc trudny do zaakceptowania. 
Statystyczny mieszkaniec Śląska Cieszyńskiego zapytany kim jest, odpowie z tela, 
albo tu z tela, czyli stąd. Tylko niekiedy przyzna się do tego, że jest Cesarokiem, 
jeszcze rzadziej i to z wyraźną wątpliwością – Ślązakiem, ale już nigdy – Hanysem.

Najpoważniejsze przesunięcia ludności dokonały się w wyniku obu wojen 
światowych. W XX w. nasilało się osadnictwo, a w ślad za nim wpływy polskie. 
Dzisiejsi mieszkańcy przybyli tu z różnych stron Polski, zwłaszcza z Kresów Wschod-
nich. Jeszcze pamiętają o swoim pochodzeniu, rzadziej o odpowiadających mu 
etnonimach, ale to już znowu przeszłość odchodząca w niepamięć. Chociaż zdają 
sobie sprawę z tego, że już w trzecim pokoleniu mieszkają na Śląsku, ale jakoś 
trudno przyznawać się im do nazwy Ślązacy. Rdzenni Ślązacy, ale i przybysze 
oraz sąsiedzi, nazywani Gorolami, ciągle stawali przed problemem tożsamości.4

2 Używano jej również na określenie polskich mieszkańców Warmii i Mazur.
3 1506 ankiet  z okresu od końca 2008 do połowy 2011 r. pozyskanych z terenu woj. katowickiego 

i  obszarów sąsiednich (w posiadaniu autora). Ankietę wypełniali studenci lat etnologii i studiów 
podyplomowych pedagogiki na pierwszych zajęciach (podziękowania dla prof. H. Szczurek-Boruty) 
oraz ich rodzice, rzadziej  dziadkowie. Część ankiet wypełnili uczestnicy uniwersytetów III wieku w 
Cieszynie, Jastrzębiu-Zdroju i w Katowicach.

4 Szczególnie cenna w tym zakresie jest praca E. Kłoska,  „Swoi” i „obcy” na Górnym Śląsku od 1945 roku. 
Środowisko miejskie. „Ethnologica” nr 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
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Na terenach górskich i podgórskich południowo-wschodniego Śląska sytuacja 
wygląda jeszcze inaczej. Nader słabo zachowała się stara nazwa Lachy przynie-
siona tu przed wiekami ze wschodu – z górnych dorzeczy Dniestru i Sanu przez 
wędrownych pasterzy i nadawana po drodze rolnikom gospodarującym na terenach 
podkarpackich. Także miano Wałasi, określające ludność pasterską, należy już do 
przeszłości. Żywa natomiast jest jeszcze nazwa o charakterze topograficznym – 
Górale na mieszkańców Istebnej, Koniakowa i Jaworzynki. Spotkać można jeszcze 
równie topograficzne określenie Dolacy/Dolniacy; tak nazywają Górale swoich pół-
nocnych sąsiadów – Wałachów. Ci z kolei tak określają bardziej nizinnych Lachów.

Niżej opiszę, w stosownym skrócie, Ślązaków, tak jak widzą ich sąsiedzi 
(heterostereotyp) i jakie zdanie mają o sobie (autostereotyp).

1. Ślązacy
Ci Ślązacy, którzy od pokoleń mieszkają na Górnym Śląsku, zwykle sami sie-

bie określają mianem Hanysy. Tak też nazywają ich liczni przybysze oraz sąsiedzi 
(Gorole), nadając jednak temu etnonimowi charakter stygmatyczny. Oprócz tego, 
jak wiemy, byli nazywani Prusokami i Wasserpolakami. Heterostereotyp uwzględnia 
opinie Goroli, zarówno sąsiadów, jak i przybyszy. W tabeli I. uwzględniono także 
wyobrażenia Ślązaków/Hanysów o sobie. Bogate materiały, zebrane drogą ankieto-
wą od końca 2008 do połowy 2011 r. pozwoliły zarysować stereotypowe obrazy. 

Tab. I. Stereotyp Ślązaków/Hanysów/Prusoków

Cechy 
(tytuły wierszy według zapisu  w ankietach)

(Cechy: +++: wymieniane najczęściej;  
++: wymieniane dosyć często;  

+: wymieniane rzadziej; pominięto cechy 
wymieniane tylko kilka razy)

W oparciu o materiały ankietowe 
opracował Z. Kłodnicki

Heterostereotyp Ślązaków/
Hanysów/Prusoków Autostereotyp 

Ślązaków/

Hanysów

Sąsiedzi 
(głównie 

Zagłębiacy 
z okolic 

Sosnowca 
i Dąbrowy 
Górniczej)

Przybysze
(Gorole)

1 Gwara śląska +++ +++ +++

2 Autochtonizm + +++ +++

3 Przywiązanie do tradycji i ich 
kontynuacja

+++ ++ +++

4 Specyficzne potrawy (głównie rolada 
z modrou kapustou)

+ ++ +++

5 Etos pracy, pracowitość + ++ +++

6 Religijność + + +++

7 Dbałość o rodzinę; lubią spędzać 
czas z rodziną

+++

8 Gościnność +++

9 Porządek, czystość ++
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10 Uczciwość ++

11 Towarzyskość ++

12 Lubią wypić ++

13 Nieustępliwość +

Tabela ukazuje zdumiewające podobieństwo w zakresie elementów składających 
się na stereotypowe obrazy (wiersze 1-6). Poniżej kilka opinii wybranych z ankiet.

Heterostereotyp
W ankietach wypełnionych przez mieszkańców woj. katowickiego i najbliższe-

go sąsiedztwa Ślązaków/Hanysów lokalizuje się na Górnym Śląsku (zwykle tylko 
w byłej części pruskiej), podkreślając przy tym ich specyficzną gwarę; rzadziej 
pojawiają się informacje dotyczące wyróżniających cech kulturowych i mentalnych. 

Zaczniemy od tych zanotowanych na Śląsku Cieszyńskim. Respondent z Koń-
czyc Wielkich, deklarujący się jako Polak, pisze o Hanysach: „Ciekawscy, wszystko 
muszą wiedzieć – co, gdzie, kto z kim; uparci, zawistni; jeśli ktoś ma więcej niż 
oni, to zazdrośni; nie pochwalą, tylko krytykują” (m 26/2011). Cieszynianka (k 
48/2011) pisze, iż są oni religijni i pracowici; dodaje przy tym, że „dbają o swoją 
gwarę i tradycję”.

W wielu miejscowościach i okolicach należących ongiś do zaboru austriackiego 
opinie na temat Ślązaków i Hanysów są różne, a nazwa Hanysy ma zwykle charakter 
obraźliwy lub przynajmniej lekceważący. W Rajczy (pow. żywiecki) „na ludzi z Zagłę-
bia [Śląskiego] do dziś mówi się Ślązacy albo Hanysy […] złośliwie; nazwa lokalna; 
[znam ją] od starszych osób” (k ok. 20/2010). Respondentka z Tychów zauważyła, 
że w Małopolsce o Ślązakach lekceważąco mówi się Hanysi (k 26/2010). 

Zagłębiaczka z Dąbrowy Górniczej o Hanysach dowiedziała się w domu5: „[Ha-
nysi] są to mieszkańcy Bytomia, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Święto-
chłowic, Chorzowa czy Piekar Śląskich. Nigdy nie zdarzyło mi się zauważyć, aby 
któryś z mieszkańców tych miast obraził się [o tę nazwę]. Górny Śląsk to ogromne 
przywiązanie do tradycji i rodziny, to etos pracy i bogata kultura. Myślę, że tych 
wartości możemy im pozazdrościć, a oni sami są dumni z tego, że są rodowity-
mi Ślązakami. […] Gościnni, życzliwi, bogobojni, pracowici, wrażliwi na biedę 
i krzywdę ludzką”.

Zagłębiacy zauważają specyfikę śląskiego jadła; są to żur, wodzionka, rolady, 
kluski, czerwona kapusta. „Musiałam się nauczyć gotować kluski i żur” opowiada 
sosnowiczanka, która wyszła za mąż za Ślązaka i zamieszkała w Rudzie Śląskiej (k 
58/2003). Respondentka, urodzona w Gliwicach6, wylicza potrawy charakterystyczne 
dla Ślązaków/Hanysów: „rolada, kluski polskie, rosół z makaronem, wodzionka, 

5 „Stosowane i używane częściej przez mieszkańców Górnego Śląska, znam określenie z domu”  
(k 27/2010).

6  Ojciec z Galicji, matka warszawianka; obecnie mieszka w Katowicach.



38

siemieniotka, moczka na Wigilię”. Na Śląsku obchodzi się urodziny, a w Zagłębiu 
imieniny – zauważają Zagłębiacy. 

Inne spostrzeżenia nie mają już takiego waloru obiektywności. Jeśli informa-
torka z Będzina (k 55/2003) jest zdania, że „u nas szczególnie kobiety na co dzień 
wyglądają z klasą, malują się, są eleganckie; Ślązaczki ubierają się trochę kiczowato, 
szczególnie jak na siłę próbują się wystroić”, to jest już ocena subiektywna. „Ślą-
zacy, myślę, nie przywiązują wagi do stroju” – mówi młody sosnowiczanin – „nie 
patrzą na to jak wyglądają, za to jak przychodzi niedziela, to wyciągają z szafy 
najlepsze ubrania, na pokaz przed ludźmi, sąsiadami w kościele” (m 32/2003).

Pochodząca z Małopolski informatorka (k 55/2005), mieszkająca od 15 lat we 
wsi Niezdara, pow. tarnogórski, pisze, iż „Kultura tej miejscowości pokrywa się 
z kulturą górnośląską; typowa gwara i zwyczaje śląskie, obejścia i zagrody schludne, 
czyste i uporządkowane, ludzie gospodarni. Tradycja jest podtrzymywana, w dużej 
mierze wspomagana przez kościół i szkołę, np. dożynki, zwyczaje wielkanocne”. 

Respondent pochodzący z Kresów Wschodnich i mieszkający od 1946 r. 
w Kluczborku wie, że Hanysi mieszkają „głównie na Opolszczyźnie i częściowo 
w woj. katowickim. Poznałem ich w kontaktach życia codziennego […]. Są to ludzie 
pracowici, gospodarni, życzliwi, chętni do pomocy innym. Spotkałem się z okre-
śleniem Ślązak i Hanys jako pojęciami to samo oznaczającymi. […] Coraz rzadziej 
używa się określenia Ślązak, a zupełnie zanikło określenie Hanys” (m 81/2010). 

Mieszkaniec Tychów, pochodzący z Zaborowa, pow. brzeski, mianem Ślązaków 
określa mieszkańców Górnego Śląska i charakteryzuje ich lakonicznie: „Nie znają 
żartów, a czy są aż tacy pracowici, jak fama niesie – jest nieprawdą. Są zapatrzeni 
w siebie, są oszczędni, mają uraz do Goroli” (m 73/2011). Gorolka (Polka) miesz-
kająca w Katowicach (k 66/2012) sądzi o Ślązakach/Hanysach, że są „pracowici, 
odpowiedzialni, solidni, rzetelni, [mają] mało poczucia humoru, mało lotni”7. 

Przybysze, osiadli na Górnym Śląsku, zwracają uwagę zarówno na odmien-
ności kulturowe, jak i na gwarę. Respondentka pochodząca z Gorzowa Wielkopol-
skiego, a obecnie mieszkająca w Jastrzębiu-Zdroju i deklarująca się jako Gorolka, 
pisze: „Ślązacy zamieszkują Górny Śląsk, posługują się dialektem śląskim, ale też 
twierdzą, że są Polakami […]. Starsi z okolicznych miejscowości posługują się 
gwarą i wielu z nich szczyci się pochodzeniem niemieckim”.

Teraz przytoczę niektóre wypowiedzi składające się na autostereotypowy 
obraz Ślązaków/Hanysów. Pojawiają się w nich niekiedy opinie o Gorolach. Ślą-
zaczka z Kąpieli8, najstarszej części uzdrowiska Jastrzębie-Zdrój, pisze: „Ślązak 
był nauczony niemieckiego porządku, dyscypliny, pracowitości. Kobieta śląska to 
ktoś, kto pilnuje ogniska domowego – dba o dom, dzieci i męża. Nie dba o siebie 
– największa wada Ślązaczek – myślą o rodzinie, nie o sobie. Dogadzają bliskim, 
[Ślązaczka] z reguły jest otyła i mało atrakcyjna! Ślązacy nie są flejtuchami, a takie 

7 „Nie jestem egoistką, jestem gotowa do wyrzeczeń i poświęceń, moi sąsiedzi Ślązacy (niektórzy) – 
przeciwnie”, pisze respondentka pochodząca z Radomia (w Katowicach od 18 r. życia).

8 Tak nazywano zdrojową część Jastrzębia-Zdroju. 
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zdanie mam o Gorolach; oprócz tego, że dużo gadają, gadają, a mało robią! Jak 
robią, to na pokaz i minimum!” (podkreślenia respondentki k 58/2008).

Ślązaczka/Hanyska z Mysłowic (k 25/2011) na pytanie „za kogo się uważasz?” 
odpowiada: „Zamieszkuję region śląski, w moim domu mówi się gwarą, kultywuje 
się tradycje śląskie, moja rodzina propaguje folklor śląski, czuję ogromne przywią-
zanie do tej kultury”. W innym miejscu pisze o Ślązakach, iż „charakteryzują się 
pracowitością, przywiązaniem do tradycji, obrzędów, kultury i wiary”. Respondentka 
z miasteczka Orzesze (k 55/2012) uważa się „za Ślązaczkę, bo jestem gościnna, ro-
dzina ma dla mnie wielką wartość, a tradycje i przywiązanie do ojczystej ziemi jest 
dla mnie nadrzędne” – i dodaje – „Hanysy to naród twardy, przywiązany do ziemi, 
o dużych sercach, weseli, ale twardzi i zażarci ludzie, a Gorol to człowiek fałszywy”. 

Młoda Ślązaczka z Żor (k 19/2012) pisze, iż „Hanysy to ludzie pracowici, 
większość z nich pracuje na kopalniach. Hanysy mieszkają w familokach, są nie-
przychylnie nastawieni do Goroli, czują się [od nich] lepsi. Hanysy posługują się 
gwarą śląską, z czego są bardzo dumni […]. Typowym daniem Ślązaków jest 
rolada, kluski śląskie i modro kapusta”. 

Studentka – Ślązaczka z Chorzowa-Batorego (k 19/2012) uważa, że „Hanys 
to nazwa gwarowa, a Ślązak to dla mnie nazwa poprawna politycznie […] obie 
oznaczają dla mnie to samo. Prawdziwym Hanysem lub Ślązakiem jest ten, który 
się nim czuje, zna chociaż trochę gwarę i historię Śląska. Jacy jesteśmy? Myślę, 
że twardzi i dumni. I nie lubimy Goroli, zwłaszcza tych z Warszawy. Lubimy rolady 
i kluski śląskie, przyśpiewki gwarowe i spotkania w gronie przyjaciół i rodziny”. 

Autostereotyp Ślązaków/Hanysów nie jest, oczywiście, jednoznaczny. Śląza-
cy to mieszkańcy Górnego Śląska, którzy „niekoniecznie mówią gwarą – Rybnik, 
Chorzów”, a Hanysy to ci, którzy używają gwary śląskiej.

2. Gorole
Równie skrótowo opiszę Goroli, tak jak ich widzą śląscy sąsiedzi. Tylko nie-

liczne wypowiedzi mają charakter autostereotypu, głównie jednak ograniczają się 
one do zaprzeczania opinii Ślązaków. Miano Gorol jest żywe zwłaszcza w części 
przemysłowej Górnego Śląska.

Według Ślązaków/Hanysów Gorole to Polacy, którzy:
a) mieszkają w Polsce poza granicami Śląska, zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim 
albo
b) przybyli z różnych stron Polski, w tym także z Zagłębia Dąbrowskiego (b) 

(Zagłębiacy), i mieszkają wśród Ślązaków/Hanysów na Górnym Śląsku;
c) mówią lepszą, względnie czystą polszczyzną, a nie gwarą śląską; 
d) mają odmienną i gorszą od śląskiej kulturę (tu wymienia się szereg różnic).

Mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego i przybysze, którzy zamieszkali na Gór-
nym Śląsku wiedzą o tym, że nazywa się ich Gorolami, ale nazwy tej nie używają. 
W obrębie nadrzędnego określenia Gorole występują inne – precyzujące okolice, 
z których oni przybyli, np. Medalikorze z Częstochowskiego, Scyzoryki z Kieleckiego, 
Władki (z centralnej Polski), Skarpeciorze (ze Skierniewickiego), Krawaty (z War-
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szawskiego), Krakusy, Lajkoniki, Centusie (z Krakowskiego) czy Pyry z Poznańskiego. 
Do rzadszych należą Ludzie zza Wody, Ludzie z Altreichu (pochodzący z Zagłębia 
Dąbrowskiego), z Bożych Stron, Śledziki, Paprykarze (z Wybrzeża), Ruskie (Ru-
soki), Bugaje (ze wschodniej Polski), Hadziaje, Baciary, Czos(n)ki, Dzióbole („bo 
som dzióbole”), Bambry, Pamponie, Jaśki, Nierobole, Chachary, Tatary („bo byli 
take dzike”), Szwedy, Ryże. Są też nazwy oddające sposób ich sprowadzenia do 
pracy na Śląsk – Werbowniki/Werbusy, Łapańce, Przybłędy, Imporcioki, Napływ, 
Przybytki, Emigranci, Obcokrajowcy, Espyjoki (od brygad Służby Polsce, w skrócie 
SP), a nawet miejsca zakwaterowania – Wule, Wulce. Zanotowano także nazwę 
Poloki, definiując ją jako „określenie pejoratywne określające nie-Ślązaka, bardzo 
obszerne i często używane jako uszczypliwe”. Określenie Warszawiacy również 
odnosi się do przybyszy z innych ziem polskich, najczęściej zresztą z bliższych niż 
Warszawa miejscowości. Ten obraz doznaje zakłócenia w jednym miejscu – często 
Ślązacy/Hanysi9 oddzielnie wymieniają Zagłębiaków z Zagłębia Dąbrowskiego, choć 
częściej nazywają ich Gorolami10. 

„Gorole są zdradliwi, dbający tylko o własne interesy” słyszała respondentka 
od dziadków mieszkających w Jastrzębiu-Zdroju (k 26 z Zebrzydowic, pow. cieszyń-
ski). Młody Ślązak/Hanys z Tarnowskich Gór twierdzi, że Goroli cechują cwaniactwo 
i zakłamanie (m 25). Gorol „dużo mówi, a mało robi” pisze starszy Hanys z Rybnika 
(m 71). W tym samym mieście słyszymy, iż „Gorole są zawzięci, pracowici, ale i pa-
zerni”, jak pisze Ślązaczka (nazwa znana z domu – k 27). „Gorol to osoba leniwa, 
niewykształcona, źle postrzegana na Śląsku” informuje Ślązaczka z Rybnika (k 36).

„Jeżeli ktoś robi coś źle, niepoprawnie, to najpewniej jest Gorolem. Jego 
celem jest oszukać nas [Ślązaków]. Gorolem jest też najprawdopodobniej ten, 
który nie umie jeździć samochodem, tj. robi to źle, jest zawalidrogą – pisze młoda 
Ślązaczka (k 20 z Katowic) i dodaje w innym miejscu – przyjezdnych, Warsza-
wiaków szczególnie, nazywa się Gorolami i przypisuje się im zawsze najgorsze 
intencje (złodzieje itp.)”.

Ślązaczka/Hanyska z Ruptawy Goroli umieszcza w Jastrzębiu-Zdroju: „Mówi się 
[o nich], że są leniwi, niewychowani i mieszkają w tzw. króliczokach, to znaczy w blo-
kach” i dodaje, że na wszelkich „przybyszów” mówi się Gorole; jest to nazwa bardzo 
obraźliwa w okolicy Ruptawy (k ok. 21). Echem dawnych wyobrażeń demonologicz-
nych jest stwierdzenie Hanyski z Katowic, która pisze, że Gorole to „ludzie z czarnym 
podniebieniem”. Także w Zabrzu słyszymy, że Gorol ma „czarno w gębie” (k 23).

Z zapisów respondentów zdaje się wynikać dwojaki stosunek do Goroli; łagod-
niejszy w stosunku do przybyszy na Śląsku Górnym, bardziej ostry w odniesieniu 
do Zagłębiaków. Ci pierwsi są już częściowo zasymilowani, a liczba małżeństw 

9 Etnonim Ślązacy ma parę znaczeń. Na Śląsku Górnym najczęściej oznacza ludność autochtoniczną, 
zwykle nazywaną też Hanysami; wydało mi się wygodne używanie obu terminów jednocześnie, łącząc 
je ukośnikiem – Ślązacy/Hanysi.

10  Ale i w Zagłębiu Dąbrowskim nazywa się tak przybyszy tu osiadłych. W Dąbrowie Górniczej „przy-
jezdnych nazywamy Gorolami. Tak do dziś określa się wszystkich nie-Ślązaków”.
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międzygrupowych wzrasta. Drudzy wciąż są odrębni, bliżej nieznani, co ułatwia 
trwanie stereotypowego obrazu i stygmatyzację. 

Sama nazwa jest używana przez Ślązaków/Hanysów, niechętnie natomiast 
przez tak określanych przybyszów. Podczas gdy na pytanie o Ślązaków czy Hany-
sów nieraz można było usłyszeć odpowiedź: „To my”, to nie spotkałem natomiast 
podobnego stwierdzenia przy pytaniu o Goroli. 

O Gorolach miejscowa ludność mówiła z grubsza to samo, co przybysze 
mówili o Hanysach – nawzajem zarzucano sobie brak „kultury”. Zarówno Gorol, 
jak i Hanys „nie potrafił posługiwać się podstawowym sprzętem domowym, jak 
ubikacja, piecyk, wanna, a ponadto nie był gospodarny i żył w skrajnym ubóstwie. 
Ludność napływowa w Jastrzębiu-Zdroju przypisywała sobie ucywilizowanie Ja-
strzębia-Zdroju, a miejscowi byli zdania, że przybysze dopiero tu się ucywilizowali”.

Gorole podkreślają swoją „lepszą polszczyznę”, w czym na ogół są zgod-
ni ze Ślązakami/Hanysami. Nie podzielają natomiast ich poglądów dotyczących 
wartościowania kultury. To ostatnie jest powodem, dla którego nazwa Gorol ma 
charakter stygmatyczny. 

Młody Zagłębiak wnioskuje „z opinii i opowiadań, [iż Gorole/Zagłębiacy] są to 
ludzie pomocni i braterscy, w dużym stopniu nietolerancyjni i wyczuleni na Ślązaków. 
Nadrzędną nazwą jest powiedzenie Gorole” (m 20, Sosnowiec). Katarzyna W. Czepiel, 
Zagłębianka, gromadząca materiały do pracy o tożsamości Zagłębiaków, zauważa, że 
„wśród młodych ludzi rzadko widoczne są podziały. Konflikt istniał w poprzednich 
pokoleniach [co do dziś jest] widoczne w rodzinach o silnych tradycjach (zwłaszcza 
śląskich). Młodzi ludzie wchodzą w tę konwencję w ramach żartów”11.

Pospolite dawniej na Śląsku Górnym małżeństwa o charakterze endogennym 
ustępują egzogennym, a dzieci zrodzone w tych ostatnich są nazywane krojcoka-
mi, rzadziej basztardami. Niewiele o nich wiadomo; część z nich określa się jako 
Ślązacy (jednak nie Hanysy). Niekiedy podkreśla się przy tym fakt urodzenia się 
na Śląsku. Byłaby to nowa kategoria Ślązaków, tym razem z wyboru opcji. Ich 
związki z Polską będą zapewne mocniejsze, aniżeli sporej części autochtonicznych 
Ślązaków, którzy opowiadają się za autonomią.

Zakończenie
Pod jakimiś względami sąsiedzi są odmienni, a więc gorsi od nas. Praw-

dziwe i wyimaginowane różnice stanowią o stereotypowym obrazie. Górny Śląsk 
jest obszarem, na którym obok siebie mieszkają Gorole i Ślązacy/Hanysi. Nawet 
w jednej miejscowości możemy spotkać się z różnymi zdaniami na temat sąsia-
dów. Na ogół przyjmuje się, że stereotypowy obraz jest mocno zniekształcony. 
Ale w tych obrazach pojawiają się opinie i spostrzeżenia prawdziwe, choć zwykle 
trudne do zweryfikowania. Są to różne obrazy i każdy na swój sposób prawdziwy 
i nieprawdziwy zarazem; trafiliśmy bowiem do gabinetu krzywych luster.

11  Wywiad przeprowadzony przez K. Kanię w r. 2010.
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Historie (nie)opowiedziane.  
Problemy przekazu międzypokoleniowego 
i socjalizacji historycznej w rodzinach  
na Śląsku Opolskim

 Wstęp
Przekaz międzypokoleniowy pozwalający na zachowanie pamięci historycznej 

i tożsamości kulturowej jest podstawą istnienia wspólnot na różnych poziomach 
społecznych. Poznając biografie rodzinne, historię lokalną i narodową, określamy 
swoją tożsamość, często w opozycji do innych, którzy pojawiają się w naszym 
otoczeniu społecznym. Nie zawsze są to grupy obce. Obecność ich może stanowić 
ważny element środowiska lokalnego, jego historii i kultury. Z drugiej strony, różne 
społeczności funkcjonujące w tej samej przestrzeni postrzegają ją i zapamiętują 
inaczej, nadając miejscom swoiste dla siebie wartości. Naszą tożsamość tworzy-
my i przekształcamy w oparciu o kolejne doświadczenia życiowe. Dziś to często 
doświadczenia oparte na transkulturowych i transnarodowych przepływach ludzi 
i idei, związane z procesami globalizacji, migracji i wieloetniczności. Pośrednikiem 
w przekazie tym są coraz częściej media i nowoczesne technologie.

Społeczność Śląska Opolskiego, na którą od okresu powojennego składała się 
zarówno ludność autochtoniczna, przesiedleńcy z byłych Kresów Wschodnich, jak 
i ludność napływowa z centralnej Polski oraz innych regionów, dziś stanowią w coraz 
większym stopniu nowe pokolenia. Pokolenia, które doświadczenia wojny i przy-
musowych przesiedleń częściej znają z kart literatury historycznej niż z przekazów 
rodzinnych rodziców czy dziadków. Z drugiej strony obserwujemy od kilkunastu lat 
powszechniejsze zainteresowanie społeczeństwa historią narodową i lokalną, pojawiają 
się swoiste modne obszary historyczne, a wydawnictwa poszerzają swoją ofertę litera-
tury historycznej (szczególnie z tematyki II wojny światowej i beletryzowanych biografii 
historycznych)1. Filmy i gry historyczne, a także różnego rodzaju komercyjne gadżety 

1 Wywiad Łukasza Grzesiczaka z Rafałem Szmytką, redaktorem w dziale historycznym SIW ZNAK, 
www.histmag.org (dostęp 19.01.2015).
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sprzedają się w ogromnych nakładach. Młodzi ludzie prowadzą poszukiwania genealo-
giczne poprzez Internet, nieraz przy pomocy wyspecjalizowanych firm, które zajmują 
się m.in. oprawą graficzną albumów i pamiątek lub spisywaniem historii rodzinnych.

W poniższym tekście poruszony został problem przekazu międzypokoleniowego 
i pamięci społecznej na Śląsku Opolskim w kontekście pytań o to, co z pamięci 
najstarszego pokolenia zostaje przekazane, a co jest zapominane? Problem ten 
interesował mnie przede wszystkim w kontekście: jakie czynniki społeczne i kul-
turowe wpływają na przekaz międzypokoleniowy w rodzinach, jego zakres, formę 
i jakość? Na te pytania starałam się udzielić odpowiedzi w oparciu o literaturę 
socjologiczną oraz badania prowadzone przez Zakład Antropologii i Socjologii 
Kultury w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Opolskiego2. Badania te rozpoczęte 
zostały w 2015 roku i objęły dotychczas 67 respondentów reprezentujących trzy 
pokolenia mieszkańców Śląska Opolskiego.

Pamięć społeczna w czasach przyśpieszenia
Badania odnoszące się do pamięci w ramach socjologii koncentrują się na 

społecznych jej aspektach, a przede wszystkim na tym, w jaki sposób jest ona 
tworzona i odtwarzana oraz jakie ma znaczenie dla społeczności, która nią dyspo-
nuje, zachowuje i transmituje lub przeciwnie – wymazuje z pamięci. Barbara Szacka 
definiuje pamięć społeczną jako „zespół wyobrażeń o przeszłości grupy, a także 
wszystkie postacie i wydarzenia z tej przeszłości, które są w najrozmaitszy sposób 
upamiętniane, jak również rozmaite formy tego upamiętniania”3. Tak rozumiana 
pamięć społeczna pełni ważne dla społeczeństwa funkcje: 
–  jest przekaźnikiem pożądanych wartości i wzorów zachowań,
–  legitymizuje przekazywane tradycje,
–  jest elementem tożsamości społecznej i więzi grupowej (tzw. wspólnot pamięci 

opartych na przekonaniu o wspólnym losie i wspólnej symbolice, co pomaga 
odróżnić swoich od obcych)4. Pamięć społeczna, choć posługuje się czasem 
historycznym, to odnosi się głównie do czasu społecznego. Stanowią go 
wspólnie podzielane wyobrażenia, sposoby myślenia i symbolizowania zjawisk 
zmiany i trwania. Czas społeczny pełni w zbiorowości funkcje regulacyjne, 
komunikacyjne i integracyjne5.
Jednak współcześnie socjologowie zauważają także, że wiele procesów społecz-

nych (m.in.: globalizacja, upowszechnianie technologii komunikacyjno-informacyj-

2 Zespół badawczy projektu stanowili: prof. UO, dr hab. Anna Barska, dr Kamilla Biskupska, dr Ta-
deusz Detyna, dr Marek Korzeniowski, dr Iwona Sobieraj. Efektem projektu badawczego była także 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie międzypo-
koleniowym i międzykulturowym w dniu 16.10.2015 r. w Opolu. 

3 B. Szacka, Pamięć społeczna, w: Encyklopedia Socjologii, t. 3, O-R, przew. kom. red. W. Kwaśniewicz, 
Warszawa 2000, s. 52. 

4 Tamże, s. 53-54. 
5 E. Tarkowska, Czas społeczny, w: Encyklopedia Socjologii, t. 1, A-J, przew. kom. red. W. Kwaśniewicz, 

Warszawa 1998, s. 110. 
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nych, migracje) wpływa na przyśpieszenie czasu społecznego. W społeczeństwach, 
w których czas historyczny i czas społeczny coraz bardziej od siebie odbiegają, 
powoduje to konsekwencje w postaci trzech rodzajów anomii świadomości spo-
łecznej, dotyczących także pamięci historycznej i tożsamości społecznej. Pierwsze 
z tych zjawisk to amnezja, czyli szybkie zacieranie w pamięci czasu przeszłego, 
wobec niemożliwości jego spamiętania w obliczu ciągłych, szybkich zmian. Drugie 
ze zjawisk anomijnych to konfuzja poznawcza, czyli „niemożność wprowadzenia 
do indywidualnych bądź grupowych praktyk eksplanacyjnych znaczących odno-
śników czasowych, zwłaszcza czasu teraźniejszego”. Powoduje to nieporadność 
i nieumiejętność odnalezienia się we współczesnym świecie, a często także agresję 
związaną z uświadomieniem sobie tej nieporadności, przy braku świadomości jej 
przyczyn. Trzecie stanowi myopia, czyli społeczna krótkowzroczność, nieumiejętność 
zrozumienia konsekwencji własnych działań. Istnienie tych zjawisk ukazują badania 
społeczne, które potwierdzają, że młode pokolenie odcięło się od przeszłości i nie 
zdaje sobie sprawy z tego, jakie były uwarunkowania życia społecznego w Polsce 
w okresie młodości ich rodziców czy dziadków6.

Aby dochodziło do przekazu międzypokoleniowego, musi istnieć więź między-
pokoleniowa, która przejawia się między innymi jakością i częstotliwością kontaktów 
między pokoleniami, wspólnym zamieszkiwaniem i prowadzeniem gospodarstwa 
domowego, udzielaniem wzajemnego wsparcia i pomocy, uznawaniem autorytetu 
i pozycją osób starszych w rodzinie, okazywaniem uczuć i wyrażaniem szacun-
ku, zgodnością wartości, norm i wzorów zachowań7. Znaczenie więzi rodzinnych 
w przekazie międzygeneracyjnym i przemiany w tym zakresie ukazują dane z son-
daży ogólnopolskich. W badaniach CBOS z 2000 r. dowiadujemy się, że większość 
(61%) respondentów rozmawiała w rodzinach o losach dziadków, rodziców czy 
dalszych krewnych. Jednak tylko 17% prowadziło takie rozmowy często (pozostałe 
44% prowadziło takie rozmowy jedynie od czasu do czasu), 19% prowadziło je 
rzadko, a kolejne 19% wcale. W przywołanym w tym raporcie podobnym sondażu 
z roku 1970 – aż 73% respondentów deklarowało, że rozmawiało o losach rodziny 
często. Tę znaczącą różnicę można łączyć z zachodzącymi zmianami w funkcjo-
nowaniu rodziny i stylu życia, a także z osłabieniem roli rodzinnych tradycji we 
współczesnym społeczeństwie. W badaniu z 2000 r. najczęściej rozmowy rodzinne 
dotyczyły przeżyć związanych z okresem II wojny światowej lub losów biogra-
ficznych członków rodziny, a także warunków życia i sytuacji materialnej rodziny 
w przeszłości. Ponad 38% respondentów deklarowało, że ma w domu pamiątki 
rodzinne i najczęściej były to zbiory fotografii8.

W późniejszych badaniach CBOS z 2012 r. Rola dziadków w naszym życiu można 
zauważyć wzrost liczby respondentów uważających, że zawdzięczają coś swojej babci 

6 B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000, s. 136.
7 L. Dyczewski, Więź międzypokoleniowa w badaniach socjologicznych, w: W. Świątkiewicz (red.), 

Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze, Rybnik–Katowice 2012, s. 9.
8 W. Derczyński, Dzieje rodziny w naszej pamięci, CBOS, BS/1/2000. 
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lub dziadkowi (od 59% w 2000 r. do 72% w 2012 r.). Najczęściej badani wymieniali, 
że zawdzięczają swoim babciom i dziadkom wychowanie i opiekę (65%), otaczanie 
ich miłością (64%), znajomość dziejów rodziny (57%), wpojenie zasad moralnych 
(57%) i wiarę religijną (54%). W dalszej kolejności wymieniano kształtowanie takich 
cech charakteru, jak obowiązkowość, pracowitość, silna wola (48%). Nieco mniej 
osób wskazało także na znajomość niektórych wydarzeń historycznych (43%) i wpo-
jenie miłości do ojczyzny (38%)9. Na podstawie tych badań można przypuszczać, że 
obecnie zmienia się rola dziadków w rodzinie z wychowawczej na bardziej opiekuńczą. 
Częściej niż niegdyś opiekują się oni młodszymi wnukami (zastępując takie placówki 
jak żłobek lub przedszkole), co powoduje, że nie przekazują im wiedzy o dziejach ro-
dziny i historii, ponieważ młodsze dzieci nie są na to gotowe. Natomiast gdy wnuki 
są starsze, kontakt z dziadkami staje się rzadszy i rozluźnia się na rzecz rówieśników 
i mediów. Nie znaczy to jednak, że relacje pomiędzy wnukami a dziadkami słabną, 
a raczej przekształcają się z bardziej instytucjonalnych na bardziej emocjonalne.

Znaczenie więzi rodzinnych na Śląsku badała między innymi Urszula Swadźba, 
która zwróciła uwagę na to, że w rodzinach śląskich tradycyjnie więzi międzypoko-
leniowe oparte były na podobieństwie pozycji społecznej, etosie pracy, oddzielności 
ról męskich od kobiecych, skupieniu wokół wartości religijnych, małej mobilności 
i zasiedziałości lokalnej. W sytuacji pojawienia się rodzin napływowych i zawierania 
małżeństw mieszanych to osoby napływowe asymilowały się do wartości i zwy-
czajów śląskich. Z czasem jednak homogeniczne rodziny autochtoniczne (nie tylko 
śląskie, ale i niemieckie) zaczęły się zmieniać i upodabniać do rodzin napływowych. 
Podlegały one tym samym procesom społeczno-ekonomicznym10.

Uwarunkowania (nie)pamięci społecznej na Śląsku Opolskim
Prowadzenie badań jakościowych dotyczących przekazu międzypokolenio-

wego łączyło się z realizacją wywiadów pogłębionych, w których rozmówcami 
byli mieszkańcy Śląska Opolskiego. Wywiady przeprowadzali studenci kierunku 
socjologia w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie Opolskim. Zastosowany przez 
nas scenariusz wywiadu zakładał wcześniejsze przygotowanie przez respondenta 
kilku najważniejszych dla niego fotografii rodzinnych związanych z przeszłością 
jego rodziny, a w czasie wywiadu opowiedzenie o tych fotografiach, a następnie 
pytania pogłębiające tematykę przekazu międzypokoleniowego, tradycji rodzinnych 
oraz poczucia tożsamości społecznej i związku z regionem.

Wywiady ukazały, że przekaz tradycji i opowieści rodzinnych jest zdominowany 
przez kobiety (mamy i babcie), natomiast bohaterami tych opowieści są częściej 
mężczyźni (dziadkowie, pradziadkowie). Opowieści te dotyczyły między innymi 
ich udziału w wojnie i przeżytych doświadczeń z frontu, powrotu do domu, pracy 

9 K. Kowalczuk, Rola dziadków w naszym życiu, CBOS, BS/8/2012; J. Szczepańska, Co im zawdzię-
czamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziadków, CBOS, BS/3/2008. 

10 U. Swadźba, Więzi międzypokoleniowe w rodzinie śląskiej, w: W. Świątkiewicz (red.), Więzi między-
pokoleniowe w rodzinie i w kulturze, Rybnik–Katowice 2012, s. 18.
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zawodowej, podróży, opieki nad domem i rodziną. Kobiety częściej niż mężczyźni 
opowiadały o losach osób z rodziny, wyjaśniały jakie tradycje kulturowe i religijne 
przestrzegane były w domu, jakie zwyczaje obchodzono. Przekaz ten skierowa-
ny był często na konkretne czynności i umiejętności. Taki przekaz odbywał się 
zazwyczaj przy okazji świąt i spotkań rodzinnych, a czasami także w czasie zwy-
czajnych wspólnych czynności domowych. Przekaz prowadzony przez mężczyzn 
można określić raczej jako socjalizację historyczną, która lokowała losy rodziny 
na tle szerszych wydarzeń historycznych. Czasem opowieści te były pretekstem 
do polemizowania z oficjalnym nurtem historii i przedstawienia swojego odbioru 
wydarzeń historycznych. Opowieści te często też odnosiły się do warunków życia 
rodziny i sposobów gospodarowania, a także pracy zawodowej. Pierwsze pokolenie 
(babcie i dziadkowie) częściej opowiadało historie rodzinne swoim dzieciom niż 
wnukom, argumentując, że najmłodsze pokolenie ma już inne życie, inne sprawy. 
To przerwanie rodzinnych opowieści potwierdzali także respondenci z drugiego 
pokolenia (rodziców), którzy argumentowali, że obecnie nie ma już tyle czasu na 
takie rozmowy, a młodzi nie chcą słuchać tego wszystkiego.

W zrealizowanych wywiadach zaznaczyły się różnice w formach, zakresie i treści 
przekazu międzypokoleniowego wśród różnych grup mieszkańców Śląska Opolskiego. 
Opowieści respondentów (pierwszego i drugiego pokolenia), których rodziny miały 
charakter napływowy (szczególnie kresowy), ogniskowały się wokół tematu repatriacji 
i integracji w społecznościach lokalnych. Wielu respondentów pierwszego pokolenia 
podkreślało bardzo dobre relacje sąsiedzkie i międzyludzkie, z jakimi się spotykali 
po osiedleniu. W trzecim pokoleniu temat ten nie był już dominujący, również ze 
względu na to, że wielu respondentów tego pokolenia pochodziło z rodzin miesza-
nych i w różnym stopniu odczuwało związek z rodziną autochtoniczną lub napływową. 
Natomiast opowieści mieszkańców autochtonicznych Opolszczyzny częściej dotyczyły 
czasów okresu powojennego. Szczególnie oscylowały wokół świąt religijnych, pracy 
zawodowej lub gospodarstwa. Czas wojny pozostawał w nich przemilczany. Brak tej 
narracji mógł być wynikiem bolesnych doświadczeń życiowych, ale też poczuciem 
braku akceptacji określonych faktów (jak wcielanie członków rodziny do Wehrmachtu) 
lub braku zaufania do prowadzących wywiad.

Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na przekaz międzypokoleniowy 
były posiadane w rodzinie pamiątki. Przede wszystkim były to fotografie, ale także: 
modlitewnik, różaniec, krzyżyk, biżuteria, obraz – portret członka rodziny, doku-
menty, elementy odzieży, książki, nożyk, odznaczenia, meble, serwety, filiżanki. 
Pamiątki materialne miały przede wszystkim charakter nośnika pamięci, który nie 
tylko przywoływał historię rodzinną, ale też dawał poczucie więzi i ciągłości ro-
dzinnej osobom, które je posiadały. Szczególnie ważne były dla osób z trzeciego 
pokolenia. Te z nich, które takie pamiątki posiadały, potrafiły też zwykle więcej 
opowiedzieć o historii rodziny, a przekaz ten był silniej nacechowany emocjonal-
nie. W przypadku rodzin mieszanych przeważał ten przekaz międzypokoleniowy, 
który bogatszy był w pamiątki rodzinne i bezpośrednie spotkania. Szczególnie brak 
pamiątek i zdjęć rodzinnych doskwierał młodym potomkom rodzin napływowych, 
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które zaznaczały, że nie mają z czym się identyfikować, że niewiele się w domu 
pamiątek zachowało. Wśród drugiego pokolenia pamięć o przodkach przywoływał 
często także związek z nadanym po dziadkach, pradziadkach imieniem. Był on za-
zwyczaj okazją do opowiedzenia o osobie, po której otrzymało się imię i jej losach. 
Ten element wyzwalał silne więzy rodzinne i dawał poczucie ciągłości.

Dominujący wśród badanych dwupokoleniowy model rodziny nie sprzyjał za-
chowaniu żywej pamięci historycznej, a przekaz międzypokoleniowy miał charakter 
wycinkowy i okazjonalny. Młodzi ludzie koncentrowali się przede wszystkim na 
wąskiej historii rodzinnej (oni i rodzice) i przejmowali tylko te elementy tradycji 
kulturowych i historii rodzinnej, które były dla nich atrakcyjne. W odniesieniu do 
wielu wypowiedzi młodych ludzi zauważyliśmy bardzo płytką wiedzę i jedynie 
deklaratywne zainteresowanie przeszłością rodziny, jednak nie musi to jeszcze 
oznaczać zerwania przekazu międzypokoleniowego, a przesunięcie go w czasie. 
Przychodząca z wiekiem potrzeba poznania swoich korzeni rodzinnych skłania 
ludzi do poszukiwań i powrotu do tematów, zdawałoby się, zapomnianych. Wielu 
naszych młodych respondentów deklarowało, że wiedza o historii rodziny jest 
dla nich ważna. Część z nich planowała opracować dla siebie album rodzinny lub 
spisać losy członków rodziny. Literackim przykładem takiego powrotu może być 
powieść Wojciecha Nowickiego, Salki, która ukazała się w 2013 roku. Autor po-
wraca w niej do wypartych wcześniej opowieści rodzinnych dziadków, repatriantów 
z Kresów na Opolszczyznę: „Ich twarze, ich historie, ich nieszczęścia, wszystko 
to brało się stamtąd, z tamtego życia, o którym nie miałem pojęcia, bo było dla 
mnie nieciekawe. Nie słuchałem ich przez całe lata, nudziło mnie ich gadanie, aż 
pomarli wszyscy i spytać już nie ma kogo. Żyłem zanurzony w życiu własnym, 
a ono nie było zakorzenione ani tam, ani tu. […] Zaglądam w głąb swojej głowy, 
ale widzę niewiele. Bo przecież nie słuchałem, nie patrzyłem, kiedy opowiadali, 
a jednak wszystko się powoli odradza, dochodzą mnie głosy ze środka, szepty 
i pokrzykiwania, podpowiedzi od duchów i od żywych i widzę, choć nie powinno tak 
być, bo ich dotąd nie widziałem, obrazy straszne, świętą historię mojego klanu”11.

Równie ważnym aspektem naszych badań jak naukowy, jest wymiar dydaktyczny. 
Celem naukowym jest poznanie zakresu, form i znaczenia przekazu międzypokolenio-
wego w rodzinach na Śląsku Opolskim, związku z przestrzenią lokalną i regionalną 
oraz tożsamości społecznej badanych. Natomiast wymiar dydaktyczny to zaintere-
sowanie studentów żywą historią lokalną i regionalną oraz zróżnicowaną percepcją 
tzw. oficjalnej historii wśród różnych grup mieszkańców Śląska Opolskiego, którzy 
jej osobiście doświadczali lub poznawali ją w przekazie rodzinnym. Zrozumienie jak 
odmienne może być postrzeganie tych samych wydarzeń historycznych z perspektywy 
różnych osób w zależności od ich doświadczeń rodzinnych, poglądów politycznych 
czy przynależności do różnych grup narodowych i etnicznych, jest naszym zdaniem 
niezmiernie ważne dla współczesnego młodego człowieka. Nie tylko sprzyja pozna-
niu innych racji niż własne i kształtowaniu się postaw tolerancji i empatii, ale także 
głębszej refleksji historycznej wśród dzisiejszej młodzieży. 

11 W. Nowicki, Salki, Wołowiec 2013, s. 14, 199.
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Złożone dziedzictwo pogranicza. 
Historia lokalna na Mazurach  
bez Mazurów

„Wiedza o świecie zaczyna się od wiedzy o kraju  
– albo się na niej kończy” (Siegfried Lenz)1.

Popyt na historię lokalną
Zgodnie z obiektywnymi wskaźnikami zainteresowanie historią lokalną ciągle rośnie.
W ciągu ostatnich 6 lat liczba muzeów w Polsce zwiększyła się o 101. Od 

2008 r. powstały 33 nowe muzea powiatowe i 79 muzeów wojewódzkich2. W Polsce 
istnieje łącznie 519 muzeów (z lokalnymi oddziałami 818)3. Również na Mazurach 
widać zwiększające się zapotrzebowanie na historię lokalną. Obrazuje to rosnąca 
liczba muzeów (np. powstałe Muzeum Historyczne w Ełku w 2012 r., powstające 
muzeum w Orzyszu) i publikacji regionalnych.

Niemiecka przeszłość i polska fascynacja 
Od 1989 r. na całym obszarze Warmii i Mazur zauważyć można zaintereso-

wanie Prusami Wschodnimi. W okresie PRL wszystkie ziemie z terenów byłej III 
Rzeszy, przyznane Polsce decyzjami wielkich mocarstw, nazwano Ziemiami Od-
zyskanymi. W ramach tej ideologicznej konstrukcji lokalność musiała wpisać się 
w pamięć i kulturę narodową. Opowieść o utraconej i odzyskanej macierzy stanowiła 
uprawomocnienie polskiego bytu na tych ziemiach w okresie PRL.

Upadek mitu Ziem Odzyskanych umożliwił podjęcie tematów, które nie mieściły 
się wcześniej w nacjonalistycznej doktrynie. Były to m.in.: problem mazurskiego/

1 S. Lenz, Muzeum ziemi ojczystej, [wyd. Borussia] Olsztyn 2010, s. 12.
2 Minister Omilanowska, Więcej muzeów, domów kultury i bibliotek, http://www.mkidn.gov.pl/np/pages/

posts/minister-omilanowska-wiecej-muzeow-domow-kultury-i-bibliotek-5684.php (dostęp 11.08.2015).
3 http://nimoz.pl/pl/bazy-danych/wykaz-muzeow-w-polsce, (dostęp 12.08.2015).
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niemieckiego dziedzictwa kulturowego, powojenne losy ludności autochtonicznej 
(wysiedlenia, akcja repolonizacyjna, asymilacja). Bez ideologicznego kagańca spo-
łeczności lokalne na Mazurach mogły wreszcie odczuć dysonanse kulturowe zwią-
zane z materialnym dziedzictwem kulturowym regionu. Mogły też rozpocząć proces 
odkrywania innego (Mazura, Niemca, Żyda itd.) w swoich wsiach i miastach. Z jednej 
strony wynikało to z autentycznej potrzeby zakorzenienia i wytworzenia właściwej 
tożsamości lokalnej, z drugiej strony odgórnie poszukiwano kotwicy wizerunkowej, 
która mogłaby się przydać w budowie wizerunku miast i dopomóc w walce o turystę.

Złożone dziedzictwo Mazur
Przedwojenne Mazury były peryferyjną, biedną i zapomnianą częścią państwa 

niemieckiego. Znane były z bogactwa przyrodniczego, krystalicznych jezior i ciem-
nych lasów, choć przede wszystkim z mieszkającej tam ludności – Mazurów. We 
współczesnej literaturze socjologicznej Mazury stały się modelowym przykładem 
pogranicznego obszaru, a Mazurzy – społeczności pogranicza. Pogranicze rozumiane 
jest jako obszar, na którym kontaktują się ze sobą dwie lub większa liczba grup 
odmiennych kulturowo4. Na pograniczach można zauważyć typowe przenikanie 
się kultur (w szczególności języków, religii, zwyczajów i obyczajów) oraz nasilenie 
konfliktów i napięć etnicznych. Na pograniczach krzyżowały się języki, a nazwiska 
nie świadczyły o pochodzeniu narodowym. 

Gdy po nowym podziale terytorialnym Prus w 1818 r. powstały rejencja gąbińska 
z Węgorzewem, Giżyckiem, Mrągowem, Oleckiem, Ełkiem i Piszem oraz rejencja króle-
wiecka z Ostródą, Nidzicą i Szczytnem, do powszechnego użycia weszła również nazwa 
Mazury5. Mazury były regionem o nieostrych granicach, ponieważ te wyznaczane były 
na podstawie kryterium etnicznego, a nie topograficznego – „Mazury są obszarem, 
na którym mieszkają Mazurzy wyznania ewangelickiego, mówiący po mazursku”6.

 Mazury, wcześniej nazywane polską Natangią lub polskimi powiatami, były 
krainą zamieszkiwaną głównie przez potomków dawnych osadników z Mazowsza, 
nazywanych później Mazurami: „Chciałbym skierować uwagę na krainę, która 
ze względu na ukształtowanie terenu, dzięki malowniczym jeziorom i wzgórzom, 
jest jedną z najbardziej interesujących krain naszej pruskiej ojczyzny, ale niestety 
również najbiedniejszą i być może najbardziej zacofaną. Mowa tu o zasiedlonych 
niemal wyłącznie przez ludność polską – Mazurach”7.

Mazurzy – społeczność pogranicza
Społeczność ta, żyjąc we względnej izolacji, wykształciła własne zwyczaje 

i obyczaje. Posiadała własny język (gwara mazurska języka polskiego) i wła-

4 I. Machaj, Pogranicze, w: Encyklopedia Socjologii O-R, Warszawa 2000, s. 125.
5 M. Toeppen, Geschichte Masurens. Ein Beitrag zur preußischen Landes- und Kulturgeschichte, 

Danzig 1870, s. IV. 
6 L. Witschell, Die völkischen Verhältnisse in Masuren und dem südlichen Ermland, Hamburg 1925, s. 3.
7 Nothstand Masurens, Das Lycker gemeinnützige Unterhaltungsblatt, 11 März 1843, s. 81. 
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sną religię ewangelicką (o cechach niespotykanych w innych częściach Prus). 
Mazurzy tworzyli społeczność chłopską zajmującą się uprawą roli, gospodarką 
leśną, rybołówstwem bądź rzemiosłem. Nie posiadali szlachty czy arystokracji, 
przez co nie wykształcili kultury wyższej. Byli lojalnymi poddanymi kolejnych 
władców pruskich, a później niemieckich. Pomimo to w pierwszej połowie XIX 
w. Mazurzy posiadali już ukształtowaną tożsamość regionalną, stając się grupą 
etniczną o charakterze lokalnym w myśl powiedzenia: Jo nie Polak i nie Mnie-
miec, tlo Mazur!8

W XIX w. Europę ogarniają nowoczesne nacjonalizmy, które znacznie 
poszerzają dotychczasową formułę narodu. Zgodnie z ideą głoszoną przez 
Johanna Gottfrieda Herdera kluczowym elementem stanowiącym o narodzie 
stał się język. Mazurzy mówili pochodzącą z języka polskiego gwarą mazur-
ską, choć napływowe niemieckie elity używały języka niemieckiego. W swych 
wspomnieniach z dzieciństwa Otto von Corvin pisał, że w Ełku wykształceni 
ludzie mówili po niemiecku, pozostali natomiast po polsku lub mieszanką obu 
języków9. Z uwagi na kulturowy sposób pojmowania narodu, obawiając się 
polskich wpływów, w 1865 r. władze pruskie odgórnie określiły gwarę ma-
zurską językiem mazurskim10. „Na przełomie XIX i XX wieku zarówno Niemcy, 
jak i Polacy traktowali lud mazurski jako regionalną gałąź: pierwsi narodu 
niemieckiego, drudzy narodu polskiego”11. 

Spór o Mazurów dwóch narodów ogniskował się więc wokół używanego języka. 
Strona niemiecka zakładała, że jest to język mazurski. Polacy uważali, że to jest 
język polski. Niewątpliwie gwara mazurska nie była zrozumiała dla ludzi władają-
cych wyłącznie językiem niemieckim. Dopiero po drugiej wojnie światowej źródła 
niemieckie potwierdziły, że Mazurzy władali dialektem języka polskiego: „Mazurzy, 
lud na Mazurach z własnym językiem, będącym dialektem języka polskiego, lecz 
z silnymi naleciałościami języka niemieckiego” (1952)12. 

Asymilacja kulturowa (germanizacja)
Mimo używanego języka, przygranicznego położenia, Mazurzy jako miesz-

kańcy państwa pruskiego nie czuli się Polakami: „Aczkolwiek Mazur wie i sam 
przyznaje, że po polsku mówi, to jednak rzadko z ust jego usłyszysz, że jest 
Polakiem, prędzej ci odpowie, że jest Prusakiem. Polaków bowiem już dla religii 
nie lubi, dla nich żadnej nie ma sympatii […] na Mazurach nigdy nie było ani 
ducha, ani poczucia narodowego”13.

8 B. Kuźniewski (red.), Warmiacy i Mazurzy. Życie codzienne ludności wiejskiej w I połowie XIX wieku, 
Olsztynek 2002, s. 33.

9 O. Corvin, Aus dem Leben eines Volkskämpfers. Erinnerungen von Corvin, t. 1, Amsterdam 1861, s. 45.
10 W. Kętrzyński, O Mazurach (przedruk z redakcją z 1872), oprac. J. Jasiński, Pojezierze, Olsztyn 

1968, s. 22-23.
11 J. Jasiński, Michał Kajka 1858-1940, Mazurskie Towarzystwo Naukowe, Ełk 2008, s. 22.
12 Masuren, Der Grosse Brockhaus, t. 11, Leipzig 1952.
13 W. Kętrzyński (zob. przypis nr 10), s. 49, 51.



51

Pomimo nacjonalistycznego sporu o status narodowy Mazurów obie strony 
traktowały ich z lekceważeniem. Po stronie niemieckiej funkcjonowało powiedzenie: 
„Wo sich aufhört Kulturr, beginnt zu Leben der Masurr”(Gdzie się kończy kultu-
ra, tam znajdziesz Mazura). Natomiast w polskiej encyklopedii można przeczytać: 
„Silnej budowy, dorodni i pracowici, pełni życia i humoru, cenieni dla tych zalet, 
byli od dawna celem dowcipów i szyderstw całej Polski, podobnie jak Gaskoń-
czycy we Francji”14. 

Na przełomie XIX i XX wieku Mazurzy masowo przyjmowali tożsamość nie-
miecką. Przyczyniło się do tego wiele czynników, a przede wszystkim instytucje 
państwa niemieckiego: szkoła, służba wojskowa i urzędy. Ważnym czynnikiem były 
też migracje zarobkowe (do Zagłębia Ruhry i Berlina). Fritz Skowronnek twierdził, 
że narodowa asymilacja Mazurów trwała zaledwie 30 lat: „Mazurom wystarczyły 
trzy dekady, aby ulec całkowitemu zniemczeniu”15. Nie jest to zgodne z prawdą, 
gdyż jeszcze po drugiej wojnie światowej żyli Mazurzy mówiący dialektem ma-
zurskim. Jednak z pewnością można potwierdzić, że koniec XIX w. wiązał się 
z postępującą ekspansją kultury niemieckiej na Mazurach. Większych sukcesów 
nie odnieśli również propolscy działacze, którzy chcieli uświadamiać narodowo 
Mazurów, organizując gazety (np. Gazeta Ludowa, Mazur), a nawet partie poli-
tyczne (Mazurska Partia Ludowa). 

Nacjonalistyczne wzburzenie
Pierwsza wojna światowa skutkowała radykalnymi przemianami w ramach 

kultury materialnej i idealnej Mazur. Zniszczenia wojenne, odbudowa mazurskich 
miast i wsi skutkowały modernizacją architektury. Powstanie niepodległej Polski 
oraz plebiscyt na Warmii i Mazurach doprowadziły do wzrostu nastrojów nacjo-
nalistycznych i antypolskich. Wzmogły się dążenia władz do usunięcia resztek 
kultury mazurskiej (w szczególności gwary mazurskiej). W 1870 r. na 305 500 
mieszkańców Mazur po polsku mówiło 79%, a po niemiecku tylko 21% (81 500 
osób). Natomiast polskojęzyczni mieszkańcy w roku 1895 stanowili już tylko 
53% całej populacji, a w 1916 – 46%. Jak podają źródła niemieckie – w roku 
1940 po polsku mówiły tylko starsze osoby w rodzinnym gronie16. Choć trudno 
uwierzyć oficjalnym statystykom z tych okresów, niewątpliwie dominująca część 
Mazurów w pierwszej połowie XX w. przyznawała się do tożsamości niemieckiej. 
Mazurzy-Niemcy uwierzyli w Hitlera nawet bardziej niż inni mieszkańcy Niemiec. 
W marcu 1933 r. w wyborach parlamentarnych NSDAP otrzymało na Mazurach 
ogromne poparcie (np. w powiecie niborskim 81% głosów, w powiecie ełckim 
80,38% głosów)17.

14 Mazurzy, Wielka Ilustrowana Encyklopedja Powszechna, Kraków 1929.
15 F. Skowronnek, Lebensgeschichte eines Ostpreußen 1858–1925, Leipzig 1925, s. 5. 
16 H. Liedtke, Die Landschaften Ostpreußens. Namen und Abgrenzungen naturgeographischer und 

historischer Landschaften in Ostpreußen und angrenzenden Gebieten; Leibniz – Institut für Länder-
kunde, z. 10, Leipzig 2011, s. 51-52. 

17 A. Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa 2009, s. 246-247.
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Brutalny koniec i początek
W czasie drugiej wojny światowej Mazury stały się punktem wypadowym do 

inwazji na Polskę. Na Mazurach przetrzymywani byli jeńcy wojenni, a w mazur-
skich gospodarstwach pracowali polscy robotnicy przymusowi. Mazurzy/Niemcy 
służyli we wszystkich formacjach niemieckich i na różnych frontach, czasami 
wykorzystując gwarę mazurską na okupowanych terytoriach byłej Polski. Klęska 
III Rzeszy skutkowała pospieszną ewakuacją, ucieczką, przemocą i zniszczeniami 
na ogromną skalę. Decyzjami zwycięzców zlikwidowano Prusy Wschodnie. Po-
grążone w powojennym chaosie ziemie przyznane Polsce stopniowo zajmowali 
polscy osadnicy. Część dawnych mieszkańców została wysiedlona z Polski tuż 
po ustaniu działań wojennych. Pozostała, stosunkowo niewielka, grupa ludno-
ści autochtonicznej była stygmatyzowana. Często opuszczone w trakcie wojny 
domy były zajęte już przez osadników, co utrudniało powrót w rodzinne strony. 
W trakcie akcji repolonizacyjnej Mazurzy/Niemcy mogli zgodzić się na przyjęcie 
obywatelstwa polskiego lub wyjechać do jednej ze stref okupacyjnych. Później 
wyjazdy były ograniczane, choć każda odwilż w ramach władzy ludowej tworzy-
ła możliwości cichego wyjazdu pozostałych ludzi przyznających się do korzeni 
niemieckich. Postępował cichy exodus. W 1947 r. w obszarze Mazur mieszkało 
jeszcze 80 tys. przedwojennych mieszkańców, w 1998 r. było ich już zaledwie 6-8 
tys.18. W wyniku wojny nastąpiła radykalna zmiana krajobrazu kulturowego Mazur.

Mazury bez Mazurów
Mazury pozostały de facto bez Mazurów, choć proces rozpadu kultury mazur-

skiej rozpoczął się już w XIX w., gdy Mazurzy asymilowali się z kulturą niemiec-
ką. Nowoczesność, której towarzyszył rozkwit nacjonalizmów, skutkowała często 
unicestwieniem grup etnicznych o tożsamości lokalnej. Mimo że potomkowie 
Mazurów żyją do dzisiaj, to Mazurzy w Niemczech, jak również w Polsce określili 
siebie jako Niemców lub Polaków. Jak twierdzi E. Gellner: „Kultury, tj. potencjal-
ne grupy narodowe, wchodzą na ogół w epokę nacjonalizmu, nie próbując nawet 
wyciągnąć z tego korzyści. Istnieje cały legion społeczeństw, które na zasadzie 
precedensu mogłyby przedzierzgnąć się w naród, które mogłyby określać się za 
pomocą kategorii tych samych, jakie gdzie indziej stanowią podstawę narodowej 
tożsamości. Ale przeważnie idą one potulnie na zatratę, patrząc jak ich kultura 
(choć nie ludzie) powoli zanika i rozpływa się w większej kulturze jakiegoś nowego 
państwa narodowego. Cywilizacja industrialna odsyła wiele kultur na śmietnik histo-
rii i zazwyczaj odbywa się to bez specjalnych oporów. Górale szkoccy wyróżniają 
się swym językiem na tle Szkocji dużo bardziej niż Szkocja na tle Zjednoczonego 
Królestwa – nie ma jednak nacjonalizmu górali jako odrębnego zjawiska”19. 

  

18 A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997, Poznań 1998, s. 360.
19 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 1991, s. 62. 
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Kształtowanie i wspieranie regionalnej świadomości historycznej młodego 
pokolenia stanowi ważny element współczesnej edukacji. W dzisiejszych czasach, 
w dobie globalizacji, coraz większą uwagę powinniśmy zwrócić na przynależność 
do narodu, państwa i regionu, co stanowi niezbędny warunek zachowania własnej 
tożsamości oraz dziedzictwa kulturowego. Jest ono jednak postrzegane głównie 
w ujęciu historycznym, jako dzieje poprzednich pokoleń, przekazywanych przed 
przodków tradycji, folkloru, języka i dorobku kulturowego, zarówno tego mate-
rialnego, jak i w postaci historii oralnej1. 

Fundament kształtowania regionalnej świadomości młodego człowieka stano-
wi oczywiście najbliższe otoczenie, czyli rodzina, sąsiedzi, społeczności lokalne. 
Jednak to, czy dziecko świadomie zaakceptuje, zrozumie i prawdziwie utożsami się 
z własnym dziedzictwem kulturowym, w dużej mierze zależy od roli, jaką w społe-
czeństwie pełni szkoła i czy potrafi ona nadać odpowiednią wartość temu, co jest 
tożsame z tymże dziedzictwem rodzinno-lokalnym2. 

W polskiej szkole idee edukacji regionalnej, powiązanej często z edukacją 
obywatelską i społeczną, funkcjonują od drugiego dziesięciolecia XX wieku3. Okres 
II wojny światowej zmienił radykalnie sytuację oświatową w Polsce, a problem 
mniejszości narodowych oraz edukacja regionalna i międzykulturowa zostały na 
długi czas wyłączone z polskiego systemu oświaty4. Powróciły na początku lat 

1  A. Szczurek-Boruta, Edukacja szkolna na pograniczu polsko-czeskim (z badań społeczności Śląska 
Cieszyńskiego), w: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze insty-
tucjonalnym, Białystok 1999, s. 447. 

2 J. Nikitorowicz, Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009, s. 214. 
3  Szerzej zob.: D. Konieczka-Śliwińska, Edukacyjny nurt regionalizmu historycznego w Polsce po 1918 

roku. Konteksty – koncepcje programowe – realia, Poznań 2011. 
4 A. Gołębiowska, Edukacja regionalna i międzykulturowa jako istotny element wychowania obywa-

telskiego, w: B. Cimała, M. Pogorzelska (red.), Wokół różnorodności kulturowej i regionalizmu – 
rozważania teoretyczne i aspekty praktyczne, Opole 2014, s. 66-67. 
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dziewięćdziesiątych XX wieku z ugruntowaną pozycją, jaką było umieszczenie w pre-
ambule ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku słów: „kształcenie 
i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 
ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy rów-
noczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata”5. Na tej podstawie 
podjęto szeroko zakrojone działania polegające na włączeniu treści regionalnych do 
edukacji szkolnej. Należy w tym miejscu podkreślić, iż głównym zadaniem edukacji 
regionalnej jest rozbudzenie u młodego człowieka pozytywnych emocji związanych 
z miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania, terenem pochodzenia rodziców 
i dziadków, które stają się podstawą więzi międzypokoleniowych, a w dorosłym 
życiu własnej tożsamości regionalnej, jako fundamentu swojego zaangażowania 
w funkcjonowanie własnego środowiska i postawy otwartości na inne społeczności 
i kultury oraz odpowiedzialności za swoją ojczyznę6. 

Jak już wyżej wspominano, kształtowanie regionalnej świadomości historycznej 
stanowi bardzo ważny element kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Poza 
rodziną, gdzie przywiązanie do tradycji regionalnych jest wpajane naturalnie już 
od najmłodszych lat, to właśnie szkoła jest tą instytucją, w której dokonuje się 
proces kształtowania regionalnej świadomości historycznej, również poprzez na-
uczanie historii. Dodać jednak w tym miejscu należy, iż obecnie nauczanie historii 
nie oznacza już tylko przekazywania suchych faktów, dat i odpowiedniego zasobu 
wiedzy, poddanej transpozycji dydaktycznej, dostosowanego do poziomu rozwo-
ju psychofizycznego konkretnych grup dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim 
stanowi podstawowy element kształtowania świadomości historycznej7. Natomiast 
wprowadzenie do nauczania historii treści związanych z przeszłością i teraźniejszo-
ścią konkretnego regionu ma na celu rozbudzić zainteresowanie dzieci i młodzie-
ży interesującym nas przedmiotem. To właśnie poprzez bezpośrednie zetknięcie 
się z zabytkami kultury regionalnej, choćby w formie zajęć terenowych czy lekcji 
muzealnych, tworzy się nieocenioną i prawdziwą więź emocjonalną z najbliższym 
środowiskiem i regionem8. 

Kluczową rolę w systemie edukacji odgrywają nauczyciele. To od nich przede 
wszystkim zależy, w jaki sposób przekazują wiadomości, jakie tworzą warunki, by 
ułatwić uczniom zdobywanie, utrwalanie i wykorzystywanie umiejętności i kom-
petencji. Jak napisał Manfred Spitzer: „Z dobrym nauczycielem jest jak z urodą: 
trudno powiedzieć, na czym to polega, albo jak to osiągnąć, ale widzi się od 
razu. Jednemu klasa spija słowa z ust, inny może robić co chce, a i tak nikt go 

5 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Tekst jednolity, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej 
Polskiej [dalej: Dz. U. RP] z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami. 

6  E. Zimny, Edukacja regionalna i międzykulturowa w przedszkolu, w: B. Cimała, M. Pogorzelska (zob. 
przypis nr 4), s. 162. 

7  E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole – teoria i praktyka, 
Warszawa 2008, s. 39-44. 

8  B. Burda, Kształtowanie świadomości historycznej (regionalnej) na pograniczu zachodnim po 1945 
roku – rozważania teoretyczne, Rocznik Lubuski, T. XXX, cz. I, 2004, s. 16-17. 



55

nie słucha. Jeden ma autorytet, drugi jest autorytarny. Jeden daje uczniom auto-
nomię i ją wzmacnia, inny macha na wszystko ręką i osłabia w ten sposób każdą 
inicjatywę”9. Specyfika treści regionalnych, często kontrowersyjnych, zawiłych 
i trudnych do przekazania oraz zadania stawiane przed edukacją regionalną spra-
wiają, iż nauczyciel tego przedmiotu musi wykazać się szeregiem kompetencji i być 
przygotowany do realizacji zadań na wielu płaszczyznach, zwłaszcza iż obecnie 
w polskim systemie nie ma ścieżki regionalnej ani ogólnodostępnego przedmiotu, 
podczas którego realizuje się historię regionalną. Zatem bardzo ważne zadanie 
spoczywa właśnie na nauczycielu historii, który w ramach własnych przedmiotów 
(historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, historia w szkole gimnazjalnej oraz 
historia i historia i społeczeństwo – dziedzictwo epok w szkole ponadgimnazjalnej) 
realizować będzie wątek regionalny. 

Do najważniejszych i nader oczywistych kompetencji nauczyciela należy za-
liczyć odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zakresie nauk historycznych. 
Ważne, by potrafił on umiejętnie łączyć te elementy i ukazać młodemu człowiekowi 
wzajemne przenikanie się wątków historii regionalnej z historią Polski i świata. 
Niezwykle istotne jest również to, by nauczyciel był dla uczniów swoistym prze-
wodnikiem czy mentorem, który w poznawaniu historii lokalnej będzie pomagał 
zrozumieć na ile historia danego obszaru, ale także obecny kształt i jego współ-
czesne funkcjonowanie stanowią wypadkową ważnych wydarzeń historycznych 
i decyzji podjętych przez wielkich przywódców. W tym miejscu należy zaznaczyć, 
iż sama wiedza merytoryczna nie wystarczy. Niezbędne jest również posiadanie 
przez nauczyciela odpowiednich kompetencji dydaktycznych, społecznych oraz 
rzetelnego przygotowania pedagogiczno-psychologicznego10. 

Obecnie, przyznać to należy ze smutkiem, wśród uczniów panuje opinia, że 
historia jest przedmiotem trudnym (pewnie ze względu na jej objętość i mnogość 
faktów do przyswojenia), ale niestety i nudnym, co w wielu przypadkach ma również 
swoje przełożenie na historię regionalną. Dlatego też nauczyciel, przygotowując 
się do zajęć z młodzieżą, powinien pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. 
Po pierwsze, powinien postarać się (na ile to oczywiście możliwe) odkrzesłowić 
lekcje. Polega to przede wszystkim na rezygnacji z typowego i przestarzałego, 
stworzonego w XIX wieku pruskiego modelu nauczania, kiedy to nauczyciel był 
najważniejszą osobą w klasie, a uczniowie musieli siedzieć w ławkach – oczywiście 
cicho, oglądając jedynie plecy swoich kolegów i koleżanek, słuchać wykładów, 
uczyć się długich i często zupełnie niezrozumiałych treści oraz, co chyba najgor-
sze, pozbawieni byli możliwości zadawania pytań oraz dyskutowania nad danym 
zagadnieniem11. Natomiast uczeń, aby podjął współpracę z nauczycielem i podjął 

9  M. Spitzer, Jak uczy się mózg, Warszawa 2014, s. 284-285.
10  Szerzej zob.: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. 

w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz. U. 
RP z 2012 r., poz. 131.

11  D. Gribble, Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, Kraków 2005, s. 11.
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trud nauki, musi wiedzieć i rozumieć po co i dlaczego ma zajmować się danym 
zagadnieniem i na ile będzie mu ono w przyszłości potrzebne. Jeżeli nie uzyska 
konkretnych argumentów, to jego nauka nie będzie efektywna12. Nauczyciel musi 
w swej pracy bazować na ciekawości poznawczej uczniów, która pozwoli połączyć 
młodemu człowiekowi wiedzę z emocjami i umożliwi mu samodzielne przetwarzanie 
pewnych informacji, stawianie hipotez i poszukiwanie interesujących wiadomości 
i zagadnień. Niezmiernie istotne jest, przede wszystkim u młodszych dzieci, by mogły 
poznawać (w tym przypadku kwestie historii, kultury i tradycji regionu) wszystkimi 
zmysłami – wzrokiem, słuchem, dotykiem czy smakiem. Zabieranie uczniów szkoły 
podstawowej do placówek muzealnych, w których nie można dotykać eksponatów, 
jest bezcelowe. Dzieci w tym wieku posiadają ogromną ciekawość i często chęć 
poznania danego przedmiotu (zabytku muzealnego) poprzez dotknięcie go i spraw-
dzenie jak działa, jest znacznie silniejsza niż wydana przez dorosłego komenda: nie 
dotykać. Dlatego też konieczne jest, by nauczyciel planujący wyjście do muzeum 
czy innej instytucji wiedział, jakie są potrzeby i możliwości jego uczniów, by ich 
udział w konkretnych zajęciach przebiegał w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, 
by każdy uczeń mógł poznać to, co zwróciło jego uwagę i wzbudziło prawdziwe 
zainteresowanie.

Niestety, nawet jeśli nauczyciel będzie posiadał ogromną wiedzę meryto-
ryczną oraz kompetencje dydaktyczne, nie oznacza to jeszcze, iż będzie dobrym 
nauczycielem. Nauczyciel historii, który podejmuje się dodatkowo realizacji wątków 
historii regionalnej, a przez to wpływa na kształtowanie regionalnej świadomości 
historycznej swoich uczniów, musi jeszcze wypracować własny styl nauczania, 
który będzie tożsamy z jego osobowością oraz będzie  odpowiadał specyfice 
konkretnego zespołu uczniowskiego, z którym przyjdzie mu pracować. Jest to 
szczególnie ważne na terenach, gdzie funkcjonują mniejszości narodowe, religijne 
czy etniczne, gdzie w danej miejscowości żyją obok siebie ludzie przywiązani do 
swoich kultur i tradycji, a w jednej klasie szkolnej uczą się uczniowie wyposażeni 
już w pewien pakiet doświadczeń wynikających z wychowania w konkretnej ro-
dzinie. W takim przypadku nauczyciel musi być wiarygodny dla uczniów, a jego 
zachowanie powinno być spójne z własnymi poglądami czy pochodzeniem, przy 
jednoczesnym poszanowaniu innych poglądów i postaw oraz nienarzucaniu swo-
ich przekonań innym. Powinien również unikać konfrontacji własnych przekonań 
z poglądami i przekonaniami uczniów, którzy często szukają pretekstu do wznie-
cenia nieprzygotowanej dyskusji, czy nawet nieprzemyślanej wymiany zdań, pro-
wadzonej często bez konkretnych argumentów i zupełnie niezwiązanej z aktualnie 
omawianymi zagadnieniami13. 

Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż elementy czy wątki historii regionalnej 
mogą stanowić bardzo ciekawe wprowadzenie do nowego tematu lekcji, mogą ją 

12 M. Żylińska, Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń 2013, s. 84-85. 
13 J. Korzeniowski, M. Machałek, Edukacja obywatelska w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2011, 

s. 31-32. 
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wypełnić w całości lub jedynie w niewielkiej części. Mogą również posłużyć jako 
podstawa przeprowadzenia lekcji podsumowującej omawiany okres historyczny 
z dziejów ojczystych lub powszechnych. Lekcje z historii regionalnej mogą także 
stanowić genialny sposób na kształcenie podstawowych umiejętności poznawczych 
i kompetencji historycznych młodzieży. Mogą stać się też podstawą pracy szkolnych 
kół zainteresowań, gdzie korelowana będzie wiedza z kilku przedmiotów, nie tylko 
humanistycznych. Natomiast zakres wykorzystania wątków regionalnych w edukacji 
szkolnej uzależniony jest głównie od inwencji twórczej, posiadanych kompetencji 
dydaktycznych i historycznych oraz zaangażowania nauczyciela14. 

Zatem głównym zadaniem nauczyciela historii, ale także wszystkich osób 
zajmujących się edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży jest przede wszystkim 
ich inspirowanie do obserwowania i komentowania tego, co dzieje się obecnie 
i działo się w przeszłości w ich ojczyźnie lokalnej. Powinni być ich przewodnikami 
w kształtowaniu regionalnej świadomości historycznej i prawdziwego przywiązania 
do własnego regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu innych narodowości, reli-
gii i kultur. A to, w jaki sposób przebiega edukacja młodego pokolenia w zakresie 
regionalizmu i kwestii międzykulturowych, ma ogromny wpływ na wychowanie 
dla pokoju, co w dzisiejszych trudnych i niespokojnych czasach przynieść może 
pozytywne skutki w zakresie współistnienia i współdziałania między narodami. 

14 J. Maternicki (red.), Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i stu-
dentów, Warszawa 2004, s. 112. 
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Stosunki polsko-niemieckie  
za panowania pierwszych Piastów 
w podręcznikach szkolnych  
i akademickich

Wiek X i XI stanowią bardzo ważny okres, ponieważ wówczas pojawiły się na 
arenie międzynarodowej nowe państwa tworzące tzw. młodszą Europę i ukształto-
wały się ramy współczesnego świata. Jednym z tych państw była Polska, tworzona 
przez dynastię Piastów pochodzących z Wielkopolski. Piastowie, rozbudowując 
swój stan posiadania w różnych kierunkach, na początku mieli do czynienia jedynie 
z plemionami słowiańskimi, ale w pewnym momencie zbliżyli się do granic tzw. 
świata zachodniego, który ze swej strony zbliżał się też do nich, idąc na wschód.

Ówczesną Europę tworzyły następujące kręgi: zachodni, łaciński i feudal-
ny zbudowany przez Franków; greckie i prawosławne Bizancjum; arabski islam, 
a pośrodku i na wschodzie plemiona pogańskie, które później albo zbudowały 
struktury państwa, gospodarki i średniowiecznego społeczeństwa, albo zniknęły. 
Decydując się na nowy porządek władzy i społeczeństwa, panujący musieli do-
konać chrystianizacji z kierunku zachodniego lub wschodniego i w konsekwencji 
wybrać krąg kulturowy oraz określone stosunki polityczne, w jakich następnie 
przyszło im funkcjonować. Po rozpadzie imperium Karola Wielkiego najważniej-
sze w Europie okazało się państwo wschodnich Franków, czyli Niemcy. Granica 
zachodnia, stosunki polsko-niemieckie oraz kontakty z cywilizacją łacińską okazały 
się najważniejsze dla Polski X-XI w.

Do najistotniejszych wydarzeń w historii średniowiecznej i historii polskiej 
w ogóle należy to, co działo się za panowania pierwszych Piastów. Mieszko I wpro-
wadził państwo na arenę międzynarodową, ochrzcił, rozbudował terytorialnie. Nie 
mógł tego zrobić omijając państwo niemieckie. Chrzest przyjął z Czech należących 
wówczas do niemieckiego Kościoła, płacił trybut cesarzowi, z czego ciągnął korzyści, 
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uczestniczył w wewnętrznej polityce Niemiec. W 966 r. największym problemem 
byli Wieleci, których zwalczał na równi z cesarstwem. Z Czechami zawarł przymie-
rze, żeby rozbić ich sojusz z Wieletami. Jego zachodnim wrogiem był nie cesarz, 
lecz pograniczni awanturnicy i margrabiowie. Ślub z Dobrawą był skutkiem, a nie 
przyczyną decyzji o chrzcie. W jego wyniku Mieszko I nawiązał relacje ze światem 
zachodnim i chrześcijańskim, a więc przede wszystkim z Niemcami. Chrystianizacja 
Polski, oprócz doraźnych korzyści politycznych, stawiała jej panującego w rzędzie 
innych władców Europy, chroniła w przyszłości przed ewentualnym zbrojnym podpo-
rządkowaniem w imię walki z pogaństwem i integrowała wewnętrznie. Najtrwalszym 
skutkiem był wybór cywilizacji, czego efekty są widoczne do dziś i zwłaszcza dziś.

Skomplikowaną grę dyplomatyczno-wojenną przede wszystkim przez pryzmat 
polsko-niemiecki prowadził także Bolesław Chrobry. Umacniał on pozycję Polski 
poprzez kolejne zdobycze terytorialne oraz dążenie do koronacji. Oznaczało to 
zdecydowane działanie w celu zbudowania suwerenności państwa, jego panującego 
i Kościoła w odniesieniu do cesarstwa, a także nieustające pasmo wojen, w części 
spowodowanych agresywną polityką polską. W wyniku sprzeciwu cesarza Bolesław 
koronował się jednak dopiero w 1025 r. Początek panowania Chrobrego zapowia-
dał się inaczej. Wykorzystując śmierć Wojciecha Sławnikowica, książę sprowadził 
jego zwłoki do Gniezna. Wojciech został pierwszym polskim świętym. Do jego 
grobu w roku 1000 przybył z pielgrzymką Otton III, a przy tej okazji zapadły ważne 
decyzje polityczne wskazujące na uznanie Chrobrego za godnego korony, a być 
może i współpracownika cesarza. Kościół w Polsce uzyskał 3 nowe biskupstwa 
i przede wszystkim arcybiskupstwo w Gnieźnie, oznaczające niezależność Kościoła, 
państwa oraz możliwość koronacji. 

Mieszko II, energiczny i wykształcony, kontynuował na zachodzie aktywną 
politykę ojca, koronował się w 1025 r., ale już wkrótce musiał uciekać zaatako-
wany z kilku stron przez koalicję wrogów wewnętrznych oraz zewnętrznych (w tym 
Konrada II). Mimo to zdołał wrócić i zjednoczyć przed śmiercią ziemie w podsta-
wowych granicach oraz zlikwidować podział władzy. Musiał jednak zgodzić się 
na podległość cesarzowi. Po śmierci Mieszka II kraj pogrążył się w chaosie. Aby 
ukrócić tę niebezpieczną anarchię w środku Europy, dotychczasowi sprawcy, wład-
cy Niemiec i Rusi, zdecydowali się udzielić pomocy Kazimierzowi Odnowicielowi, 
który rozpoczął odbudowę terytorialną i wewnętrzną państwa1.

Tak więc panujący w Niemczech był nieodzownym, często decydującym, 
elementem polskiej polityki, a Niemcy odgrywały także istotną rolę cywilizacyjną. 
Znamienna jest doskonała znajomość tego kręgu przejawiana przez Piastów oraz 
ich prywatne z nim związki. 

1 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, oprac. R. Grodecki, M. Plezia, Wrocław 1996, s. 16-48; M. K. 
Barański, Dynastia Piastów w Polsce, Warszawa 2006, s. 36-147; G. Labuda, Mieszko II. Król Polski 
(1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992; J. Rajman, Encyklopedia 
średniowiecza, Warszawa 2006 (poszczególne hasła); J. Strzelczyk, Bolesław Chrobry, Warszawa 
2014; tegoż, Mieszko I, Poznań 1999; S. Szczur, Historia Polski. Średniowiecze, Kraków 2002, s. 
47-107; Thietmar, Kronika, oprac. M. Z. Jedlicki, s. 25-235.
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Tak przedstawia się obecny stan wiedzy na temat tego ważnego dla Polski 
okresu. W jaki sposób funkcjonuje on w podręcznikach? Na potrzeby niniejszej 
pracy wzięłam pod uwagę te, które powstały po 1989 r. i jako efekty ogromnych 
zmian: systemu politycznego, reformy szkolnictwa, wejścia Polski do NATO i przede 
wszystkim do UE. Polacy zyskali nową perspektywę – na ile jest ona widoczna 
w sposobie myślenia historycznego przekazywanego młodym pokoleniom?

Pomiędzy wydarzeniami X i XI wieku a teraźniejszością stanęły następujące fak-
ty: marchie XII-XIII w., Krzyżacy, rozbiory, germanizacja i przede wszystkim II wojna 
światowa. Po niej nauka marksistowska oraz długoletnie skutki pobytu w obozie ZSRR 
i obowiązujący sposób interpretacji stosunków Polski ze Wschodem i Zachodem2 – 
efektem: nienawiść do Niemców, przekonanie o ich nieustannym i pełnym przemocy 
dążeniu na Wschód, aby zagarnąć i zniszczyć, konieczność nieustającej obrony pol-
skiej przed tą inwazją, powrót zachodnich ziem polskich do macierzy, wielkość Polski 
Piastowskiej, żywioł germański i słowiański, nacjonalizmy nieadekwatne dla X-XI w.

Na szczycie piramidy wiedzy znajdują się podręczniki uniwersyteckie. Istnieje 
kilka podstawowych opracowań dotyczących polskiego średniowiecza. W starszych, 
obowiązujących w latach 90. (a niekiedy i obecnie) wciąż jeszcze funkcjonuje m.in. 
„bezlitosna wojna ze Słowianami”, „rozszerzenie wiary katolickiej nawet mieczem, 
co w danym razie mogłoby pokrywać dogodnie narodową ekspansję niemiecką”, 
tłumaczenie postępowania Mieszka jako wyjątkowo przewidującego w stosunku 
do silniejszego i bezwzględnego przeciwnika, umniejszanie zasięgu ewentualnej 
zależności politycznej od cesarstwa, podkreślanie, że na decyzję o chrzcie strona 
niemiecka nie miała żadnego wpływu, podkreślanie niezależności Kościoła w Pol-
sce. W przypadku Chrobrego opisuje się znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego, dumę 
z władcy oraz odpowiednio przedstawia lata wojen. W przypadku Mieszka II zwraca 
uwagę rehabilitacja tego władcy, a w przypadku jego syna wykorzystywanie pomocy 
niemieckiej i konieczność zależności3. 

„Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370)” inaczej traktują przywoływaną 
materię historyczną i inaczej też rozkładają akcenty. Mieszka I opisuje się jako mą-
drego polityka, ale pomijane są pewne wcześniejsze nieobiektywne elementy, co 
dotyczy też stosunków polsko-niemieckich i polsko-cesarskich; chrzest postrzega się 
także jako bardzo ważny instrument integracji wewnętrznej, kładąc mniejszy nacisk 
na suwerenność, wskazuje się na przynależność Czech do Kościoła niemieckiego. 
O wiele obszerniej został natomiast omówiony zjazd gnieźnieński. Politykę w cza-
sach Chrobrego przedstawiono bez konotacji narodowych, po prostu jako walkę 
przeciwników. Zwrócono również uwagę na aspekt cywilizacyjny – zasługę także 
kręgu niemieckiego. W przypadku panowania Mieszka II dokładnie zanalizowano 
wewnętrzne powiązania polsko-niemieckie, a omawiając Kazimierza Odnowiciela, 

2 A. F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000; M. Hoszowska, Praktyka nauczania 
historii w Polsce 1944–1956, Kraków 2002 i in.

3 J. Dąbrowski, R. Grodecki, S. Zachorowski, Dzieje Polski średniowiecznej, t. 1, Kraków 1995, s. 
61-117.
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wskazano na przychylność cesarstwa wobec niego i fakt, że przebywając w Niem-
czech, mógł poznać feudalne stosunki, które następnie wprowadził w Polsce4.

Nowoczesne, obiektywne, polemizujące z ustaleniami starszej historiografii 
i ujmujące w sposób równomierny rozmaite aspekty jest opracowanie S. Szczura. 
M.in. zupełnie inaczej przedstawił tutaj relacje: Mieszko – panowie sascy – plemio-
na zachodniosłowiańskie – cesarz – Czechy, na czele z twierdzeniem: „W latach 
sześćdziesiątych X wieku nie da się jednak wskazać bezpośredniego zagrożenia 
dla gnieźnieńskiego państwa Mieszka ze strony Niemiec. Nie wydaje się nawet, 
by jakikolwiek problem niemiecki w polityce księcia występował […]. Co więcej, 
Saksonię i państwo gnieźnieńskie łączyła wspólnota interesów wobec dążeń Sło-
wian połabskich. Dla Mieszka I prawdziwym zagrożeniem był Związek Wielecki”5. 
Niezmiennie natomiast ocenia się postępowanie księcia jako bardzo roztropne, 
przynoszące wielorakie korzyści jego państwu.

Panowanie Chrobrego omówiono po prostu jako politykę w różnym układzie 
sił i – co godne podkreślenia – autor wyraźnie oddzielił twierdzenia gloryfikującej 
tradycji polskiej od efektów pracy metodologicznej. Zarówno w przypadku Bole-
sława, jak i Mieszka II ukazano ich powiązania i rolę, jaką odgrywali wewnątrz 
Niemiec, tworząc jednorodny obraz polityki wewnętrznej i zagranicznej obu krajów. 
Zwrócono również uwagę na postać Rychezy i jej znaczenie w Polsce i Niemczech 
oraz na wsparcie niemieckie dla Odnowiciela.

Podręczników do szkół podstawowych, gimnazjów i średnich od lat 90. po-
jawiło się bardzo wiele6. Jeśli chodzi o okres X i XI w., to daje się wyraźnie na-
kreślić kilka ogólnych tendencji w różnego typu opracowaniach. Analizując ogólny 
układ treści – wśród najważniejszych wydarzeń w różnym doborze i zakresie są te 
dotyczące pierwszych Piastów. Przy podziale na historię Polski i powszechną wy-
stępuje rozdział treści, które stanowią całość, np. nie ma związku między polityką 
Ottonów i polską polityką zachodnią. Czasem w ogóle brakuje danych o Ottonach. 
Widać też inne podejście do kwestii merytorycznych i obniżony poziom: mniej da-
nych, niektóre partie materiału zostały w pewnych przypadkach w ogóle usunięte, 
historię polityczną zastąpiła społeczno-kulturalno-gospodarcza lub też nie występuje 
historia Polski. Według niektórych ujęć historia ma przede wszystkim zaciekawiać 
i bawić. Zdecydowanie lepszy jest natomiast sposób przekazu.

Przy ujęciu konkretnych wydarzeń rysuje się kilka opcji. Wciąż jeszcze funk-
cjonują stare treści lub stare plus elementy nowych – np. chrzest jako obrona 
przed niemieckim parciem na wschód i przymusową chrystianizacją, sposób na 
uniezależnienie polityczne od Niemiec i ominięcie ich przez Czechy; nie do końca 
logiczny wywód stosunków polsko-niemieckich; bezkrytyczna pochwała ekspansji 

4 J. Wyrozumski, Dzieje Polski piastowskiej (VIII w. – 1370), Kraków 2003, w: J. Pieszczachowicz, 
P. Turkot, P. Gryc (red.), Wielka historia Polski, t. 1, cz. 2, s. 439-482.

5  S. Szczur (zob. przypis nr 1), s. 50. Całość tekstu dotycząca omawianego okresu s. 47-107.
6  Na potrzeby niniejszej pracy zanalizowałam 50 podręczników, zeszytów ćwiczeń, atlasów, materiałów 

pomocniczych różnych poziomów i typów kształcenia. Nie wymieniam ich i nie analizuję szczegółowo 
ze względu na ograniczoną objętość artykułu.
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Chrobrego; twierdzenie, że Mieszko II nie posiadał talentu swego ojca. Z kolei 
niektóre opracowania podają bardzo wyważone treści, ale brakuje pewnych ele-
mentów. I wreszcie nowe ujęcie: np. zwrócenie uwagi na sojusz wielecko-czeski, 
a nie na zagrożenie niemieckie; zdanie, że zależność od cesarza to bardzo dobre 
wyjście dla Mieszka I, ukazanie ekspansji Chrobrego i przedstawienie wojen polsko-
-niemieckich bez aspektów narodowych oraz wskazanie na ich negatywne skutki 
gospodarczo-społeczne; pełna rehabilitacja Mieszka II; podawanie w wątpliwość 
starszych interpretacji. Wciąż jeszcze jest rzadkie połączenie polityki Ottonów 
z polityką Piastów oraz wizja Europy jako całości.

Reasumując: widoczny jest zdecydowanie większy obiektywizm i nowe po-
dejście do przeszłości polsko-niemieckiej, ale w niektórych przypadkach wciąż 
jeszcze funkcjonuje dawny stosunek do Niemiec. Tak więc mniej lub bardziej 
widoczne są 2 elementy: nieustanna i groźna ekspansja niemiecka na wschód 
i związana z tym konieczność obrony, powodująca, że stosunki polsko-niemieckie 
postrzegane są jako starcie wrogów, jako atak i obrona, często bez zrozumienia 
specyfiki średniowiecznej, która nie miała nic wspólnego z nacjonalizmem oraz 
wizja Polski mocarstwowej. Występuje ona także bez negatywnych konotacji jako 
element budowania poczucia dumy narodowej.

Podręcznik powinien zawierać wiedzę ustaloną, w miarę obiektywną, zgodną 
z najnowszymi twierdzeniami nauki. Tymczasem historia to rzecz skomplikowa-
na, gdyż oznacza: a) przeszłość, czyli to, co miało miejsce naprawdę; b) historię 
jako naukę (opierającą się na metodologii i historiografii) i c) wiedzę o przeszłości 
przekazywaną za pomocą programów, poprzez nauczyciela i jego metody dydak-
tyczne, z określonymi celami kształcenia i wychowania, gdzie podstawą wiedzy 
merytorycznej jest podręcznik.

Wiedza i nauka zawsze podlegały mniej lub bardziej wyraźnym naciskom 
wpływającym na interpretację przeszłości. Do tego dochodzi kwestia tzw. prawdy 
historycznej. Nauczanie i kształcenie podlegają nie tylko ustaleniom wiedzy, ale też 
systemom politycznym. Nauka historii i języka ojczystego zawsze była niezwykle 
ważnym instrumentem kształtowania kolejnych pokoleń, choć zmieniały się cele 
wychowawcze. Ponadto istnieją dwie ścieżki edukacji historycznej – oficjalna, 
szkolna, oparta na wiedzy i nauce oraz nieoficjalna, bardzo silnie oddziałująca 
na wiedzę, kształcenie i wychowanie, a także tzw. polityka historyczna państwa.

Teraźniejszość niezwykle istotnie wpływa na postrzeganie przeszłości. Ta z ko-
lei buduje stereotypy i mity, które często nawet w sposób niezbyt uświadomiony 
kształtują  obraz tego, kim my jesteśmy i kim są inni wobec nas, kreują wrogów 
i bohaterów. Ta właśnie świadomość społeczna, potoczna pamięć o historii w spo-
łeczeństwie potrafi wpływać nawet na twierdzenia naukowe7.

7 Szczegółowo np. J. Ronikier, Mit i historia. Mitotwórcze funkcje podręczników szkolnych, Kraków 
2002; Studia nad świadomością historyczną Polaków, red. J. Topolski, Poznań 1994; J. Topolski, 
Jak się pisze i rozumie historię: tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1996; tegoż, Wolność 
i przymus w tworzeniu historii, Warszawa 1990.
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W procesie przekazywania i zapamiętywania informacji bardzo ważne są emocje 
i to przede wszystkim te negatywne, które potrafią wyraźnie wpłynąć na interpre-
tacje przeszłości oraz powstawanie anachronizmów. Ważny jest także układ ma-
teriału i sposób jego ilustracji oraz zadania kładące nacisk na określone kwestie. 
Niezwykle istotna pozostaje relacja: wiedza i nauka a cele dydaktyki i transpozycja 
wiedzy dla jej potrzeb.

Na pokazanym przykładzie podręczników bardzo dobrze widać, jak trudno 
się wyzbyć emocji, nabytych mniej lub bardziej dobrowolnie idei i wynikających 
z nich uprzedzeń oraz jak silnie potrafią one oddziaływać na postrzeganie prze-
szłości nawet tak odległej, jak czasy pierwszych Piastów. Historia jest bowiem 
tworzona, rekonstruowana, interpretowana, przekazywana i wykorzystywana przez 
ludzi, a człowiekowi bardzo trudno jest zachować obiektywizm.
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dr Agata Stolarz 

Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin

Pojednanie przez trudną pamięć. 
Transgraniczne projekty historii  
mówionej i ich rola w edukacji  
młodego pokolenia

Historia mówiona, mimo że dawno przestała być postrzegana jako historyczna 
awangarda, wciąż może być wykorzystywana jako instrument zmian. Odnosi się 
to nie tylko do historii jako akademickiej dyscypliny badań nad przeszłością, ale 
także do jej społecznego odbioru i funkcjonowania. A zatem, pośrednio także do 
jej wpływu na teraźniejszość i przyszłość. Jak pisał Paul Thompson, klasyk stu-
diów nad historią mówioną, wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcemy tę 
metodę zastosować1. Obok bogactwa projektów oral history, których celem jest 
badanie konkretnych minionych wydarzeń lub pamięci o nich, od kilku lat można 
zaobserwować wzrost liczby inicjatyw edukacyjnych, ukierunkowanych na młode 
pokolenia (choć nie tylko), wykorzystujących tę metodę oraz jej źródła. Obok gro-
madzenia źródeł potrzebnych historykom do badań czy też później szeroko wyko-
rzystywanych w edukacji, mają one na celu swego rodzaju włączenie uczestników 
takich projektów w powstawanie wiedzy o przeszłości oraz jej lepsze zrozumienie. 
Są one także silnie ukierunkowane na przyszłość, na budowanie społeczeństwa 
opartego na empatii. Szczególnym przypadkiem takich działań są projekty historii 
mówionej, mające na celu łagodzenie sąsiedzkich konfliktów pamięci, charaktery-
stycznych dla Europy Środkowo-Wschodniej.

W tekście tym omówię wybrane inicjatywy historii mówionej, odnoszące się 
do sporów pamięci o drugiej wojnie światowej, na przykładzie relacji polsko-nie-

1 P. Thomson, Głos przeszłości. Historia mówiona, w: E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości 
na tle współczesnej humanistyki, Poznań 2010, s. 283. 
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mieckich i polsko-ukraińskich. Ich zadaniem jest z jednej strony edukacja młodego 
pokolenia poprzez udział w badaniach, a więc poprzez prowadzenie rozmów ze 
świadkami czasu, z drugiej wspieranie porozumień polsko-niemieckich i polsko-
-ukraińskich na poziomie społecznym. Warto podkreślić, że w przedstawieniu tych 
projektów będę koncentrowała się na ich znaczeniu edukacyjnym, doświadczeniu 
młodych osób biorących w nich udział, nie zaś np. na ich wadze merytorycznej. 

Polem dla moich rozważań będzie zakres semantyczny historii stosowanej, 
a więc projektu autorstwa Roberta Traby, o którym sam autor pisze, że „wpisuje 
się w proces aktywnego uczenia się historii”, polega więc „na włączeniu w eduka-
cję świadków historii (ich pamięci), krajobrazu kulturowego i interakcji grupowej 
uczestników”2. Jest on uwarunkowany nową rzeczywistością, w jakiej się obecnie 
obracamy, „otwartą przestrzenią komunikacyjną oraz szczególną koniunkturą na 
opowiadanie, wizualizowanie i muzealizowanie przeszłości”3. Propozycja ta jest 
bliska amerykańskiej public history, dotyczy osadzenia opowieści o przeszłości 
w przestrzeni publicznej oraz wykorzystania ich edukacyjnego potencjału4. Zadania 
te w czasach szczególnego zainteresowania przeszłością wypełniają także – obok 
czasopism jak np. Mówią wieki, czy nowoczesnych muzeów jak POLIN – inicja-
tywy historii mówionej, skierowane do młodego pokolenia i cieszące się dużym 
jego zainteresowaniem. 

W większości przypadków, które zostaną przeze mnie przywołane, doświad-
czenie akademickich badań wykorzystujących metodę historii mówionej zostało 
przeniesione na grunt społeczny. Stanowiły one koordynację działań historyków 
uniwersyteckich, pracowników muzeów, instytucji badawczych oraz rzecz jasna 
wolontariuszy – przedstawicieli młodego pokolenia. Należy dodać, że niejednokrot-
nie takie inicjatywy wychodzą przede wszystkim od organizacji pozarządowych, 
zainteresowanych przeszłością i pamięcią w tym w aspekcie wielokulturowym. 

  
Transgraniczne projekty historii mówionej 
Przykładem takiego działania był projekt Międzynarodowego Centrum Edu-

kacji o Auschwitz i Holokauście przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau 
w Oświęcimiu, pt. Historia mówiona, realizowany od kwietnia 2006 do kwietnia 
2008 r. Jego celem było „zebranie możliwie jak największej liczby relacji byłych 
więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Re-
lacje te, będące swoistym testamentem tamtego pokolenia, staną się ważnym 
elementem lekcji muzealnych, będą kolejną próbą zrozumienia mechanizmów 

2 R. Traba, Historia stosowana. Pamięć i krajobraz jako nośniki badań i edukacji historycznej, w:  
J. Pilecki, E. Traba, M. Kardach (red.), Pudra Wielka 1900–2006. Portret wsi, Olsztyn 2008,  
s. 7-20; R. Traba, Historia stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycja, w:  
E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz (red.), Historia dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o prze-
szłości, Kraków 2014, s. 188. 

3 Ibidem. 
4 Ibidem, s. 201. 
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totalitarnego zniewolenia i dehumanizacji świata w czasach II wojny światowej”5. 
W ramach tego projektu nawiązano współpracę z Fortis Akademie w Chemnitz, 
której rozwinięciem było między innymi zaangażowanie się młodych Niemców 
w projekt. Wolontariusze – liczba ich zgłoszeń pozytywnie zaskoczyła organizato-
rów – sporządzili 180 wywiadów z byłymi więźniami Auschwitz. Innym wymiernym 
efektem projektu są zdjęcia dokumentów, fotografii i przedmiotów świadczących 
o pobycie więźniów w obozie. Jak można dowiedzieć się ze sprawozdania z tej 
inicjatywy: „Wolontariusze podkreślali, że dla wielu z nich rozmowy te były waż-
nym doświadczeniem, a ocaleni stali się dla nich autorytetami”6. Ten element 
udziału w projekcie jest zresztą konsekwentnie wymieniany przez uczestników 
także pozostałych przedsięwzięć, w tym przez wolontariuszy Archiwum Historii 
Mówionej, inicjatywy realizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we 
współdziałaniu ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych 
w Polsce od 2009 r. Jego celem jest, jak czytamy na stronie projektu, „budowa 
klimatu porozumienia między pokoleniami, a jednocześnie wzmacnianie wśród 
młodej generacji świadomości historycznej, a wraz z nią pamięci o najbardziej 
przełomowych i najważniejszych chwilach w historii”. Wymiernym osiągnięciem 
projektu jest stworzenie „Bazy audio wideo historii Śląska”, dostępnej na stronie 
internetowej www.e-historie.pl7. Znajdziemy na niej ponad 300 radiowych roz-
mów historii mówionej i 8 telewizyjnych. Wywiady przeprowadzają osoby młode, 
w wieku od 16 do 25 lat – w ten sposób organizatorzy chcą dotrzeć do młodego 
pokolenia i podnieść jego świadomość historyczną oraz zainteresowanie dzieja-
mi regionu. Wolontariusze, zanim rozpoczną badania, przechodzą odpowiednie 
szkolenie, w czasie którego zaznajamiają się z praktyką historii mówionej, a więc 
sposobami nagrania wywiadów oraz historią Śląska. 

Młodzi ludzie, którzy wzięli udział w inicjatywie Domu Współpracy Polsko-
-Niemieckiej, podkreślali wagę tego doświadczenia. W aspekcie poznania przeszło-
ści wskazywali na to, że indywidualne historie silniej do nich przemawiają aniżeli 
wiedza podręcznikowa. Jak się okazuje, równie ważny, jeśli nie ważniejszy, był 
dla nich element dialogu międzypokoleniowego, który później znalazł przełożenie 
na ich życie prywatne, a więc np. kontakt z dziadkami. Stworzenie międzypoko-
leniowej platformy wymiany doświadczeń było zresztą jednym z podstawowych 
założeń projektu8.

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej na tym polu, jak również 
w kontekście wspierania pozytywnych stosunków pomiędzy Polakami i Niemcami 
oraz krzewienia historycznej świadomości regionalnej, jest bardzo szeroka. Warto 
przywołać w tym miejscu inne projekty tej instytucji stosujące historię mówioną, 

5 http://auschwitz.org/muzeum/aktualnosci/historia-mowiona-teraz-w-niemczech,536.html, (dostęp 
24.07.2015).

6 Memorial Auschwitz-Birkenau. Miejsce pamięci. Sprawozdanie 2008, s. 52. 
7 Ibidem.
8 http://www.haus.pl/informacje-ogolne.html, (dostęp 20.08.2013).
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jak np. Dziadek z Wehrmachtu9. Kolejny projekt to Historia lokalna na przykładzie 
wybranych powiatów, miast i gmin. Również on posługuje się opowieściami mó-
wionymi. Jego celem jest „przede wszystkim przełamywanie meandrów historii 
dawnych niemieckich, dziś polskich ziem”10. Ważnym elementem tych projektów 
jest budowanie porozumienia pomiędzy Polakami i Niemcami na szczeblu lokal-
nym, a więc pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką na Śląsku oraz 
zamiana konfliktów pamięci na współpracę w ich badaniu.

Obecnie najbardziej problematyczny spór pamięciowy dotyczy relacji polsko-
-ukraińskich. Tematyka ta znalazła ujęcie w programie Ośrodka Brama Grodzka 
– Teatru NN Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 r. Jego zadaniem było 
„pokazanie niełatwej wspólnej historii Polaków i Ukraińców, a także trudu godzenia 
się z historią”11. Jego uczestnikami była 20-osobowa grupa studentów z Polski 
i Ukrainy, która w okresie od 15 do 31 lipca 2012 r., w podgrupach polsko-ukra-
ińskich, przeprowadzała rozmowy z mieszkańcami Wołynia. Badania prowadzone 
były przede wszystkim w małych miejscowościach12. Całość poprzedzona była 
dwoma seminariami zorganizowanymi w Lublinie i Łucku. Namacalnym efektem 
badań było zebranie 145 opowieści oraz publikacja dokumentująca projekt, pod 
tym samym co on tytułem. Projekt ten miał na celu przede wszystkim budowanie 
mostu porozumienia pomiędzy Polakami i Ukraińcami, dlatego też jego wykonawcy 
mieli za zadanie  dokumentowanie przede wszystkim świadectw pomocy, choć 
zapisów takich doświadczeń jest jednak najmniej, na co wskazują również sami 
organizatorzy.

Podobnie jak we wcześniej przywołanych projektach, w tym również młodzi 
wolontariusze bardzo pozytywnie ocenili swój udział. Ponownie pojawiły się stwier-
dzenia, że tzw. świadkowie historii, z którymi rozmawiali w czasie prowadzonych 
badań, poprzez swoje postawy pomocy stali się dla nich autorytetami. Podstawo-
wą wartością wyniesioną z inicjatywy Ośrodka Bramy Grodzkiej, ale i innych tego 
typu projektów, jest więc wiedza o człowieku nie tyle w kontekście konkretnych 
wydarzeń, mających miejsce w 1943 r. na Wołyniu albo szerzej w czasie drugiej 
wojny światowej, ile wiedza o człowieku postawionym w obliczu doświadczenia 
granicznego. Jak wynika z książki omawiającej projekt Pojednanie przez trudną 
pamięć, podstawowe pytanie, jakie gnębiło wolontariuszy, brzmiało: „jak w ogóle 
mogło dojść to takiej tragedii?”13. Młodzi ludzie bardzo szybko dokonywali wyobra-
żeniowej transmisji ówczesnych postaw pomocy na teraźniejszość. Jednocześnie 
studenci ze strony polskiej podkreślali, że dzięki udziałowi w projekcie o wiele lepiej 

9 http://www.haus.pl/aktualnosci-840.html, (dostęp 20.08.2013).
10 http://www.haus.pl/aktualnosci-413.html, (dostęp 22.07.2015).
11  A. Zińczuk, Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 [wstęp], w: tejże (red.), Pojednanie przez 

trudną pamięć. Wołyń 1943, pomysł, wybór, Lublin 2013, s. 9, online: http://www.pk.org.pl/publikacje/
pojednanie_przez_trudna_pamiec_wolyn1943.pdf, (dostęp 27.05.2013).

12 Ibidem.
13 Dziennik z podróży. Wybór i fragmenty zapisków uczestników ekspedycji z dni 15-31.07.2012, w: 

Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 r., s. 179-181. 
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rozumieją teraz współczesną Ukrainę. W tym kontekście nie bez znaczenia był też 
integracyjny aspekt przedsięwzięcia, pomiędzy młodymi Polakami i Ukraińcami.

W przywołanych, przykładowych projektach historii mówionej wykorzystano 
zatem jej podstawową zaletę, mianowicie możliwość spojrzenia na przeszłość 
z perspektywy jednostki. Jak stwierdza włoski badacz Alessandro Portelli, pozwa-
la ona dostrzec, że każda osoba, każde wydarzenie ma wiele wymiarów. Ludzie 
nie są tylko bohaterami, świętymi, ofiarami, ojcami stanu, nie są też wyłącznie 
tyranami lub grzesznikami. Każdy człowiek stoi na rozdrożu wielu potencjalnych 
historii. Jak można wnioskować z relacji z badań wolontariuszy, z tym aspektem 
poznania przeszłości przyszło im się zmierzyć w ramach projektu. 

Było to konsekwencją dialogiczności historii mówionej. Wymiar spotkania 
był niezwykle ważny dla uczestników projektu, zarówno prowadzących wywiady, 
jak i opowiadających swoje historie, którzy z kolei wskazywali na znaczenie, jakie 
miała dla nich możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia młodemu 
pokoleniu, zwłaszcza wobec powszechnie dyskutowanego braku zainteresowania 
przeszłością wśród jego przedstawicieli. Ponadto, jak można wnioskować z wy-
powiedzi narratorów opowieści zebranych w czasie projektu Domu Współpracy 
Polsko-Niemieckiej i Ośrodka Bramy Grodzkiej – Teatru NN, to, że mówili właśnie 
do młodzieży, a nie profesjonalnych badaczy miało duży wpływ na ich zaanga-
żowanie w te inicjatywy. Aspekt ten był równie ważny dla młodych ludzi. Jedna 
z wolontariuszek w dzienniku podróży z projektu Pojednanie przez trudną pamięć 
napisała: „Większość ludzi, których poznałam, były to osoby, które nie miały 
wykształcenia i często nie posiadają zdolności pisania lub czytania, a nauczyłam 
się od nich tyle mądrości, że moi dotychczasowi nauczyciele mogą się schować. 
Dziękuję za lekcję pokory, teraz wiem, że mam wszystko, a nawet za dużo”14. To 
bynajmniej nieodosobnione wrażenie z doświadczenia badawczego w mojej opinii 
dość wyraźnie pokazuje, że omówione projekty historii mówionej oddziałują przede 
wszystkim na przyszłość, na konstruowanie więzi społecznej, międzypokoleniowej 
i międzynarodowej, opartej na świadomości historycznej oraz empatii.

Uwagi końcowe 
Kiedy mowa o trudnej pamięci, zazwyczaj nie ma czasu, by powiedzieć o jej 

szczegółach15. Pozwala je odkryć właśnie historia mówiona, zwłaszcza jeżeli patrzymy 
na nią z perspektywy spotkania. Tego rodzaju dialog z przeszłością, jak pokazuje 
doświadczenie młodych ludzi, którzy uczestniczyli w omówionych inicjatywach, ma 
głębokie edukacyjne znaczenie. Jak starałam się pokazać jak odnosi się ono w dość 
niewielkim stopniu do pozyskiwania wiedzy historycznej, choć walor ten jest z całą 
pewnością bardzo cenny. W przytoczonych przypadkach o wiele ważniejsza okazu-
je się jednak wielowymiarowa formacja społeczna. Mam tu na myśli kształcenie 
w duchu międzykulturowego i międzypokoleniowego dialogu. Przywołane projekty 

14 Ibidem, s. 182.
15 O. Owerczuk, Trudna historia, lecz wspólna, w: Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 r., s. 85.
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pozwoliły przemienić to ogólnikowe stwierdzenie w praktyczne działania. Podobnie 
pozytywnie wpłynęły na łagodzenie sąsiedzkich konfliktów pamięci. Warto zwrócić 
uwagę, że w wypowiedziach młodych uczestników projektów tematyka sporów 
właściwie się nie pojawia. Jeśli jednak tak się zdarza, to występuje jako obawa 
towarzysząca rozpoczęciu działań i stopniowo ustępuje miejsca współdziałaniu. 
Zapewne przedstawicielom młodego pokolenia, nieobciążonym pamięcią własnych 
przeżyć, łatwiej jest zmierzyć się z analizowanym problemem sporów pamięci. Nie 
bez powodu Richard von Weizsäcker w konkluzji swojego wystąpienia z okazji 
40. rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej zwrócił się właśnie z prośbą 
do młodych ludzi, by nie dali się wpędzić we wrogość i nienawiść wobec innych 
ludzi i aby uczyli się żyć ze sobą, a nie  przeciwko sobie16. 

16 M. Łukasiewicz (tłum.), Wystąpienie prezydenta federalnego Richarda von Weizsäckera z okazji 
czterdziestej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej w dniu 8 maja 1985 r., Więź 9 (371), 
1989, online: http://krzysztofruchniewicz.eu/8-maja-byl-dniem-wyzwolenia-richard-von-weizsacker-o-
ii-wojnie-swiatowej/, (dostęp 23.07.2015). 
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Miejsca niemieckiej pamięci  
– chciane i niechciane w Polsce

Według standardów powinniśmy na wstępie referatu podać definicję miejsc 
pamięci i wyjaśnić, czym są niemieckie miejsca pamięci w Polsce. Odnośnie miejsc 
pamięci już to uczyniliśmy wcześniej, także podczas Seminariów Śląskich w Kamie-
niu, odwołując się do genezy terminu miejsca pamięci, do koncepcji francuskiego 
historyka Pierre’a Nory1. Literatura na ten temat znacznie się rozmnożyła również 
w Polsce. Nie będziemy dlatego dłużej nad kwestiami definicyjnymi tego pojęcia 
się zatrzymywali. Chcemy natomiast zwrócić uwagę na pojęcie tradycji.

Tradycja, zwłaszcza jej transmisja jest ważnym pojęciem w mojej dziedzinie 
badań, którą jest etnologia i antropologia kulturowa. Jeśli zatrzymujemy się na tym 
terminie, to przywołajmy też określenia dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci 
po to, by odpowiedzieć na pytania: Czym są niemieckie miejsca pamięci? Dlaczego 
są one chciane i zarazem niechciane w Polsce? Zanim do tego przejdziemy, wy-
jaśnijmy, że tradycja nadaje znaczenie miejscom w krajobrazie kulturowym. Maria 
Lewicka w swojej książce „Psychologia miejsca” w rozdziale pierwszym analizuje 
pojęcie miejsca i jego znaczenia. O piątym ze znaczeń tego słowa pisze: „Piąte 
i ostatnie rozumienie znaczenia ma charakter kulturowy. Znaczenie miejsc jest 
w tym przypadku funkcją ich kulturowej i społecznej konstrukcji. O ile w podej-
ściu fenomenologicznym i relacyjnym (np. ekologicznym) znaczenie było funkcją 
indywidualnych doświadczeń z obiektem, a w ujęciu humanistycznym […] – in-
dywidualnych zmagań z usensownieniem pozornie bezsensownej rzeczywistości, 
o tyle w ujęciu kulturowym genezą znaczeń są symbole kulturowe […]. Na rolę 
czynników kulturowych w tworzeniu znaczenia miejsca zwraca uwagę etnolożka 
Setha Low. Sześć różnych grup symboli może być źródłem przywiązania do miejsca:
(1) genealogia, czyli rodzinne powiązania z miejscem;

1 P. Nora, Les lieux de mémoire, t. 1, Paris 1984.
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(2)  symbolika związana z doświadczeniem utraty miejsca wskutek przemieszcze-
nia, odebrania ziemi lub zniszczenia dotychczasowej społeczności;

(3)  powiązania ekonomiczne poprzez relacje własności, dziedziczenia lub związki 
polityczne;

(4)  symbolika kosmologiczna, a więc znaczenie religijne, duchowe czy mitolo-
giczne miejsca;

(5)  symbolika świąteczna miejsca – jako celu pielgrzymek i scenerii dla wydarzeń 
kulturalnych;

(6)  symbolika wywodząca się z narracji o miejscu”2.
Przytoczyliśmy kulturowe znaczenia miejsca, by zaznaczyć różnorodność aspek-

tów podjętej przez nas problematyki. Wymienione kategorie symboli mieszczą się 
w pojęciu tradycji. Ta ostatnia ma swój ciężar nie tylko wartościujący, ale odnosi 
się do całości życia człowieka i jego grupy etnicznej czy narodowej. Tradycja, będąc 
tym, co kryje się za abstrakcyjnym pojęciem kultury w sensie antropologicznym, jest 
tym wszystkim, co wytworzył człowiek, a co umożliwiło mu przetrwanie nie tylko 
jako gatunku biologicznego, ale określonej grupy osób wyznającej określone bóstwa 
i przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości, które czyniły tę grupę (zwaną 
rodem, klanem czy plemieniem) osobliwą, czyli nadawały jej określoną tożsamość. 
Ta odrębność była przedmiotem ochrony czy obrony na poziomie biologicznym 
i duchowym, a także społecznym. Społeczności wyznaczały określone reguły postę-
powania w relacjach z innymi; miały one na celu obronę zarówno własnej ciągłości 
biologicznej, jak i własnej odrębności kulturowej (etnicznej), dotyczyło to zwłaszcza 
religii. Tradycja, a zarazem to, co jest jej sednem – kultura, to zatem: sprawdzone 
przez pokolenia sposoby zachowań określonej grupy społecznej (ludu), które umożli-
wiały jej przetrwanie jako odrębnej biologicznie i kulturowo. Jej naturalną kontynuacją 
stały się tradycje narodowe, które wyrosły przez odwołanie się do kultury, zwanej 
ludową, w XIX w. Upadek wielonarodowych monarchii w Europie, któremu początek 
dała Rewolucja Francuska, przyniósł zakwestionowanie kultury kosmopolitycznych 
elit. Powstanie państw narodowych przyniosło z kolei zainteresowanie warstwami 
do tej pory traktowanymi tak, jakby nie miały kultury3.

Romantyzm wynosi lud i treści jego kultury na piedestał nosicieli kultury na-
rodowej. Wiejskie wspólnoty odtąd będą nie tylko źródłem inspiracji artystycznej, 
ale też intensywnych badań etnograficznych. Opracowania pieśni i zwyczajów ludu 
będą pożywką dla myśli narodowej i nacjonalistycznej. Jest to ruch europejski. 
Odtąd kultura chłopska, kultura ludu traktowana będzie jako fundament kultury 
narodowej, staje się źródłem inspiracji we wszystkich dziedzinach sztuki. Wielkie 
postaci czerpiące z kultury chłopskiej to w kulturze polskiej m.in. Chopin, Szyma-

2 S. M. Low, Symbolic Ties that Bind. Place Attachment in the Plaza, w: I. Altman, S. M. Low (red.), 
Place Attachment, New York–London 1992, s. 165-185; cyt za: M. Lewicka, Psychologia miejsca, 
Warszawa 2012, s. 37.

3 Por. T. Weger, W poszukiwaniu ludu, w: R. Traba, H. Henning Hahn (red.), M. Górny, K. Kończal 
(współpr.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci. Refleksje metodologiczne, t. 4, Warszawa 2013, s. 
222-232.
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nowski, Gierymski, Chełmoński, Kasprowicz czy zanurzone w zakopiańszczyźnie 
środowisko Młodej Polski4.

W wieku XIX w polskiej kulturze i literaturze odnajdujemy liczne teksty, w których 
mamy do czynienia z negatywną narracją wobec niemieckiego dziedzictwa kulturowego  
w granicach obecnej Rzeczypospolitej Polskiej. Źródła opozycyjnego nastawienia 
wobec wszystkiego co niemieckie sięgają ostatnich trzech stuleci, głównie za 
sprawą literatury i mediów, które kształtowały z jednej strony narodową świado-
mość Polaków w trzech zaborach, z drugiej upowszechniały polską myśl narodową 
w opozycji m.in. do niemieckiej5. Do negatywnego odniesienia do niemieckiego 
dziedzictwa przyczyniła się zwłaszcza polityczna ideologia po roku 1945. Ona to 
ukształtowała na tyle silnie negatywne odniesienie do niemieckości, że wielu nawet 
tzw. intelektualistom trudno jest oddzielić płaszczyznę interpretacji ideologicznej 
od intersubiektywnego podejścia badawczego, czyli obiektywnego. 

Przykładem zideologizowanego podejścia do dziedzictwa kulturowego powsta-
łego w Prusach Wschodnich jest dyskusja wokół obelisku Bismarcka w Nakomia-
dach, który to społeczność lokalna postanowiła odnowić i przywrócić społecznej 
pamięci. Jednak zdecydowana reakcja olsztyńskiej elity intelektualnej stanęła temu 
na przeszkodzie. Wyrazem tradycyjnie negatywnego podejścia do niemieckich miejsc 
pamięci są teksty historyka Janusza Jasińskiego. Jego stosunek do niemieckich 
miejsc pamięci wyraża kanon w lokalnym podejściu do tych miejsc. Wyrazem tego 
kanonu są m.in. teksty na Trakcie Biskupim, tzw. Wrotach Warmii6. Cechą uderzającą 
niektórych napisów w miejscach upamiętniających te wybitne postaci biskupstwa 
warmińskiego jest wyróżnienie tych, które cechowało pozytywne nastawienie do 
polskości. To selektywne podejście wynika zapewne z jednoznacznego określenia 
stosunku do niemieckich miejsc pamięci środowiska olsztyńskich historyków. 
Wspomniany J. Jasiński pisał w 2011 roku: „Tak więc przełom polityczny z 1989 r. 
nie był jednoznaczny z przełomem polskich odniesień, przynajmniej inteligencji, do 
niemieckiej spuścizny kulturowej; nastąpiło jedynie przyśpieszenie w afirmatywnym 
spojrzeniu na różnorakie treści niemieckiego dziedzictwa. Oto przykład. Chociaż już 
w 1984 r. oficjalnie zarządzono, że wszystkie dawne nekropolie (założone przed 
1945 r.) podlegają ochronie prawnej jako dobro kultury, to dopiero po roku 1990 
podjęto określone kroki celem ich ratowania. Jednym z ważniejszych przejawów 

4 „Kultura i literatura polska w ciągu XIX w. odgrywały doniosłą rolę w świadomości społeczeństwa 
polskiego, utrwalając jego poczucie ponadrozbiorowej łączności i jednolitości. W swojej orientacji 
ideowej Młoda Polska była kontynuacją tej problematyki wyzwoleńczej w sensie społecznym i na-
rodowym, która stanowiła główny temat piśmiennictwa polskiego w dobie niewoli politycznej, ale 
jednocześnie uczestnicząc w wielkim ruchu umysłowym i artystycznym Europy na przełomie dwu 
wieków, […]”. K. Wyka, Młoda Polska, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, 
Warszawa 1984, s. 678.

5  M. Oliver, Schlacht bei Tannenberg. Erfolg und Scheitern von Siegesmythen, w: H. H. Hahn, R. 
Traba (red.), M. Górny, K. Kończal (współpr.), Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, t. 1: Geteilt/
Gemeinsam, Paderborn 2015, s. 287-292.

6 S. Drej (oprac.), Trakt Biskupi w Bałdach, http://www.purda.pl/atrakcje-turystyczne/123-trakt-biskupi.
html, (dostęp 06.10.2010).



73

z polskiej strony w procesie pojednania z Niemcami jest obiektywne dostrzeganie 
historycznej obecności Niemców w poszczególnych miastach, a także wioskach.

Jednak brak znajomości dawniejszej przeszłości Prus i Niemiec oraz ich sto-
sunku do Polski, szczególnie w dobie porozbiorowej, a jednoczesne odwracanie 
się niektórych wpływowych elit (Borussia) od polskich tradycji Warmii, Mazur czy 
Królewca, wprowadza wiele zamętu i powoduje zgoła niepotrzebne rozdwojenie 
w polskiej świadomości historycznej. Do tego dochodzi mało przemyślana chęć 
– w imię dobrosąsiedzkich kontaktów – przypodobania się gościom niemieckim; 
w dyskusjach z reguły nie wypomina się im niemiłej prawdy, np. o ponad stuletniej 
polityce germanizacyjnej. Pamiętam, jak Stanisław Stomma, przecież prekursor 
pojednania, w czasie dyskusji z historykami olsztyńskimi doradzał, aby na spo-
tkaniach z Niemcami twardo wyliczać ich zbrodnie z lat okupacji, bo inaczej będą 
żyli w błogim złudzeniu, że stali się niemal największymi ofiarami ostatniej wojny, 
lub że rachunek krzywd jest przynajmniej wyrównany. Jeszcze u innych, jak uważa 
Zdzisław Krasnodębski, owo polskie milczenie wynika z obawy przed oskarżeniem 
nas o antyeuropejskość lub o ksenofobiczny prowincjonalizm.

Przypomnijmy zatem kilka dziwnych wydarzeń z ostatnich lat, które miały 
miejsce na Warmii i Mazurach. […]

Natomiast inaczej zgoła potoczyła się kwestia kamienia we Fromborku, upa-
miętniającego exodus i śmierć tysięcy mieszkańców Prus Wschodnich w 1945 r. 
na Zalewie i Mierzei Wiślanej. Postawiony kamień głosi enigmatycznie, że były to 
ofiary okrutnej wojny. Dlaczego nie dodano, że wywołanej przez III Rzeszę? […]

Wiadomo, jaką rolę w kulturze polskiej odegrał słynny leksykograf urodzony 
w Olsztynku, Krzysztof Celestyn Mrongowiusz. Każdy podręcznik historii Polski 
wspomina o jego akcji w obronie języka polskiego na Mazurach i Kaszubach. 
Słusznie był on patronem Zespołu Szkół Zawodowych w Olsztynku. I oto został 
zastąpiony Emilem Behringiem, noblistą, odkrywcą surowicy antydyfterytowej. 
Behring słusznie został już uhonorowany ulicą oraz tablicą pamiątkową w Olsztyn-
ku, ponadto jest patronem szkoły podstawowej w Ławicach koło Iławy, gdzie się 
urodził. Zatem w imię jakich racji został zdetronizowany Mrongowiusz? Wygląda, 
że jest to lekceważenie polskich tradycji.

W ostatnich latach ukazały się dwa przewodniki po Olsztynku i okolicach, 
wydane przez Towarzystwo Przyjaciół Olsztynka, jeden w 1997 r., drugi w 1999 
r. O ile wydanie pierwsze można z grubsza aprobować, chociaż odczuwam brak 
ilustracji pomnika Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza, to drugie wydanie jest glo-
ryfikacją feldmarszałka Paula von Hindenburga oraz wprost zachwytem nad jego 
Tannenberg-Denkmal. Ani w jednym, ani w drugim wydaniu nie ma najmniejszej 
wzmianki, że feldmarszałek należał do czołowych wrogów Polski. […]

Dochodzimy tu do bulwersującej i wstydliwej sprawy obelisku Bismarcka 
w mazurskiej wsi Nakomiady. Nie jest to pierwszy przypadek uczczenia żelaznego 
kanclerza. Oto w 2000 r. w Dąbiu koło Bytowa wybudowano nowy hotel i nazwa-
no go... Bismarckiem! W uroczystym otwarciu uczestniczyły miejscowe władze. 
Przeciwko uczczeniu kanclerza Rzeszy zaprotestował na łamach miesięcznika 
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Pomerania jedynie historyk Cezary Obracht-Prondzyński. Dostrzegł on zdumienie 
Niemców, spośród których wielu ocenia krytycznie Bismarcka m.in. za sprusa-
czenie Rzeszy. […]

W Nakomiadach sytuacja wygląda nieco inaczej. Kamień Bismarcka istniał 
tu od 1899 r., w latach 60. XX wieku zasypano go, a obecnie, jako czcigodna 
pamiątka historyczna i dobro kulturowe, które się sympatycznie wpisało w koloryt 
miejscowości, jak twierdzi wójt i jego stronnicy, postawiony został na honoro-
wym miejscu koło kościoła. Obelisk ten, według jego zwolenników, ma wyrażać 
chęć dalszego pojednania polsko-niemieckiego, a także przynosić wsi korzyści 
materialne, ponieważ zaczną napływać niemieccy turyści. Niektórzy uważają, że 
ufundowanie pomnika w 1899 r. wynikało z wolnej decyzji mazurskich mieszkań-
ców Nakomiad i dlatego należy ich wolę obecnie uszanować. Kult Bismarcka na 
wschodnich i północnych terenach II Rzeszy szerzyła przede wszystkim Hakata, 
a Bismarck – można powiedzieć – był jej chrzestnym ojcem.

Jak przypomniał niedawno Witold Molik, adoracja żelaznego kanclerza na 
wschodzie i północy monarchii pruskiej miała na celu pełną germanizację Pola-
ków i Duńczyków. Wątpię, czy obelisk w Nakomiadach powstał na życzenie ich 
mieszkańców. […] W Polsce mamy prawo i obowiązek wyrazić protest przeciw 
kultowi największego, najbardziej zajadłego wroga Polski w Niemczech w XIX wie-
ku. Wszystkie teoretyczne argumenty, odwołujące się do szanowania pomników 
historycznych tracą swoje racje wobec tej nagiej prawdy”7.

Profesor Jasiński skutecznie przyczynił się do zakwestionowania woli miesz-
kańców wsi Nakomiady8 odnośnie obelisku Bismarcka. Obelisk upamiętniający 
kanclerza Bismarcka odkopano w 2004 roku. Wójt gminy Kętrzyn postanowił, iż 
zostanie on postawiony i dokonano tego we wrześniu 2005 roku, bez uzgodnienia 
ze służbami nadzoru budowlanego. Powiatowy nadzór budowlany nakazał jego 
rozebranie, decyzję tę podtrzymał wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. Od 
tej decyzji wójt gminy Kętrzyn odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Olsztynie. WSA, nie oceniwszy wartości historycznej samego obelisku ani 
kwestii czczenia Bismarcka, zajął się tylko kwestią ustawiania go zgodnie z pra-
wem budowlanym9. Wojewódzki konserwator zabytków uznał, że należy odmówić 
wpisania pomnika do rejestru zabytków. Wpisał jedynie sam głaz do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków, co było dla sądu podstawą do uznania, iż demontaż kamienia 
i rozbiórka cokołu nie będą zniszczeniem zabytku. „Wójt gminy Kętrzyn Sławomir 

7 J. Jasiński, Bismarck i inne przypadki. Droga na manowce, http://www.stop-sedina.szczecin.pl/gosy-
rozsdku/26-janusz-jasiski-bismarck-i-inne-przypadki-droga-na-manowce.html, (dostęp 30.01.2011).

8 pi, PAP [skrót], Mieszkańcy zadecydują o losie obelisku poświęconego Bismarckowi, Gazeta Wyborcza, 
nr z dn. 11.10.2005. 

9 „Sąd uznał, że obelisk – głaz na betonowym cokole przytwierdzony na stałe do gruntu – jest obiek-
tem budowlanym, na którego budowę potrzebne jest zezwolenie oraz uzyskanie zgody o warunkach 
zabudowy. O takie zezwolenie wójt gminy nie wystąpił”; PAP, Obelisk Bismarcka w Nakomiadach koło 
Kętrzyna do rozbiórki, http://turystyka.wp.pl/kat,1036541,title,Obelisk-Bismarcka-w-Nakomiadach-kolo
-Ketrzyna-do-rozbiorki,wid,15558259,wiadomosc.html?ticaid=1157a2 (dostęp 08.12.2006).
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Jarosik zapowiadając w rozmowie z dziennikarzami kasację od wyroku, podkreślił, że 
jego celem nie jest odbrązowienie ani czczenie Bismarcka. Jest to element historii 
i krajobrazu, więc barbarzyństwem byłoby zniszczenie go – tłumaczył Jarosik”10. 
Nagłośnienie sprawy pomnika doprowadziło do tego, że sekretarz Rady Ochrony 
Pamięci Walki i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik opowiedział się przeciw obeliskowi. 
Adam Supeł, ówczesny wojewoda warmińsko-mazurski, w rozmowie z reporterem 
PAP mówił, „że takich głazów czy miejsc historii związanymi z zaborem pruskim 
jest wiele w regionie, ale to nie oznacza, że należy je upamiętniać i czcić”11.

W cytowanym fragmencie tekstu J. Jasińskiego pojawiają się wartościujące 
sądy oceniające, subiektywne, które zbudowano na selektywnym doborze faktów, 
m.in. z biografii politycznej kanclerza Bismarcka. Ograniczonym kryterium oceny jest 
stosunek do polskości. Nie bierze się pod uwagę w tym wypadku kontekstu epoki, 
w której działała badana osobistość, a to jest podstawowy wymóg współczesnej 
metodologii. Krytycznie należy też ocenić dobór literatury i źródeł, na podstawie 
których buduje się negatywny stosunek do niemieckich miejsc pamięci. Ocena 
kanclerza Bismarcka w nowszych opracowaniach jest bardziej wyważona12. Zacy-
tujmy słowa z najnowszego tekstu Jerzego W. Borejszy i Hansa Henninga Hahna: 
„Nazwisko Bismarcka pojawia się jeszcze czasem w Polsce nie całkiem zasadnie 
jako synonim nowoczesnego nacjonalizmu. W metodach swojej walki z rewolucją 
potrafił być istotnie białym rewolucjonistą (Lothar Gall), mistrzem taktyki, której 
uczył się od swoich przeciwników. Ale programowo pozostawał obrońcą starych, 
konserwatywnych zasad. Bismarcka przypominają jeszcze niekiedy polscy dzien-
nikarze, gdy pojawia się groźba jakiegokolwiek porozumienia Berlina z Moskwą 
rzeczywiście lub rzekomo godzącego w interesy kraju nad Wisłą i Odrą. W XIX w. 
za swych największych wrogów Polacy uważali Bismarcka, cara Mikołaja I i kanc-
lerza austriackiego Klausa von Metternicha. O ile na początku XXI w. czas zatarł 
pamięć o austriackim kanclerzu, to o dwóch pozostałych jeszcze się przypomina”13 
– pisze Borejsza. Hahn, podsumowując swoją demitologizację Bismarcka, napisał: 
„Od lat dziewięćdziesiątych XIX w. wielu Niemców pragnęło w nim widzieć nie-
miecki, a przynajmniej pruski autostereotyp. Zarazem jednak do tego stopnia go 
idealizowali i ubóstwiali, że jego wielkość przerosła jego rzeczywiste możliwości, 
choć zredukowany równocześnie do roli poprzednika Hitlera stracił na znaczeniu. 
Idealizacja połączona z instrumentalnym traktowaniem okazała się tak dużym 
wyzwaniem dla pamięci o nim, że z jego mitu niewiele już pozostało. Bismarck 
stał się odtąd jedną z wielu postaci z przeszłości, które utraciły swoją wyjątkową 
atrakcyjność i których fani ograniczają się w dużej mierze do historyków. […] 

10 Ibidem.
11 Ibidem.
12 S. Haffner, Prusy bez legendy. Zarys dziejów, Oficyna Historii XIX i XX wieku, Warszawa 1996, s. 

148-171; Rudolf von Thaden, Pytania o Prusy. Historia państwa zawieszonego (Odkrywanie Światów. 
Seria Nowa), Olsztyn 2014.

13 J. W. Borejsza, H. H. Hahn, Otto von Bismarck. Co pozostało ze zrewidowanego mitu, w: H. H. Hahn, 
R. Traba (red.), Polsko-niemieckie miejsca pamięci, t. 1, Warszawa 2015, s. 594-595 [w druku].



76

Bismarck już w 1945 r. przestał odgrywać istotną rolę w kształtowaniu tożsamości 
Niemców i wraz ze swą Rzeszą przeszedł do historii”14.

Nakomiady nie są przykładem odosobnionym. Na Górnym Śląsku miejsco-
wość Rozumice posiada szczególny zabytek, ruinę kościoła luterańskiego. Jest 
ona świadectwem trwania ciągłego tradycji prereformacyjnej i luterańskiej do 1946 
roku. Jest szczególnym miejscem pamięci, dziś tak kultywowanej wielokulturo-
wości i wieloetniczności Górnego Śląska15. Zawiązanie dwukrotne stowarzyszeń 
polsko-niemieckich w celu zabezpieczenia i rozwoju tego miejsca napotkało na 
poważną przeszkodę. Miejscowy burmistrz gminy Kietrz nie podjął próby wpisania 
obiektu do ewidencji zabytków, gdyż obawiał się wynikających z tego obowiązków, 
a zwłaszcza kosztów związanych z zabezpieczeniem obiektu. Być może też dlatego 
w Kietrzu oryginalny przykład dziewiętnastowiecznej architektury przemysłowej – 
monumentalna fabryka dywanów przestała istnieć. 

Przykładów kontrowersyjnego podejścia do niemieckich miejsc pamięci jest 
wiele. Wynikają one z jednej strony z obciążenia ideologicznego, stereotypów 
i uprzedzeń, z drugiej – z braku wyobraźni elit. Są liczne przykłady nieuprzedzo-
nego podejścia do przeszłości. W których przymiotnik niemiecki nie zamyka drogi 
do otwartego podejścia do faktów historycznych i miejsc je upamiętniających. 
Przykładem takiej niebywale udanej działalności jest sama Borussia w Olsztynie 
i podejmowane od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia po dzień dzisiejszy 
inicjatywy. Piękno dawnej architektury oraz innych dziedzin życia ludzi, będących 
obywatelami państwa niemieckiego, może zachwycać i zachwyca swoim odrębnym 
stylem wielu współczesnych między Odrą i Wisłą. I chociaż miejsca pamięci opa-
trywane są przymiotnikami niemieckie, polskie, pozostają spadkiem po ludziach 
minionych epok dla nas współczesnych16.

14 Borejsza/Hahn (zob. przypis nr 14), s. 612.
15 K. Gładkowski, Kanzel/ambona. Protestancka wspólnota lokalna na Górnym Śląsku, Olsztyn 2008.
16 Więcej na temat, np.: P. Zalewski, J. Drejer (red.), Polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe a spo-

łeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce. Deutsch-polnische Kulturerbe und Zivilgesellschaft im 
heutigen Polen, Warszawa 2012.
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dr hab. Jerzy Kołacki 

Instytut Historii UAM w Poznaniu

Cmentarze ewangelicko-augsburskie  
w Wielkopolsce jako (nie)wspólne  

polsko-niemieckie miejsca pamięci.  
Modele obchodzenia się z zaginionymi 

krajobrazami przeszłości  
– zarys projektu badawczego

Witam Państwa serdecznie. Dziękuję organizatorom za umożliwienie mi pre-
zentacji projektu, który uważam za poznawczo, społecznie i politycznie nader ważny. 
Ze względu na ograniczenia czasowe pominę interesujące skądinąd rozważania 
teoretyczne, potrzebny dla odniesień porównawczych kontekst ogólnopolski oraz 
szczegółowy opis historiograficzny. 

W niewielkim artykule pt. Cmentarze niekatolickie Wielkopolski – kłopotliwa 
spuścizna Agnieszka Rydzewska stwierdziła, że: „cmentarze stanowią ważny element 
krajobrazu kulturowego. Miejsca te, odznaczające się wyjątkowym charakterem 
sacrum, wpływają na określenie genius loci danej miejscowości. Przechowując 
pamięć o minionych latach, stają się pomnikami historii. W tym kontekście dbałość 
o miejsca ostatniego spoczynku wydaje się rzeczą oczywistą, bez względu na cha-
rakter wyznaniowy danego cmentarza, czy podziały narodowościowo-społeczne”. 

Ten pochodzący z 2008 roku cytat obrazuje, jak bardzo zmienił się model 
myślenia i obchodzenia się Polaków z artefaktami dawnej niemieckiej obecności 
na tym terenie. 

Co najmniej do 1989 roku cmentarze protestanckie w Wielkopolsce kojarzone 
były przede wszystkim z wyznaniem ludności niemieckiej. W pierwszym okresie 
powojennego odniemczania kraju były krajobrazami niechcianymi i ukrywanymi, 
zarastającymi nie tylko samosiejkami drzew i krzewów, ale także niepamięcią 
lokalnych społeczności, wspieranych tabuizującą polityką historyczną państwa, 
finansową niemocą, ale też często celowym ignorowaniem ich przez miejscowe 
władze lub ówczesnych właścicieli. Po ucieczce i wysiedleniu ludności niemieckiej 
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w 1945 roku właśnie na pozostawione przez nich obiekty, w tym także miejsca 
pochówków, przenosili Polacy głęboką, nagromadzoną przez lata wojny nienawiść 
do Niemców i pragnienie zemsty. Znikanie cmentarzy ewangelickich łagodziło 
traumę okupacji, ale też pozwalało wyprzeć pamięć o przymusowo wydalonych 
z Polski rodzinach pochowanych tutaj zmarłych. Wiele miejsc pochówków zostało 
splantowanych pod osiedla mieszkaniowe lub ulice, część z nich wyszabrowana, 
a część zdewastowana,  zakryta trudnymi do pokonania zaroślami tworzyła swoiste 
wyspy wśród pól lub znikała pochłonięta przez las. 

Następujące już w latach osiemdziesiątych zmiany w modelu traktowania, a na-
wet nieśmiałe próby rewitalizacji owych świadectw przeszłości, wynikały najpierw 
ze zmiany nastawienia części społeczeństwa polskiego wobec Niemców, którzy 
spontaniczną humanitarną akcją paczkową wspomogli Polaków znajdujących się 
w trudnej sytuacji ekonomicznej, a po podpisaniu traktatu granicznego w 1990 r. 
z entuzjazmu pojednania polsko-niemieckiego, uznania mniejszości niemieckiej, 
a przede wszystkim fal sentymentalnych podróży ojczyźnianych tzw. wysiedlonych, 
szukających swych miejsc pochodzenia i grobów swoich krewnych. Równolegle 
do odkrywania przed urodzonymi po wojnie Polakami białych plam lub inaczej 
czarnych kart narodowej historii, związanych m.in. z wygnaniem Niemców ze 
Wschodu, rozpoczęto badania nad stanem zachowania niemieckiego dziedzictwa 
kulturowego, dziś nazywanego niemieckimi miejscami pamięci.

Pojawiały się wtedy spektakularne przykłady urzeczywistniania modelu zbli-
żenia polsko-niemieckiego, np. organizowane od 1990 r. przez DJO – Niemiecką 
Młodzież w Europie i studentów UAM w Poznaniu obozy Sommercamp, pod-
czas których wspólnie porządkowano cmentarz ewangelicki przy Kościele Pokoju 
w Świdnicy. Wydawało się, że punktem przełomowym mógł być zapis artykułu 
2. zawartego w 1991 roku Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy: 
„Rzeczpospolita Polska oświadcza, że niemieckie groby znajdujące się w Rzeczy-
pospolitej Polskiej są otaczane szacunkiem oraz umożliwiona jest opieka nad nimi 
[…] podlegają ochronie prawa polskiego oraz będą zachowane i pielęgnowane”. 
Sformułowania traktatu nie wykluczały z tego obowiązku niemieckich cmentarzy 
protestanckich, których jednak w praktyce nie brano pod uwagę, tym bardziej po 
zawarciu w grudniu 2003 roku umowy, która te obowiązki ograniczała do „grobów 
ofiar wojen i przemocy totalitarnej”. Bez dodatkowych badań trudno stwierdzić, 
jaką rolę odgrywały mało aktywne Towarzystwa Społeczno-Kulturalne Mniejszo-
ści Niemieckiej w Wielkopolsce oraz jaki był wpływ bardzo emocjonalnego sporu 
o Centrum przeciwko Wypędzeniom i żądania restytucyjne Powiernictwa Pruskie-
go na poziom społecznej akceptacji dla opieki nad miejscami pochówków byłych 
niemieckich mieszkańców Wielkopolski. 

Dopiero z końcem pierwszej dekady nowego tysiąclecia pojawił się nowy mo-
del, który można by nazwać ratowniczym: szereg wspólnych, polsko-niemieckich, 
społecznych inicjatyw rewitalizacji miejsc pochówków protestantów, a po części 
przedsięwzięć lokalnych władz prawnie zobligowanych do ochrony zabytków kultury 
lub motywowanych ekonomicznie (cmentarze jako przedmiot obiegu handlowego 



79

i atrakcje turystyczne). Dotyczy to głównie miast wojewódzkich i powiatowych, 
zwłaszcza tych, które są oficjalnie siedzibą parafii ewangelickich, a czasami du-
żych gmin. Gorzej jest z dziesiątkami (może setkami) małych cmentarzy wiejskich 
powstających przy zakładanych od XVII w. tzw. osadach olęderskich (w Wielko-
polsce ok. 900), z których wiele już nie istnieje lub znajduje się w stanie niemal 
całkowitej degradacji. 

Od kilkunastu lat cmentarze cieszą się w Europie rosnącą popularnością 
w kontekście antropologicznych i socjologicznych badań nad pamięcią i miejscami 
pamięci jako ważne elementy dziedzictwa kulturowego. W przypadku obszarów wie-
loetnicznych, a do takich należy Wielkopolska, również wielokulturowego. Widziane 
są one jednak w perspektywie pamięci i architektury zieleni, założeń parkowych 
jako miejsc wypoczynku wkomponowanych w szerszy krajobraz miejski i wiejski. 
Cmentarze zabytkowe nazywane są księgami historii, zapisanymi kartami lokalnej 
przeszłości, ważnym źródłem dla ich badania, a z punktu widzenia historii sztuki 
galeriami przeszłości. Dla miejscowej ludności są ważnym łącznikiem z przeszłością 
oraz konstytutywnym elementem pamięci zbiorowej i tożsamości. Niestety w tych 
opisach brakuje do dziś warstwy historycznej, ich antecedencji i losów oraz stanu 
zachowania. Słaba jest też wiedza o ich miejscu w pamięci lokalnych społeczno-
ści, w jakim stopniu są one uznawane za obcy, niechciany i wypierany element 
krajobrazu kulturowego, a na ile jest on akceptowany, uznany za własny i pełniący 
funkcje identyfikacyjne. W tym kontekście odkrywanie dawnych zapomnianych 
miejsc pochówków, które przypominają o niechlubnych kartach narodowej historii 
i ofiarach przeciwników wojennych, odmiennych wyznań religijnych, dyskryminacji 
rasowych, politycznych czy klasowych, powinno mieć ogromne znaczenie, choć-
by dla przepracowania i przezwyciężenia własnej przeszłości. Podejmowanie tej 
bolesnej, dekonstruującej afirmatywny, martyrologiczno-bohaterski obraz dziejów 
Polski, tematyki, ma jednak wielkie znaczenie dla procesów pojednania polsko-
-niemieckiego, stanowiąc humanitarny gest wobec pragnienia wysiedlonych przed 
70 laty Niemców i ich potomków – odnalezienia grobów swoich bliskich. Przy-
pominając o ofiarach prześladowań, cmentarze pełnią też rolę lekcji z przeszłości, 
napomnienia i apelu. Bez wątpienia traktowanie miejsc pochówków także innych 
wyznań i narodowości jest miarą etycznego i obywatelskiego wychowania miej-
scowych społeczeństw. Należałoby też wskazać na ekumeniczny wymiar takiego 
modelu myślenia i obchodzenia się z nekropoliami ewangelickimi. 

Wybór Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ma charakter pomocniczy. Jako 
obecnie największy i najlepiej zorganizowany Kościół protestancki w Polsce staje 
się optymalnym partnerem w planowanych badaniach, dysponentem prawnym 
wielu cmentarzy, zasobów archiwalnych i wiedzy przechowywanej w pamięci świad-
ków. Według danych zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Luteranie, Wielkopolska należy do Diecezji 
Pomorsko-Wielkopolskiej i obejmuje 8 parafii: w Kaliszu, Kępnie, Kole, Lesznie, 
Ostrowie Wlkp., Pile, Poznaniu i Turku oraz kilkanaście filiałów. W wielu wypadkach 
są one tylko formalnie spadkobiercami dziedzictwa obiektów sakralnych wyznań 
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protestanckich, w tym cmentarzy. Dlatego terytorialne granice parafii ewangelickich 
nie są identyczne z przyjętym w projekcie zakresem terytorialnym badań, który 
obejmuje historyczną Wielkopolskę, w piśmiennictwie niemieckim identyfikowaną 
z Prowincją Poznańską bez dystryktu Bydgoskiego, a rozszerzoną o część Ziemi 
Lubuskiej, Kaliskie, Konińskie i Kolskie oraz część powiatów b. Grenzmark Posen-
-Westpreussen. 

Cmentarze protestanckie w Wielkopolsce można pogrupować według różnych 
kryteriów: wyznania, położenia geograficznego, zapisu kartograficznego, zachowanej 
dokumentacji i opisu historiograficznego, wielkości, kształtu i układu architekto-
nicznego, statusu prawnego, stanu zachowania w momencie badania i rejestracji. 
Nie stanowią one obiektów szczególnie cennych z punktu widzenia historii sztuki, 
lecz – zdaniem Marka Lipca – „[…] są niezwykle ważnym elementem historii tego 
regionu, historii, której nie można ani zapomnieć, ani wymazać z jego dziejów. 
[…] cmentarze ewangelickie to nie tylko przykłady ewolucji modelowanego kra-
jobrazu, to nie tylko ciągi ekologiczne zagajników, łączące duże kompleksy leśne. 
Nie pełnią one tylko funkcji wysp leśnych, ale są świadectwem życia i działalności 
konkretnych ludzi oraz ich do dzisiaj tu obecności”.

Zakresem chronologicznym projekt ma objąć okres od przełomu 1944/1945 
roku do chwili obecnej. Punktem odniesienia jest koniec 1944 roku, a często – 
wobec braku danych –  rok 1939. Datę końcową wyznacza umowne określenie 
stan aktualny. W wyniku badań powinny powstać dwie mapy cmentarzy: wyjścio-
wa i docelowa, które pozwolą na określenie zmian, jakie w ciągu 70 lat nastąpiły 
w krajobrazie nekropolii ewangelickich w Wielkopolsce. 

Wobec specyfiki problemu badawczego, związanego z szybkim systematycznym 
kurczeniem się liczby badanych obiektów (proces ten może gwałtownie przyspie-
szyć po prywatyzacji Lasów Państwowych), a także grupy świadków, za najlepszą 
teoretyczną i praktyczną podstawę badań uznano koncepcję historii ratowniczej. 
Propagująca ją Ewa Domańska widzi w niej sposób na „przywracanie przeszło-
ści społecznościom lokalnym”, „[…] kształtowanie nowej, regionalnej i lokalnej 
tożsamości”, przez co rozumie „[…] multidyscyplinarne podejście w badaniach 
przeszłości, którego zasadniczym zadaniem jest odnajdywanie, odzyskiwanie, za-
chowywanie i udostępnianie nieistniejących, pomijanych lub wypartych w wielkiej 
Historii i często zapomnianych przeszłości oraz ich dokumentacja”. 

Szersze spojrzenie na cmentarze w obszarach o wieloetnicznej przeszłości 
z perspektywy koncepcji domen symbolicznych Lecha Nijakowskiego, a także mitu 
złego Niemca proponują Izabela Skórzyńska i Anna Wachowiak. 

Warto też skorzystać ze sprawdzonych przez Ośrodek Karta w Warszawie 
metod zbierania (fonograficznych) relacji uczestników i świadków wydarzeń, a od 
poznańskich archeologów sposobów odkrywania artefaktów przeszłości za pomocą 
analizy zdjęć lotniczych. Za punkt wyjścia może posłużyć sposób penetracji, opisu 
oraz formułowania wniosków i zaleceń „Stanu cmentarzy poewangelickich na terenie 
Lednickiego Parku Krajobrazowego”. Przy lokalizacji cmentarzy, zarówno w fazie 
poszukiwań topograficznych, jak i rekonesansów w terenie, duże znaczenie mają 
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mapy. Większość z nich, zwłaszcza dla odkrytych i zamieszczanych w internecie 
obiektów, opiera się na aktualnych opracowaniach kartograficznych, ale część na 
fragmentach tzw. setek Wojskowego Instytutu Geograficznego (WIG) z okresu 
międzywojennego, co wskutek zmian, jakie zaszły w krajobrazie w ciągu 70 lat, 
czasami prowadzi do rozbieżności pomiędzy kartograficznym opisem a lokalizacją 
cmentarza w terenie.

Polscy uczeni, szczególnie historycy, traktują omawianą problematykę ze scep-
tycyzmem i powściągliwością, więc dorobek piśmiennictwa dotyczący protestanc-
kich obiektów sakralnych, zwłaszcza cmentarzy, jest wręcz znikomy. W przypadku 
Wielkopolski odnotować należy niewielką objętościowo książkę A. Rydzewskiej 
o zabytkowych cmentarzach ewangelickich północnej Wielkopolski, tudzież kilka 
jej kilkustronicowych artykułów. Większość z jej publikacji napisana jest jednak 
z perspektywy architektury krajobrazu i zieleni. Niewielkie fragmenty zawierają 
opracowania poświęcone zabytkowym cmentarzom dużych miast, np. Poznania, 
czy Kalisza. Dodatkowe informacje przynosi, niestety czasochłonna, kwerenda spe-
cjalistycznych materiałów i czasopism (np. „Wykaz zabytkowych cmentarzy w Pol-
sce. Województwo wielkopolskie”, Warszawa 1998; Ochrona zabytków, Spotkanie 
z zabytkami), regionalnych i lokalnych periodyków, w tym prasy oraz wszelkiego 
rodzaju przewodników. Notabene od lat przygotowywany jest niemiecki Posner 
Lexikon, do którego fragmentów udało mi się dotrzeć; zawiera on sporo informacji 
o dawnych niemieckich cmentarzach. Warto też zapoznać się z publikacjami i za-
wartością czasopism wydawanych przez aktywnych w Ziomkostwie Wisły–Warty 
niemieckich protestantów z Wielkopolski. Pobieżna lektura najważniejszych publi-
kacji i pism protestanckich w interesującym nas zakresie raczej rozczarowuje, ale 
wymaga kontynuacji. Bardzo bogate wydają się łatwo dostępne materiały dotyczące 
aktualnego stanu cmentarzy ewangelickich i różnych aspektów ich historii, jak też 
rewitalizacyjnych aktywności różnych inicjatyw społecznych. Niemal każde miasto, 
powiat i większa miejscowość zamieszczają na swoich portalach działy poświęcone 
cmentarzom ewangelickim. Przykładem może być Grzybno w Wielkopolsce, gdzie 
na oddzielnej karcie: Cmentarze ewangelickie w okolicy zamieszczono aktywną 
mapę z zaznaczonymi miejscami pochówków, które omawiane są na osobnych 
stronach. Naprowadzając kursor na odpowiednią ikonę, można dotrzeć do in-
formacji o geograficznym położeniu cmentarza, charakterze jego rozplanowania, 
powierzchni, przypuszczalnej dacie powstania, ilości oraz rodzaju znajdujących 
na nim obiektów, jego krótkiej historii, a także stanie zachowania oraz ewentual-
nych działaniach podjętych przez miejscowe władze. Niekiedy wskazywano także 
nazwiska znajdujące się na zachowanych nagrobkach, które starano się zidentyfi-
kować i zaopatrzyć w notkę biograficzną. Każdorazowo zamieszczano od kilku do 
kilkudziesięciu zdjęć. 

Podobna jest strona Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich 
w Gminie Nekla: Cmentarze olęderskie. Ocalmy od zapomnienia, zawierająca tak-
że częściową dokumentację fotograficzną cmentarzy protestanckich na obszarze 
całej Wielkopolski. Można tu przykładowo wymienić Stowarzyszenie Przyjaciół 
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i Sympatyków Ziemi Czempińskiej, które w 2012 r. zrealizowało projekt renowa-
cji cmentarza w Czempiniu, Stowarzyszenie Socjum w Kępnie, które zajmuje się 
przede wszystkim porządkowaniem tego typu obiektów w Kępnie i powiecie, Sto-
warzyszenie rewitalizacji cmentarzy ewangelickich w gminie Ryczywół, Społeczny 
Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla, czy podobne środowi-
ska w Wolsztynie, Nowym Tomyślu, Mosinie itp. Większość z nich współpracuje 
z niemieckimi grupami ojczyźnianymi, gromadzącymi dawnych mieszkańców tych 
terenów i ich następców. Ze względów czasowych muszę pominąć szczegółowe 
omówienie nader interesujących inicjatyw z powiatu obornickiego. Ilościowo nie-
przebrany materiał internetowy jest ulotny i wyrywkowy, nierówny jakościowo 
i sporządzany z zastosowaniem różnych, mało porównywalnych kryteriów oraz 
technik fotograficznych, sporządzony bez uwzględnienia warsztatu naukowego, 
a przez to trudno weryfikowalny. Dochodzą do tego kwestie praw autorskich. 
Wydaje się jednak, że bez społecznej aktywności z czasem cmentarze ewangelickie 
znikłyby z pamięci historycznej Polaków, podobnie nie pojawiłby się ten omawiany 
przeze mnie projekt, gdyby nie inicjatywa przewodniczącego Towarzystwa Polsko-
-Niemieckiego w Poznaniu Huberta Owczarka.

Zrozumiałe jest, że olbrzymia liczba obiektów cmentarnych, ich nieobecność 
w historiografii, niechęć dawnych i obecnych właścicieli do poruszania niewyjaśnio-
nej ich sytuacji prawnej oraz nieprzebrany, ale niepełny i niekompatybilny materiał 
internetowy powoduje, iż planowane badania mają wprawdzie charakter pionierski, 
ale bardzo trudny, zawiły metodologicznie, czasochłonny i kosztowny, a od strony 
społecznej, prawnej i politycznej nader skomplikowany. Dlatego pierwszym zadaniem 
powinno być rozwiązanie problemów teoretyczno-metodologicznych i warsztatowych, 
stanowiących punkt wyjścia do podjęcia badań historiograficznych, archiwalnych 
i kartograficznych, a dopiero w drugim etapie terenowych. Tę rolę powinna spełnić 
duża, międzynarodowa konferencja warsztatowa, której dodatkowym zadaniem 
powinno być stworzenie szerokich ram dla przygotowanego projektu badawczego 
i aplikowanie o jego finansowe zabezpieczenie. 

To, czy przedstawiony Państwu zarys modelu sprawdzi się w praktyce, zależy 
od szeregu czynników, niekiedy niezależnych od jego autora.
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Joanna Zętar 

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin

Miejsce – Obecność – Pamięć. 
Praca z pamięcią o żydowskim  

Lublinie na przykładzie wybranych 
działań Ośrodka Brama Grodzka  

– Teatr NN

Tomaszowi Pietrasiewiczowi

Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN jest instytucją kultury działającą w Lu-
blinie. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego 
znaczenia swojej siedziby – Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była 
ona dawniej miejscem spotkania, przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim 
i żydowskim. W 1939 roku żyło w Lublinie prawie 120 tysięcy mieszkańców, w tym 
około 43 tysięcy Żydów. W czasie wojny naziści wymordowali żydowskich miesz-
kańców, a dzielnica żydowska została zniszczona.

Zaczynając na początku lat 90. XX wieku działalność w Bramie Grodzkiej, twór-
cy Ośrodka odkryli, że pusta przestrzeń po jednej stronie Bramy ukrywa pamięć 
po mieście żydowskim, i że bez tych pustych miejsc nie da się zrozumieć historii 
Lublina. Przestrzeń Bramy i nieistniejącej dzielnicy żydowskiej stały się dla Ośrodka 
naturalnym miejscem realizowania działań dokumentacyjnych, edukacyjnych i arty-
stycznych. Są to m.in. eksponowana we wnętrzu Bramy Grodzkiej wystawa stała 
Pamięć Miejsca oraz działania w przestrzeni zwane Misteriami Pamięci, mające na 
celu symboliczne upamiętnienie nieistniejącej dzielnicy żydowskiej.

Miejsce. Miasto zapomniało
Budynek Bramy Grodzkiej pojawił się w przestrzeni Lublina po 1342 roku, 

kiedy na podstawie przywileju królewskiego otoczono ówczesne miasto murami 
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obronnymi. Do przebudowy w 1785 roku obiekt spełniał funkcję obronną. Następ-
nie stał się jednym z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Wzgórza 
Staromiejskiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego w potocznej świa-
domości Brama Grodzka funkcjonowała nie tylko pod nazwą Bramy Grodzkiej, ale 
także Bramy Żydowskiej. Była ona, jak pisze prof. Władysław Panas, przejściem 
pomiędzy światami: „Magiczne miejsce. W Mieście jest takich kilka, lecz to ma 
szczególne właściwości. Znajduje się dokładnie na granicy dwóch odrębnych prze-
strzeni, dwóch radykalnie odmiennych światów. Jest punktem, w którym chrześci-
jańskie Miasto Górne styka się z żydowskim Miastem Dolnym. Graniczność jawi 
się więc jako podstawowa cecha Bramy”1.

Budynek o dwóch fasadach-twarzach. Jedna od strony miasta chrześcijań-
skiego z klasycystyczną i reprezentacyjną architekturą, druga od strony miasta ży-
dowskiego przypominająca zwykłą kamienicę, z zawsze otwartymi oknami i ludźmi 
stojącymi przed nią. Przed II wojną światową bezpośrednio za Bramą zaczynała się 
dzielnica żydowska, od lokalizacji wokół wzgórza Zamkowego zwana Podzamczem. 
Pierwsi żydowscy osadnicy pojawili się w Lublinie na przełomie XV i XVI wieku. 
Na mocy przywileju królewskiego zamieszkali wokół wzgórza, na którym znajdował 
się Zamek. W przeciągu wieków dzielnica rozrosła się, a znaczenie Podzamcza na 
mapie żydowskiej Polski było bardzo duże. Lublin zwany był Jerozolimą Królestwa 
Polskiego albo Żydowskim Oksfordem. Tutaj miał swoją siedzibę Sejm Czterech 
Ziem, tutaj od I połowy XVII wieku działała pierwsza po tej stronie Wisły drukarnia 
hebrajska, tutaj w XVI wieku zrodziła się idea Jesziwy. W Lublinie mieszkali m.in.: 
Majer Jehuda Szapiro, Salomon ben Jechiel Luria, Szalom Szachna ben Josef, 
Jaakow Icchak ha-Lewi Horowic-Szternfeld zwany Widzącym z Lublina.

W chwili obecnej ten krajobraz jest zupełnie inny. W czasie wojny zniszczono 
ulicę Krawiecką, Szeroką i Jateczną, Wielką Synagogę Maharszala i nieco mniejszą 
Saula Wahla. Na mapie miejsc były synagogi i domy modlitwy, chedery, warsztaty 
usługowe, sklepy. „Kto cię podniesie z ruin i odbuduje, moje święte miasto, sko-
ro zostałeś zniszczony do samych podstaw i jesteś jedną przerażającą macewą. 
Przybija się dachówki, kładzie dachy, reperuje i porządkuje stary, paskudny świat, 
ale mojego świętego miasta, miasta mojego świata nikt już nigdy nie odbuduje”2.

Dziś patrząc na przestrzeń Podzamcza, widzimy trawiaste pole wokół wzgórza 
Zamkowego, aleję Tysiąclecia z setkami przejeżdżających przez nią co godzinę sa-
mochodów, plac Zamkowy z wielkim parkingiem, dworzec PKS z placem manew-
rowym, liczne targi i bazary. Nastąpiła całkowita zmiana przestrzeni urbanistycznej, 
została ona na nowo sfunkcjonalizowana. Uporządkowanie albo raczej oczyszczenie 
przestrzeni pociągnęło za sobą wyczyszczenie pamięci. Rozpościerająca się za Bramą 
Grodzką pustka jest syntezą wydarzeń, jakie miały miejsce podczas II wojny świa-
towej i bezpośrednio po niej. Miasto zapomniało. Tylko Brama trwa niezmiennie.

 

1 W. Panas, Brama, w: J. Krupska (red.), Brama, Lublin 1996, s. 2.
2 J. Glatsztejn, Lublinie, moje święte miasto, Scriptores, 27, nr 01/2003, s. 187.
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Miejsce. Pamięć (w) przestrzeni
Zdefiniowanie przestrzeni dawnego Podzamcza nie jest łatwe. Dyrektor i twór-

ca Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN Tomasz Pietrasiewicz używa określenia 
Atlantyda3. Według Władysława Panasa4 i Pawła Próchniaka5 to palimpsest.

Analiza przestrzeni i jej historii zbliża jednak bardziej do określenia anamneza 
– ze struktur, tkanek, warstw pamięci (i niepamięci) powstaje miejsce niepamięci 
w przechodniej przestrzeni nie-miejsca. Odkrywanie kolejnych warstw anamnezy 
(palimpsestu?) wprowadza nas w miasto-labirynt, istniejące jednak tylko w na-
szej wyobraźni. Ale aby ta miejska archeologia wyobraźni i pamięci zaistniała, 
musi zostać poprzedzona wieloma ćwiczeniami lekturowymi i wzięciem w nawias 
współczesnej topografii6. Wchodzimy w miejsce osobliwe, w wyrwę w uporządko-
wanej przestrzeni, skrywającą pamięć i walczącą z anihilacją, z punktami pamięci 
tworzącymi niezwykły krajobraz pamięci, a może raczej poligon, na którym walczą 
pamięć i niepamięć?

Od czasu do czasu, na przykład podczas remontów, krajobraz odkrywa swoje 
tajemnice, są to dowody, że w przestrzeni dawnego Podzamcza nadal tkwią mate-
rialne ślady pamięci. Baumanowscy przeżytnicy to: studnia z ulicy Szerokiej, latar-
nia zlokalizowana niegdyś na ulicy Krawieckiej, nieliczne budynki: dawna jesziwa, 
dawny szpital, dawny dom kultury, budynek z dawną synagogą Chevra Nosim, stary 
cmentarz żydowski na Kalinowszczyźnie. Są też w tej przestrzeni ślady utraty, które 
nie chcą zniknąć, nie dają się wymazać. Ból fantomowy tego miejsca. Najbardziej 
widoczna jest ścieżka przebiegająca w miejscu, gdzie kiedyś była ulica Krawiecka. 
Nie znika, jest, ostatnio nawet coraz bardziej widoczna. Dawna dzielnica żydowska 
to przestrzeń, która zadaje nam stale pytania. Jej elementy zapraszają do dialogu.

Obecność. Makom
W 1990 roku w Bramie Grodzkiej rozpoczął działalność Ośrodek Brama 

Grodzka – Teatr NN. Jak pisze twórca i dyrektor Ośrodka – Tomasz Pietrasie-
wicz: „Zaczynając na początku lat 90. naszą działalność w Bramie Grodzkiej, my 
również nic nie wiedzieliśmy o historii lubelskich Żydów. Nie byliśmy świadomi 
tego, że olbrzymia, pusta przestrzeń po jednej stronie Bramy ukrywa Pamięć 
po mieście żydowskim; nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Brama prowadzi do 
nieistniejącego miasta – żydowskiej Atlantydy. W miejscu, w którym przez lata 
były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe drogi i trawniki. 
Duża część tego terenu została pokryta betonową skorupą, razem z fundamen-
tami dawnych żydowskich budynków, została schowana pamięć o tych, którzy 

3 T. Pietrasiewicz, Miasto żydowskie – lubelska Atlantyda, Midrasz, styczeń 2002, s. 17.
4 Określenie z wypowiedzi Władysława Panasa na ścieżce dźwiękowej materiału nakręconego w trakcie 

realizacji filmu Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk Magiczne miasto.
5 P. Próchniak, Lublin: przyczynek do topologii palimpsestu, w: D. Czaja (wybór, redakcja i wstęp), 

Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, Wołowiec 2013, s. 143-158.
6  Przykładem takich wędrówek po mieście-labiryncie jest tekst: Władysław Panas, Oko cadyka, Lublin 

2004.
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kiedyś tu mieszkali. Nie da się zrozumieć historii Lublina bez tych pustych 
miejsc wokół Bramy”7.

Ośrodek od 25 lat gromadzi media pamięci – zasoby, które nie tylko poma-
gają odtworzyć i zrozumieć zapomnianą i zaniedbaną przez lata historię zdarzenio-
wą żydowskiego Lublina, ale są bezpośrednio związane z pamięcią indywidualną 
i zbiorową. Relacje świadków historii, fotografie, historia miejsc odtworzona na 
podstawie materiałów archiwalnych są najważniejszymi zasobami dokumentalny-
mi, jakie posiada Ośrodek. Pamięć świadków i dokumenty nałożone na topografię 
miasta tworzą zbiorową mapę pamięci przedwojennego Lublina. Jest to próba 
uobecnienia nieobecności. Z zebranych materiałów archiwalnych tworzone są 
następnie narracje o miejscach, ludziach i wydarzeniach, dzięki którym w Bramie 
pomimo fizycznej nieobecności można zobaczyć żydowski Lublin jak na dłoni. Jest 
to miejsce pamiętania. Miejsce pamięci. Arka Pamięci (określenie nadane temu 
miejscu przez Tomasza Pietrasiewicza8).

Obecność w Bramie to praca w laboratorium pamięci, które wykorzystuje różne 
media pamięci. Mechanizm pamięci i pamiętania jest często porównywany do me-
chanizmów i procesów organizujących pracę biblioteki i archiwum. Tak samo działa 
to w tworzonym w Bramie repozytorium pamięci, na które składają się: fotografie, 
historie mówione, dokumenty przetwarzane następnie w projektach edukacyjnych 
i artystycznych. Twórcy Ośrodka utożsamili się z przeszłością miejsca, w którym 
działają. Przez 25 lat działalności nastąpiło umojenie miejsca i jego najbliższego 
sąsiedztwa. Powody opisał w jednym z tekstów ideowych Tomasz Pietrasiewicz: 
„Żydzi, którzy tu przychodzą, pytają nas: Dlaczego to robicie, przecież nie jesteście 
Żydami? Jesteście Polakami, a miasto żydowskie to nie wasza historia. Polacy 
pytają: Dlaczego to robicie, przecież jesteście Polakami, a miasto żydowskie to 
nie jest nasza historia. A może jesteście Żydami? Cierpliwie tłumaczymy, ze to 
jest nasza, wspólna polsko-żydowska historia. Żeby pamiętać o zamordowanych 
Żydach, nie trzeba być Żydem”9.

Mojość jest tu rozumiana nie tylko jako przeciwieństwo swoje/nieswoje, 
ale przede wszystkim jest przyjęciem roli depozytariusza pamięci. Dziedziczenie 
pamięci było poprzedzone odzyskiwaniem pamięci, odpominaniem, rewitalizacją 
pamięci, najpierw budynku Bramy Grodzkiej, a następnie całego Podzamcza. 
Dziedziczenie tej pamięci jest tym trudniejsze, ponieważ związane jest z brakiem 
pamięci, będącej konsekwencją wcześniej wspomnianego zapomnienia i wyma-
zywania pamięci.

 

7 T. Pietrasiewicz, Odkrywanie miejsca – materialne i duchowe dziedzictwo kulturowe w działaniach 
Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie, Renowacje i zabytki, nr 3 (39), R. 2011, s. 129.

8 T. Pietrasiewicz, Subiektywna historia Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 2009, online: http://
www.biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=42928&from=&dirids=1&ver_id=&lp=1&QI=, 
(dostęp: 10. 10. 2015)

9 T. Pietrasiewicz, Opowieści zasłyszane, Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, Lublin 2012,  s. 3.
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Pamięć. Zakhor
Przestrzeń lub punkt w przestrzeni to jeden z czynników utrwalających pa-

mięć zbiorową. Każda narracja musi być osadzona w jakimś miejscu, gdyż same 
miejsca mają moc opowiadania. Brama ze swoją historią, a przede wszystkim za 
sprawą tego, co jest dziś w tym miejscu i co się w niej dzieje, ma wyjątkową moc 
opowiadania. Jest to miejsce pamięci, miejsce pamięci zbiorowej.

Do najważniejszych projektów realizowanych przez Ośrodek Brama Grodz-
ka – Teatr NN związanych z pamięcią należą: wystawa Pamięć Miejsca; projekty 
Archiwum Miasta i Lublin. 43 tysiące; Misteria Pamięci, w tym Misterium Światła 
i Ciemności, Dzień Pięciu Modlitw, Światła w ciemności; Listy do Getta i Listy 
do Henia.

Mieszcząca się w krętych korytarzach Ośrodka wystawa stała Pamięć Miejsca 
jest opowieścią o żydowskim Lublinie – prezentuje najważniejsze zasoby i opowiada 
najważniejsze historie, jakie do Bramy trafiły. Otwiera ją pomieszczenie, w którym 
znajduje się ponad 100 czarnych skrzynek zawierających wspomnienia mieszkań-
ców Lublina. Czarna skrzynka jest tu figurą pamięci absolutnej.

Ważnym elementem wystawy są przedmioty: tablica z nazwą ulicy Szerokiej, 
szyld sklepu kolonialnego z ulicy Cyruliczej, fragment macewy z okolic Lublina, 
framuga ze śladem po mezuzie z kamienicy przy ulicy Olejnej 7, skany szklanych 
negatywów znalezione w kamienicy przy Rynku 4. Są to przedmioty ślady – se-
miofory, jak pisze Krzystof Pomian10. Z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego 
to tylko zabytki drugiej kategorii. Skrupulatnie gromadzone i pielęgnowane są 
elementem narracji na wystawie, gdyż każdy z nich ma swoją dramatyczną bio-
grafię – biografię rzeczy.

Elementem opowieści, a jednocześnie częścią scenografii wystawy jest pro-
jekt Archiwum Miasta, polegający na mapowaniu miejsc ważnych dla lubelskiej 
społeczności żydowskiej. Porządkowanie i systematyczne układanie materiałów 
archiwalnych rozproszonych w wielu miejscach przechowywania (archiwa, biblio-
teki, zbiory prywatne) jest dosłownym wyciąganiem skrawków informacji zewsząd, 
tworzenie księgi pamięci, w której kompilowane są dokumenty z indywidualnymi 
historiami świadków historii. Działanie jest dążeniem do realizacji utopijnej idei 
pamięci absolutnej, opisanej m.in. przez Marqueza.

Ciągnące się korytarzami półki, na których znajdują się segregatory zawie-
rające historie miejsc, sprawiają wrażenie przebywania w archiwum – labiryncie 
pamięci. W pewnym momencie historie miejsc zaczynają się przenikać z innymi 
segregatorami – zawierającymi historie ludzi. Jest to wynik projektu Lublin. 43 
tysiące. Celem jest dotarcie do informacji o każdym z żydowskich mieszkańców 
przedwojennego Lublina, nawet jeżeli jest to informacja zdawkowa, zamknięta 
w kilku na pozór mało konkretnych słowach.

Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie weszły do projektu, jest lista 
nazwisk ponad 4500 mieszkańców getta na Majdanie Tatarskim. Lista powstała 

10   K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 100.
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na początku 1942 roku w związku z przesiedleniami Żydów w obrębie Lublina. 
Co roku fragment listy jest odczytywany w dniu 16 marca – w każdą, kolejną 
rocznicę rozpoczęcia eksterminacji lubelskich Żydów. Odczytywanie nazwisko po 
nazwisku tożsamości to swoisty kadisz, a jednocześnie doświadczenie przeszło-
ści, wręcz jej uobecnienie. Wydarzenie jest dodatkowo wzmocnione przez rytuał 
powtarzalności – zawsze odbywa się w ściśle określonym dniu, o tej samej porze 
i w niezmienionej od początku formie.

Inną formą spersonalizowania nieobecności i pokazania pustki są działania 
Listy do Getta i Listy do Henia. Wysyłane pod adresy dawnego Podzamcza listy 
pisane podczas warsztatów edukacyjnych wracają do nadawców z pieczątką: ad-
resat nieznany, adresat nie żyje, czy też nie ma takiego adresu.

Działania prowadzone przez Ośrodek nie ograniczają się tylko do budynku 
Bramy Grodzkiej. Wiele wychodzi w przestrzeń nieistniejącego Podzamcza. Nie-
opodal Bramy znajduje się latarnia paląca się 24 godziny na dobę. Jest to auten-
tyczna latarnia z nieistniejącej ulicy Krawieckiej. Odkrycie jej biografii, a następnie 
uroczyste zapalenie podczas jednego z Misteriów Pamięci i odtąd świecenie się 
przez całą dobę to upamiętnienie żydowskich mieszkańców Lublina. Wieczna lam-
pa pamięci to przykład działania wpisującego się w coraz popularniejsze i coraz 
szerzej opisywane próby redefinicji pomnika. 

Wokół latarni, w przestrzeni pustki odbywają się Misteria Pamięci będące 
z jednej strony widowiskami przeszłości, a z drugiej rytuałami pamięci. Są przy-
kładem budowania relacji pomiędzy jednostkowym doświadczeniem, osobistym 
wspomnieniem a społecznym wymiarem upamiętniania i zapamiętywania. Misteria 
opierają się na świetle i dźwięku, zawsze rozgrywają się późnym wieczorem lub 
w nocy i mają miejsce na placu Zamkowym (z wyjątkiem Misterium Dzień Pięciu 
Modlitw, które odbyło się na Majdanku). Wykorzystują symboliczne elementy 
związane z pamięcią, np. gliniane tabliczki użyte podczas Misteriów Dzień Pięciu 
Modlitw i Pamięć sprawiedliwych, pamięć światła, które przywołują platońską me-
taforę pamięci jako tabliczki. Performatywność Misteriów podkreślana jest przez 
ich pojedynczość, unikalność i obecność świadków historii.

Dla działań prowadzonych przez Ośrodek Brama Grodzka ważne jest także 
zaznaczanie w przestrzeni Lublina miejsc istotnych. Z okazji 70. rocznicy zagła-
dy lubelskiego getta w 2012 roku pojawiły się na chodnikach czarne kwadraty. 
Znajdowały się w miejscach ważnych dla historii społeczności żydowskiej, wska-
zywały gdzie była brama do getta, ulica Szeroka, dom Jakova Glasztejna. Działanie 
przywołuje fragment wiersza Zbigniewa Herberta „Studium przedmiotu”: „zaznacz 
miejsce / gdzie stał przedmiot / którego nie ma / czarnym kwadratem / będzie to 
/ prosty tren / o pięknym nieobecnym / męski żal / zamknięty / w czworobok”. 
Dziś są już coraz mniej widoczne, deszcz i ludzkie kroki wymazują je z chodników. 
Ale Pamięć trwa.
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dr Jerzy Stankiewicz 

Prezes Zarządu, Związek Kompozytorów Polskich, Oddział Krakowski

Geneza Kwartetu na koniec Czasu  
Oliviera Messiaena skomponowanego 

w Stalagu VIII A w Görlitz.  
Problem na nowo odkryty

 

W obozie jenieckim najniższego stopnia, w Stalagu VIII A w Görlitz, jesienią i zimą 
1940/1941 roku powstało arcydzieło europejskiej muzyki kameralnej, należące dzisiaj 
do kanonu największych dzieł muzycznych XX stulecia. To Quatuor pour la fin du 
Temps (Kwartet na koniec Czasu) na skrzypce, klarnet, wiolonczelę i fortepian. Jest 
owocem natchnienia i wyrazem niepowtarzalnego języka muzycznego, stworzonym 
przez Oliviera Messiaena, 32-letniego francuskiego kompozytora, organistę i pianistę. 
W latach 30. był on nadzieją młodej muzyki francuskiej, niosąc wraz z twórcami 
z najbliższego kręgu, André Jolivetem, Yves Baudrierem i Danielem-Lesurem, idee 
przeciwstawne do nabrzmiewającej w Europie ideologii narodowego socjalizmu. 
W czasach nasilającego się faszyzmu utworzyli oni w Paryżu grupę kompozytorską 
Młoda Francja, manifestując swoją twórczością oraz działalnością potrzebę przy-
wrócenia i wzmożenia w muzyce francuskiej wartości humanistycznych i religijnych.

Ten zaskakujący fakt skomponowania w warunkach hitlerowskiego obozu 
jenieckiego dzieła muzycznego inspirowanego Apokalipsą św. Jana jest powszech-
nie znany muzykologom i historykom II połowy XX wieku1. Powiela te informacje 
pierwsza polska monografia Oliviera Messiaena pióra Tadeusza Kaczyńskiego2. 
Przełomowa staje się książka klarnecistki Rebeki Rischin3. Pracę tę wykorzystali 
liczni muzykolodzy na świecie, zwłaszcza brytyjscy, co było widoczne w fali pu-

1 Por. C. Rostand, Olivier Messiaen, Paris 1957; P. Mari, Olivier Messiaen, Paris 1965, 2 wyd. 1970; 
H. Halbreich, Olivier Messiaen, Paris 1980, 2 wyd. 2008.

2  T. Kaczyński, Messiaen, Kraków 1984.
3 R. Rischin, For the End of Time. The Story of the Messiaen Quartet, New York 2003, 2 wyd. 2006; 

wyd. francuskie pt. Et Messiaen composa… 1941, Stalag Görlitz. Genèse du Quatuor pour la fin 
du Temps, Paris 2006.
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blikacji o Olivierze Messiaenie, jakie ukazały się w wielu krajach w 2008 roku, 
z okazji setnej rocznicy urodzin kompozytora4.

A jednak fakty, o które nam chodzi, działy się na ziemi śląskiej, na pograniczu 
Saksonii, na prawym brzegu Nysy Łużyckiej, która dzieli Görlitz na miasto z dwoma 
rynkami i wspaniałą barokową architekturą oraz na jego ubogie przedmieście po polskiej 
stronie, w 1945 roku nazwane Zgorzelcem. To tutaj, dzisiaj po stronie polskiej, naziści 
zaplanowali, dużo wcześniej przed wywołaniem II wojny światowej, założenie wielkiego 
obozu dla pojmanych jeńców wielu nacji, jednego z kilkudziesięciu w tej części Europy.

To już nie traf losu, ale konsekwencja wypadków historycznych spowodowała, 
że budowniczymi tego obozu w Görlitz byli pierwsi jeńcy, uczestnicy tragicznych 
walk wrześniowych, a zwłaszcza jednej z ostatnich bitew pod Tomaszowem Lu-
belskim w dniach 17-20 września 1939 r. Wtedy hitlerowcy pojmali 20 tysięcy 
polskich żołnierzy. Transporty kolejowe pierwszych polskich jeńców bez względu na 
odległość przecinały kraj w kierunku zachodnim do przyszłego zagłębia jenieckiego 
Trzeciej Rzeszy, do VIII Okręgu Wojskowego Wehrmachtu z siedzibą w Breslau, 
do oczekujących tam obozów, wśród których były stalagi w Görlitz (Zgorzelec) 
i Sagan (Żagań), które pozostają w centrum naszego zainteresowania. 

Do Stalagu VIII A Görlitz zwieziono około 10 tysięcy polskich żołnierzy. Po-
czątkowo byli oni przetrzymywani w dulagu, a zimę 1939/1940 roku zmuszeni byli 
spędzić pod namiotami. Po zakończeniu budowy obozu wywiezieni zostali w głąb 
Niemiec. W Görlitz pozostało tylko około stu Polaków, kiedy pod koniec czerwca 
1940 roku zaczęły nadchodzić transporty jeńców z Zachodu5. Pierwsi byli Belgowie, 
a następnie przywieziono tam około 30 tysięcy Francuzów. Osadzani byli w nowo 
wybudowanym obozie, skąd rozsyłano ich nieraz do odległych Arbeits-Kommando, 
podległych komendanturze tego obozu.

Początkowo sytuacja w obozie w Görlitz była katastrofalna, władze nie dawały 
sobie rady z procedurą rejestracji i rozmieszczeniem tysięcy jeńców zwożonych 
z Francji. Odwołany został ze służby komendant obozu pułkownik Georg von Kra-
nold, uczestnik I wojny światowej; na jego miejsce 7 sierpnia 1940 roku przyszedł 
młodszy komendant Alois Bielas. Obóz był przeludniony, panował niedostatek 
wyżywienia, warunki higieny były fatalne, rozpoczęła się epidemia dyzenterii, na 
którą zapadali Francuzi i Polacy. Z czasem sytuacja zaczęła się stabilizować, a jej 
dalekosiężnym katalizatorem stało się podpisanie tzw. l’armistice czyli rozejmu 
w Compiègne, aktu poddania się Francji w dniu 22 czerwca 1940 roku. To poro-
zumienie niemiecko-francuskie oraz utworzenie profaszystowskiego rządu w Vichy 
miało bezpośrednie przełożenie na warunki życia w obozach, gdzie tylko Francuzom 
zaczęło się powodzić lepiej.

4 M.in. P. Hill, N. Simeone, Olivier Messiaen, Yale [University Press] 2005; wyd. francuskie pt. Olivier 
Messiaen, Paris 2008.

5 Czesław Mętrak, jeden z pierwszych jeńców Stalagu VIII A w Görlitz–Moys, w swoim Dzienniku 
odnotował przybycie pierwszych transportów: Belgów 19 czerwca i Francuzów 30 czerwca 1940 
roku (w zbiorach syna Piotra Mętraka, Warszawa).
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To na żądanie Francuzów w stalagu w Görlitz w październiku 1940 roku po-
wstał tzw. Barak teatralny nr 27 B  z salą widowiskową, kaplicą, gdzie były od-
prawiane Msze św. dla jeńców oraz mieściła się polska biblioteka6. Wcześniejsze 
starania podchorążych polskich spotkały się z odmową. Polscy jeńcy od początku 
niewoli wykazywali największą aktywność i potrzebę działania zarówno w sprawach 
życia codziennego, jak i działalności oświatowej i kulturalnej. Ponadto przodowali 
w ilości zrealizowanych ucieczek, z których tylko nieliczne były udane. Niemcy 
odpowiadali, że Polacy nie mają żadnych praw do własnych inicjatyw i żądań, bo 
ich państwo już nie istnieje.

Kiedy w jednym z pierwszych transportów jeńców francuskich odchodzących 
z Brabois-Villers k. Nancy przybył do Görlitz razem z Messiaenem wiolonczeli-
sta Etienne Pasquier, koncertmistrz w orkiestrze Opery Paryskiej, który otrzymał 
nakaz pracy do kamieniołomów w Striegau (Strzegom), Francuzi zrozumieli, że 
niewola może także zagrażać życiu i wykonywaniu zawodu muzyka. Zwrócili się 
do zadomowionych już jeńców polskich z pytaniem, w jaki sposób uchronić ich 
szanowanego kolegę Messiaena przed podobnym niebezpieczeństwem. Kompozytor 
był osobą delikatną, nieśmiałą i żyjącą we własnym świecie, dalekim od okrutnej 

6 Por. m.in.: J. Stankiewicz, Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz. Przewod-
nik biograficzny na otwarcie Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec–Görlitz, 
Meetingpoint Music Messiaen; C. Samuel, Przedmowa. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości, 
Musica Iagellonica, Zgorzelec–Kraków 2014, s. 88.

O. Messiaen po powrocie z niewoli, 
Paryż, wczesne lata 40.  
Archiwum Y. Loriod, Paryż
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rzeczywistości wojennej. Wtedy polski podchorąży, literat Zdzisław Nardelli7, który 
przed wojną obracał się w kręgach artystycznych Krakowa, mianowany w obozie 
przez komendanta na kierownika biblioteki, zaproponował, że przyjmie Messiaena 
jako pomocnika bibliotekarza, na co wystarał się o akceptację władz niemieckich. 
Nardelli uchronił w ten sposób francuskiego kompozytora od przymusowej pracy 
fizycznej i wprowadził go do kręgu inteligencji polskiej, grupującej się przy biblio-
tece8. Dwie osoby posługiwały się swobodnie językiem francuskim: Jan Sokal9, syn 
ministra w Lidze Narodów w Genewie oraz Tadeusz Łakomski10, malarz z Krakowa.

W październiku 1940 roku komendant sprowadza do Baraku teatralnego 
pianino. Messiaen występuje kilkakrotnie na koncertach, oficjalnie wykonując 
z kolegami muzykę niemiecką, m.in. Trio Ludwiga van Beethovena. Na życzenie 
polskich jeńców gra ukradkiem zakazaną muzykę Fryderyka Chopina. Niemcy byli 
bardzo zainteresowani muzyką. Wiolonczelista Etienne Pasquier wspomina: „…
niemieccy wojskowi przychodzili, by nas posłuchać. Słuchali nieporuszeni. A po 
próbie zbliżali się do nas pełni szacunku”11. Szczególną rolę odegrał Hauptmann 
Karl-Albert Brüll12, w cywilu adwokat z Görlitz, zatrudniony w administracji obozu 
jako tłumacz. To on w tajemnicy dostarczał Messiaenowi papier z pięcioliniami, 
ołówki i gumki, nie zapominając o wsparciu żywnościowym.

Nic nie wiedzielibyśmy o postępach pracy kompozytorskiej Messiaena, gdyby 
nie nowa inicjatywa Zdzisława Nardellego, który zaproponował kolegom polskim 
i francuskim przygotowanie wieczoru z recytacją jego poezji napisanej w obozie. 

7 Zdzisław Nardelli (ur. 18.10.1913 r. w Cieszynie, zm. 21.05.2006 w Warszawie, nr jeniecki 4985), 
studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim i współpracował z awangardowym Teatrem 
Cricot w Krakowie. Początkowo trafił do stalagu w Sagan, a następnie przebywał w Görlitz, gdzie 
odegrał kluczową rolę w wydarzeniach związanych z niewolą Oliviera Messiaena oraz w powstaniu 
Kwartetu na koniec Czasu. Po aresztowaniu przez gestapo osadzony został w obozie koncentracyjnym 
w Buchenwaldzie, gdzie przetrwał do wyzwolenia. Po powrocie do kraju pełnił funkcję dyrektora 
programowego Rozgłośni Polskiego Radia w Krakowie, uruchamiał także rozgłośnie w Szczecinie 
i w Koszalinie. Był dyrektorem Teatru Polskiego Radia w Warszawie, twórcą nowej postaci słuchowi-
ska radiowego oraz wieloletnim reżyserem serialu radiowego Matysiakowie. Napisał cztery powieści 
autobiograficzne; w drugiej z nich pt. Otchłań ptaków (wyd. Śląsk, Katowice 1989) przedstawił okres 
niewoli w stalagu w Görlitz, obecność Oliviera Messiaena oraz wydarzenia Wieczoru polskiego.

8  J. Stankiewicz (zob. przypis nr 6), s. 88-89.
9 Jan Sokal (ur. 23.12.1913 r. w Warszawie, nr jeniecki 35), syn Franciszka Sokala (zm. w 1932 r. 

w Bernie w Szwajcarii), inżyniera i dyplomaty, od 1926 r. delegata RP w randze ministra pełnomoc-
nego przy Lidze Narodów w Genewie, gdzie Jan zamieszkiwał razem z ojcem i studiował. W gronie 
jeńców polskich był głównym rozmówcą Messiaena i tłumaczem, m.in. wierszy Nardellego. Po wojnie 
przebywał w Brukseli.

10 Tadeusz Łakomski (ur. 22.09.1911 r. we Wręczycy, zm. 31.12.1987 r. w Krakowie, nr jeniecki 4959), 
malarz i znany karykaturzysta, po wojnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wszech-
stronnie uzdolniony, również muzycznie, w obozie pełnił funkcję tłumacza z języka francuskiego. 

11 E. Pasquier, Hommage à Olivier Messiaen, w: Olivier Messiaen, homme de foi. Regard sur son 
oeuvre d’orgue, Paris 1995, s. 92.

12 Zob. R. Hensel, Carl-Albert Brüll (1902–1989), w: Berlin in Geschichten und Gegenwart. Jahrbuch 
des Landesarchivs, Berlin 2011, s. 237-254. Brüll nie należał do NSDAP. Skierowany do służby 
w Wehrmachcie, pracował w Stalagu VIII A Görlitz od 4.11.1940 r. do 15.11.1943 r.



93

Messiaen przyjął propozycję udziału w tej wieczornicy. I tak z oddolnej inicjatywy 
jeńców polskich, na którą władze obozu wyraziły zgodę, w połowie grudnia 1940 
roku odbył się Wieczór polski. Nardelli wspierany przez dwóch kolegów Czesła-
wa Mętraka13 i Bohdana Samulskiego14 recytował 13 wierszy, a Messiaen wraz ze 
skrzypkiem Jeanem le Boulairem, klarnecistą Henri Akoka i wiolonczelistą Etien-
ne’em Pasquierem wykonał pięć nieznanych utworów, jak się okazało części po-
wstającego utworu. Ponadto Bohdan Samulski wykonał kaligraficznie kilkadziesiąt 
egzemplarzy programu, z tytułami utworów muzycznych i wierszy oraz nazwiskami 
uczestników. Na tych programach podpisy złożyli polscy i francuscy wykonawcy 
Wieczoru polskiego, cenzor postawił pieczęć geprüft.

Inicjatywa jeńców polskich otworzyła drogę do końcowego wydarzenia, jakim 
był koncert premierowy ukończonego utworu Messiaena, miesiąc później zarządzony 
przez komendanturę obozu. Koncert odbył się w środę 15 stycznia 1941 roku i ta 
data znalazła się w partyturze utworu oraz w wielu publikacjach muzykologicznych 
i w programach koncertów na całym świecie. Dowództwo obozu wydało rozkaz, 
przekazany dalej przez męża zaufania jeńców francuskich, ażeby Francuzi zapełnili 
Barak teatralny. Rozkaz objął nawet chorych z lazaretu, których przyniesiono na 

13 Czesław Mętrak (ur. 13.04.1915 r. w Osiecku, zm. 10.12.2005 r. w Warszawie, nr jeniecki 77) brał 
czynny udział w działalności kulturalnej w obozie, wygłaszał odczyty. Z niewoli uciekł i wrócił do kraju, 
w czasie okupacji ppr. AK pseud. Duch. Po wojnie profesor SGGW w Warszawie, inżynier technolog 
drewna. Por. przyp. 5.

14 Bohdan Samulski (ur. 6.09.1920 r. w Warszawie, zm. 24.01.2010 r. w Huccorgne, Belgia, nr jeniecki 
23). W sierpniu 1939 r. ukończył podchorążówkę, należał do najmłodszych jeńców wojennych. 
Podjął trzy próby ucieczki z obozów, ostatnią uwieńczoną sukcesem: przedostał się przez granicę 
do Belgii. Oficer 1. Polskiej Dywizji Pancernej gen. S. Maczka, odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem 
Walecznych. Po wojnie ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Brukseli. Wybitny polski architekt oraz 
malarz i rysownik, projektant pałacu gubernatora Konga Belgijskiego, przekształconego następnie 
w parlament oraz innych budowli w Brukseli i Léopoldville (Kinszasa).

Wieczór polski, 1940 r. – program s. 2-3. Archiwum J. Stankiewicza, Kraków
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koncert na noszach. W pierwszym rzędzie zasiedli oficerowie niemieccy. Z udziału 
w koncercie wykluczeni zostali jeńcy polscy, współorganizatorzy Wieczoru polskie-
go, którzy na ten temat nie mieli informacji, a dwa tygodnie później wywiezieni 
zostali do obozów w Emslandzie pod granicą holenderską.

Koncert w stalagu odbył się w podniosłej atmosferze. W 1988 roku dla radia 
w Montrealu Messiaen podzielił się wspomnieniami z tej premiery: „Pomimo tych 
okropnych okoliczności zagraliśmy mój utwór, ale nie wiem czy publiczność go 
zrozumiała, bo nie byli to znawcy muzyki, ale nieszczęśliwi ludzie, tacy sami jak 
my. Właśnie dlatego słuchacze byli wzruszeni, ponieważ byli nieszczęśliwi, a my 
wykonawcy byliśmy tacy sami jak oni. Dzieło to było skomponowane przez ich 
towarzysza niewoli. I był to, jestem przekonany, najpiękniejszy koncert w moim 
życiu”15. Tak u schyłku bogatego życia wspominał przeżycia Olivier Messiaen, 
twórca opery Święty Franciszek z Asyżu, która odniosła światowy sukces.

Niepewność bytu w obozie trwała dla Messiaena jeszcze tylko miesiąc. Zima 
1941 roku była już początkiem zwolnień z niewoli, którym podlegali weterani I wojny 
światowej, ojcowie wielodzietnych rodzin, ranni i chorzy. Z pomocą Hauptmanna 
Brülla Messiaen wraz z Pasquierem zostali dopisani do najbliższej listy odjazdowej 
jako żołnierze nienoszący broni oraz należący do służby sanitarnej, co mogło być – 
ale nie musiało – podstawą wcześniejszego zwolnienia. Wpis na listę transportową 
zaakceptował bez zastrzeżeń komendant Bielas. Transport powrotny Messiaena 
ruszył z Görlitz ku Francji przez Szwajcarię 16 lutego 1941 roku.

Tak dobiegła końca epopeja jeniecka Oliviera Messiaena w Görlitz, trwająca 
tylko siedem miesięcy, lecz znacząca trwale śladami przeżyć wojny osobowość tego 
wielkiego człowieka i artysty. Messiaen powraca do kraju pod rządami profaszy-
stowskiego rządu marszałka Pétaina16. Udaje się mu powrócić do pracy organisty 
tytularnego kościoła Świętej  Trójcy w Paryżu oraz od 15 maja 1941 roku objąć 
stanowisko wykładowcy przedmiotu harmonii w Konserwatorium Paryskim17, co 
miało kontynuację w utworzonej kilka lat później międzynarodowej klasie kom-
pozycji. Z tymi dwoma miejscami: Konserwatorium Paryskim oraz kościołem La 
Trinité pozostał Messiaen związany do śmierci 27 kwietnia 1992 roku.

Przedstawiłem językiem relacji literackiej wydarzenia mało znane, pragnąc 
Państwa zainteresować dziejami dotyczącymi niewoli Oliviera Messiaena i powsta-
nia jego słynnego utworu w stalagu w Görlitz. Jesteśmy w te wydarzenia głęboko 
zaangażowani, bowiem teren obozu znajduje się dzisiaj w Polsce, w Zgorzelcu, 
a biorące w nich udział osoby stały się po wojnie wybitnymi postaciami polskiego 
życia artystycznego i zawodowego. Wszyscy już zmarli. Dla ich upamiętnienia jesz-
cze raz wymienię nazwiska: dyrektor Teatru Polskiego Radia w Warszawie – literat 

15 L. Renaud, Quatuor pour la fin du Temps de Messiaen: luminosité intemporelle, Montréal 2002, vol. 
7, nr 7 (kwiecień), s. 42.

16 M. Chimènes (red.), La Vie musicale sous Vichy, Bruxelles 2004.
17 A. Bongrain (red.), Messiaen 2008. Messiaen au Conservatoire, Conservatoire National Supérieur 

de Musique et de Danse de Paris, Paris 2008, s. 29.
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Zdzisław Nardelli, prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – znakomity ma-
larz pejzażysta Jan Świderski, wykładowca tej uczelni, malarz – Tadeusz Łakomski, 
twórca adwokatury kieleckiej i pisarz – mecenas Świętosław Krawczyński, wybitny 
architekt i rysownik, działający w Belgii i w Kongu Belgijskim – Bohdan Samulski, 
krakowski inżynier Antoni Śliwiński oraz inni wyżej wymienieni. 

Uwagi końcowe
1. Pomimo upływu 75 lat, do powszechnej literatury muzykologicznej i hi-

storycznej nie przeniknęły jeszcze wiadomości o realnych faktach niewoli Oliviera 
Messiaena i genezy Kwartetu na koniec Czasu w Stalagu VIII A w Görlitz18. W śro-
dowiskach naukowych na świecie nadal nie jest znany fakt, że to otoczenie pol-
skich jeńców, młodych artystów i przedstawicieli polskiej inteligencji dopomogło 
kompozytorowi francuskiemu przetrwać niewolę oraz pracować twórczo. 

2. Niestety w literaturze historycznej o polskim jeniectwie nie ma możliwo-
ści zapoznania się bliżej z problematyką życia artystycznego w stalagach. Jako 
pierwszy wydarzenie z Messiaenem wzmiankował w 1980 roku Roman Zgłobicki, 
zmarły w 2010 roku zasłużony historyk obozu w Görlitz, nie przeczuwał jednak 
i nie odkrył międzynarodowej wagi i nośności tego tematu.

Nowsze opracowanie historii Stalagu VIII A przedstawili w 2012 roku Joanna 
Lusek z Albrechtem Goetzem w Łambinowickim Roczniku Muzealnym19. Goetze, 
zmarły 25 kwietnia 2015 roku w Berlinie, był zasłużonym inicjatorem wybudowania 
na terenie byłego obozu w Zgorzelcu Europejskiego Centrum Kulturalno-Edukacyj-
nego im. Oliviera Messiaena. Wcześniej Goetze był także założycielem niemieckie-
go stowarzyszenia Meetingpoint Musik Messiaen w Görlitz, wspierającego projekt 
budowy, przeprowadzony przez władze powiatu i Fundację Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w Zgorzelcu. Lusek i Goetze nie podjęli wątku tematu związanego 
z niewolą Messiaena, tylko odsyłając do jednego z moich artykułów20. 

 Polskim muzeom historycznym i wojskowym losy niewoli Oliviera Messiaena 

18 Por. m.in.: J. Stankiewicz, Kwartet na koniec Czasu – legenda i sława, Ruch Muzyczny, nr 3, 2009, 
s. 6-8; wyd. nowe: Syntagma Musicum. Zbirka naukowych statiej ta spogadiw na poszanu prof. 
Stefanii Pawłyszyn. Lwowska Nacjonalna Muzyczna Akademia, Lwów 2010, s. 128-133; ibidem, 
Powstanie Kwartetu na koniec Czasu w Stalagu VIII A Görlitz (1940/1941). Olivier Messiaen w kręgu 
polskiej inteligencji i artystów, Łambinowski Rocznik Muzealny, t. 33 (2010), Centralne Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, Opole 2010, s. 103-121; ibidem, Ile wykonań Kwartetu 
na koniec Czasu Oliviera Messiaena odbyło się w Stalagu VIII A w Görlitz? Nowe fakty i hipotezy 
70 lat później, Res Facta Nova 12 (21), Poznań 2011, s. 187-203,http://www.resfactanova.pl/pli-
ki/archiwum/numer_21/RFN21%20Stankiewicz%20%20Ile%20wykonan%20Kwartetu.pdf; ibidem, 
Composée et créé dans un stalag nazi. Le secret de la naissance du Quatuor pour la fin du Temps 
de Messiaen, Schweizer Musikzeitung, nr 5 (maj), 2012, s. 14-16, http://www.musikzeitung.ch/de/
anmelden?q=Jerzy+Stankiewicz; ibidem, Olivier Messiaen. Człowiek i artysta w Stalagu VIII A w Görlitz, 
op. cit.; ibidem, Olivier Messiaen na Śląsku, Śląsk, nr 4 (kwiecień), 2015, s. 58-61.

19 J. Lusek, A. Goetze, Stalag VIII A Görlitz. Historia – teraźniejszość – przyszłość, Łambinowicki 
Rocznik Muzealny, t. 34, 2012, s. 27-52. 

20 J. Stankiewicz (zob. przypis nr 18). 
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także nie są znane. Nie ma choćby symbolicznego zaznaczenia tego faktu w eks-
pozycji jenieckiej w reprezentacyjnym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych dopiero w 2012 roku wprowadziło postać 
Messiaena do ekspozycji w Łambinowicach. Na otwarcie działalności Europejskiego 
Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Meetingpoint Musik Messiaen w Zgorzelcu 15 
stycznia 2015 roku przygotowana została przez autorów niemieckich ekspozycja 
historyczna dotycząca Stalagu VIII A, jednakże nie jest ona pozbawiona manka-
mentów merytorycznych i formalnych. 

Trzeba stwierdzić z naciskiem, że nawet w obozach jenieckich typu stalag, gdzie 
obowiązywał nakaz pracy przymusowej, kwitło również intensywne życie kultural-
ne, w tym muzyczne, ułatwiające tysiącom pojmanych przetrwanie. Ta bezcenna, 
konstruktywna działalność nie doczekała się dotąd kompleksowego opracowania 
przez polskich historyków. Jedynie teatr w niewoli, który rzeczywiście był dziedziną 
w obozach szczególnie rozwiniętą i kultywowaną, doczekał się wartościowej syntezy21.

3. Kwerendy i badania, jakie miałem szanse dotąd przeprowadzić w Archi-
ves Nationales de France, w Bibliothèque Nationale w Paryżu oraz w archiwach 
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, a także Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach – w sposób zasadniczy dopomogły 
mi w ustaleniu lub sprecyzowaniu chronologii wydarzeń. Udało mi się ustalić pre-
cyzyjne daty i miejsce wzięcia do niewoli Messiaena z trzema kolegami – w Ger-
migny w Lotaryngii, daty odejścia z Brabois-Villers k. Nancy transportu do Görlitz, 
odnaleźć trzy karty rejestracyjne – Oliviera Messiaena, jeńca nr 35333 w Görlitz, 
a także mam w ręku kopię listy transportowej odesłania tych jeńców z Görlitz do 
Francji. Tych bezcennych informacji nie zawiera dotąd publikacja żadnego autora.

Muzyka Kwartetu na koniec Czasu Oliviera Messiaena, będąca sublimacją 
wyrazu religijnego i humanistycznego,  miała siłę przebicia ponad okrutną rze-
czywistość i zabrzmiała 15 stycznia 1941 roku w nazistowskim obozie w Görlitz, 
w czasie najstraszliwszego zakazu i prób zniszczenia europejskich wartości kultury. 
Podobną muzykę i jej orientację estetyczną i duchową nazywano wtedy nazistow-
skim terminem Entartete Musik i jako muzykę wynaturzoną skazano na zagładę. 
Niosąca humanistyczny message muzyka Oliviera Messiaena od pierwszego wy-
konania w stalagu zyskała nobilitację, w warunkach obozu jenieckiego rozpoczęła 
życie koncertowe, stając się manifestem etosu humanistycznego, idącego aż do 
naszych czasów szeroko przez świat. Sprawił to Olivier Messiaen, wielki kom-
pozytor, klasyk XX wieku, jeniec stalagu w Görlitz wraz z muzykami francuskimi. 
Wspierani byli oni przez grono artystów polskich, upatrujących w solidarności 
i wspólnych działaniach artystycznych jedną z dróg do wolności.

        

21 S. Marczak-Oborski, Teatr czasu wojny 1939–1945. Polskie życie teatralne w latach II wojny światowej, 
Warszawa 1967. Por. też: W. Mirecki, Jeniecka Melpomena; przedmowa Mieczysław Ziemski, Muzy 
nie milczą nigdy, Warszawa 1966.
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dr Agnieszka Opalińska  

Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

Lustracja w Polsce i w Niemczech 
– próba porównania

Zarówno Polska, jak i Niemcy w początku lat 90. stanęły przed ogromnym 
wyzwaniem rozliczenia systemów niedemokratycznych, z których wychodziły w trud-
nym i bolesnym procesie transformacji. Procesy te w obu państwach przebiegły 
w diametralnie odmienny sposób. Stosunek do kwestii rozliczeń jest silnie spola-
ryzowany. Sytuacja ta ma miejsce zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Sprawy 
te dzielą całe społeczeństwo, a także media. Dla jednych lustracja to konieczne 
przecięcie pępowiny łączącej z dawnym systemem, dla innych – operacja zastępcza, 
bez której można by się w istocie obyć przy budowie państwa demokratycznego. 
Andrzej Paczkowski w uproszczeniu przedstawia ten podział następująco: 

–  zwolennicy radykalnych działań, wprost lub pośrednio, opierający się m.in. 
na założeniu, iż społeczeństwo jako całość nie uległo zarażeniu komunizmem, a więc 
łatwo wyłuskać tych, którzy chorobie ulegli (lub ją roznosili) i wyeliminować ich 
wpływ na bieżące życie polityczne – takie podejście w dużej mierze odzwierciedla 
niemiecki stosunek do tego procesu,

– zwolennicy umiarkowanej lustracji/dekomunizacji zwracający uwagę, iż 
większa część społeczeństwa zaaklimatyzowała się w systemie, a postawy znacznej 
części członków partii nie odbiegały od postaw bezpartyjnego ogółu, że system 
komunistyczny ewoluował (przynajmniej pod względem skali represji) aż złożył 
broń1 – taka postawa w dużej mierze odzwierciedla polskie podejście do rozliczeń.

W artykule przedstawiam trzy płaszczyzny porównania: podobieństwa i różnice, 
istotne punkty odniesienia, sukcesy i porażki.

Podobieństwa i różnice
Pierwszym ważnym elementem, który różnicuje sytuację w obu krajach, 

jest fakt, że Niemcy mieli już doświadczenie z narodowym socjalizmem. W obu 
państwach niemieckich istniała, choć realizowana w odmienny sposób, potrzeba 

1 A. Paczkowski, Przeszłość w naszej pamięci, Przegląd Polityczny, nr 31, 1996, s. 19. 
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rozprawienia się z pozostałościami nazizmu. Naród nie wiedział, co począć z wła-
sną odpowiedzialnością za wybuch wojny, za mordy dokonane na Żydach oraz 
opozycjonistach. Próbowano dyskutować w wąskim gronie intelektualistów, ale 
w społeczeństwie pojawiło się coś w rodzaju naturalnego stłumienia i wyłączenia 
się z debaty o winie i odpowiedzialności. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte 
pokazały, że taka postawa odbija się później z podwójną siłą, a właściwa postawa 
wobec przeszłości jest konieczna dla legitymizacji młodej niemieckiej demokracji. 
Kwestia ta jest ważna z punktu widzenia polityki wewnętrznej, ale jeszcze bardziej 
w odniesieniu do polityki zagranicznej. Wschodnioniemieccy politycy po przełomie 
1989/1990 r., podejmując otwartą i śmiałą próbę rozliczenia dyktatury NRD, wie-
rzyli, że dzięki swym działaniom unikną błędów popełnionych po wojnie. 

Drugim ważnym elementem jest odmienny sposób przejścia z systemu ko-
munistycznego do demokratycznego. Komunizm w Polsce i w Niemczech załamał 
się nie w wyniku eksplozji, lecz implozji. Przyczyniły się do tego liczne oddolne 
inicjatywy prywatne, zawodowe i polityczne. Dokonała się pokojowa rewolucja wy-
wodząca się z protestu szerokich mas społeczeństwa. Dziś w Polsce często pojawia 
się opinia, że opór społeczny w czasach PRL nie został należycie wykorzystany, 
mimo że jako pierwsi rozpoczęliśmy demontaż reżimu. Zdecydowanie się na formę, 
której symbolem stał się Okrągły Stół, znacznie utrudniło proces rozliczenia. Reżim 
zgodził się na rozmowy, kompromis, negocjacje i reformy, a opozycja uznała to 
za jedyne możliwe wyjście. Niemcy, widząc przemiany dokonujące się w Polsce 
i słabnące wpływy ZSRR, zdecydowali się na akt rewolucyjny, którego symbolem 
stało się obalenie muru berlińskiego i przejęcie budynków Stasi. NRD upadło, bo 
obywatele odebrali mu atrybuty władzy, ale także dlatego, że władza nie umiała 
iść na kompromis. Paradoksalnie, kiedy w lutym 1990 r. gen. Kiszczak był mini-
strem spraw wewnętrznych w Polsce, w NRD władza i opozycja uzgodniły całkowite 
rozwiązanie służby bezpieczeństwa państwa i rozpoczęły intensywną dyskusję na 
temat sposobu rozliczenia przeszłości i wykorzystania przejętych przez Komitety 
Obywatelskie akt Stasi. Czynnikiem sprzyjającym procesowi rozliczeń było zjedno-
czenie Niemiec. Fakt, że NRD przestało istnieć, sprawiał, że cały system rozliczeń 
można było tworzyć czy modyfikować bez wielu zastrzeżeń, jakie musieli brać 
pod uwagę politycy w Polsce. Przykładowo, zadanie ochrony państwa i porządku 
konstytucyjnego w Niemczech wschodnich przejęli ludzie i urzędy zachodnich 
landów: Urząd Ochrony Konstytucji, BND (Federalna Służba Wywiadu), podczas 
gdy w Polsce nie było innego wyjścia, niż kontynuować istnienie dotychczasowych 
instytucji i je reformować.

Z pewnością czynnikiem pośrednim, ale mającym ogromny wpływ na kwestię 
rozliczenia, była sytuacja gospodarcza. W Polsce transformacja bardzo mocno 
uderzyła w społeczeństwo; inflacja, bezrobocie, niewielka pomoc socjalna były 
wcześniej dla Polaków zjawiskami całkowicie obcymi. Oczywiście, przestał do-
skwierać ciągły niedobór towarów, ale brakowało pracy, a co za tym idzie funduszy 
na zakupy w pełnych już sklepach. Społeczeństwo winą za zaistniały stan rzeczy 
obarczało podzieloną, skłóconą i targaną aferami korupcyjnymi władzę. Nie odno-
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szono znaczących sukcesów gospodarczych ani politycznych, a następowało wręcz 
osłabienie kolejnych grup wywodzących się z dawnej opozycji. Krytyczny stosunek 
nasilał się także w stosunku do Lecha Wałęsy. To miało ogromne znaczenie dla 
procesów rozliczenia, ponieważ słabnięcie ekipy, która była najbardziej wiarygodnym 
przeciwnikiem ancien régime’u oznaczało, że proces ten może zostać zaniechany 
i odsunięty w czasie. Jednocześnie społeczeństwo, zorientowane przede wszyst-
kim na przystosowywanie się do nowej sytuacji gospodarczej, z coraz mniejszym 
entuzjazmem podchodziło do prób rozwiązania kwestii rozliczenia. Moim zdaniem 
właśnie brak woli politycznej i dążenie do zachowania sprzyjającego niektórym 
ugrupowaniom postnomenklaturowego układu sił sprawiło, że problem lustracji 
ciągle trawił polską scenę polityczną, ale nie znalazł ostatecznego rozwiązania. 
W Niemczech w początkowej fazie transformacji kwestie gospodarcze nie miały 
aż takiego znaczenia, ponieważ trudy przemian łagodziła pomoc zachodniej części 
kraju. Najważniejszy był cel polityczny – zjednoczenie i wolne demokratyczne wy-
bory. Społeczeństwo, przeświadczone o słuszności wybranej drogi, wiedziało, że 
konieczne jest rozwiązanie kwestii rozliczenia, opowiadało się więc w większości 
przeciw komunistom. Dopiero w późniejszym okresie, po zjednoczeniu, w miarę 
jak nasilało się zjawisko tzw. kolonizacji Ossi przez Wessi, niezadowolenie zaczęło 
kierować się w stronę sił odpowiedzialnych za transformację. Niemiecka scena 
polityczna obroniła się jednak przed powrotem sił postkomunistycznych na szczyty 
władzy. Oczywiście PDS odniosła w 1994 r. sukces, dostając się do parlamentu 
i na stałe umocniła się na scenie politycznej, jednak nie była w stanie wpłynąć na 
kształt lustracji ani jej zahamować.

Istotne punkty odniesienia
Najwięcej różnic widać w przyjętym przez oba państwa ustawodawstwie. 

Bezspornie przygotowania aktu prawnego, dotyczącego rozliczenia byłych tajnych 
współpracowników i pracowników reżimu lepiej i szybciej przebiegało w Niemczech. 
W Polsce kwestie te regulują dwa akty prawne – ustawa lustracyjna uchwalona 
w 1997 r. i ustawa o IPN z 1998 r. Pierwsza określa katalog osób, które zobo-
wiązane są do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach 
bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944 r. do 
10 maja 1990 r. Uzupełnieniem stało się powołanie IPN, który zajął się przejmo-
waniem zasobów archiwalnych służb specjalnych PRL oraz ich udostępnianiem 
osobom pokrzywdzonym przez SB. Ustawę lustracyjną wielokrotnie nowelizowano, 
a wnoszone poprawki coraz bardziej komplikowały cały proces, wydłużając go oraz 
dając możliwość utajnienia. Batalia toczyła się także o wyłączenie spod lustracji 
pracowników wywiadu i kontrwywiadu. Linia podziału przebiegała między siłami 
partii lewicowych i prawicowych, a szala przechylała się w zależności od tego, kto 
był u steru władzy.

Niemiecka ustawa skoncentrowała się natomiast na kwestii dostępu do wła-
snych teczek osób prześladowanych i śledzonych oraz wykorzystania akt. Traktat 
zjednoczeniowy z pewnymi poprawkami uwzględnił przyjętą jeszcze przez Izbę 
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Ludową 24 sierpnia 1990 r. ustawę. Przewidywała ona powołanie pełnomocnika 
do spraw akt Stasi w berlińskiej centrali i krajowych pełnomocników do spraw 
archiwów okręgowych. Urząd rozpoczął działalność w 1991 r. ze 180-osobowym 
personelem. Do 1994 r. zakończono około 90% postępowań lustracyjnych od-
nośnie współpracy państwowej służby cywilnej z MfS. Niemieckie prawodawstwo 
skoncentrowało się przede wszystkim na weryfikacji wiarygodności osób zatrud-
nionych w służbie publicznej. Jasno postawionym celem ustawy było usunięcie 
z życia publicznego i politycznego byłych tajnych współpracowników i funkcjona-
riuszy służb specjalnych. 

Dziś, z perspektywy lat, wydaje się, że przyjęcie rozwiązania niemieckiego 
uchroniłoby polską scenę polityczną przed wieloma trudnościami. Twórcy niemiec-
kiej ustawy nie zrezygnowali przede wszystkim z połączenia lustracji z dekomuni-
zacją i wprowadzenia okresowego zakazu sprawowania najważniejszych urzędów 
w państwie dla części byłych funkcjonariuszy SED, oficerów Stasi oraz ich tajnych 
współpracowników. W Polsce bardzo długo odwlekano umożliwienie obywatelom 
zapoznania się z własnymi aktami, zapewniła to dopiero Ustawa o Instytucie Pa-
mięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z 18 
grudnia 1998 r., definiując: „pokrzywdzonym, w rozumieniu ustawy, jest osoba, 
o której organy bezpieczeństwa państwa celowo zbierały informacje na podstawie 
celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny. Należy mu udzielić informacji 
o posiadanych i dotyczących go dokumentach (art. 30)”2. Ustawę o IPN uchwalił 
Sejm, odrzucając weto prezydenta A. Kwaśniewskiego, co wymagało tzw. poro-
zumienia ponad podziałami.

Drugim ważnym punktem odniesienia stało się oczyszczanie struktur wła-
dzy. W Polsce przyjęcie sztywnych zasad weryfikacji oznaczałoby braki kadrowe 
w armii, wymiarze sprawiedliwości, policji, co stanowiło o wiele większą trud-
ność niż w Niemczech. Tempo i zasięg odsuwania z odpowiedzialnych stanowisk 
ludzi ancien régime’u wynikały ze sposobu zmiany systemu. W naszym kraju 
odsunięcie ludzi z dawnego obozu władzy polegało głównie na opuszczeniu 
przez nich eksponowanych stanowisk, które zajmowali na podstawie umów 
koalicyjnych z początku procesu przekazywania władzy lub piastowali je jeszcze 
wcześniej. Z reguły, choć nie zawsze, pracę tracili funkcjonariusze dawnych 
departamentów: III (inwigilacja inteligencji) oraz IV (inwigilacja kleru katolic-
kiego). W sumie poza resortem znalazło się około 17 tys. pracowników UB3. 
Ich liczbę w NRD szacuje się na 174 tys., a w PRL ponad 100 tys. Niemiecka 
weryfikacja była rozleglejsza. Najpełniej oczyściła się z tajnych współpracow-
ników Bundeswehra. W policji w wielu przypadkach, głównie ze względu na 
znajomość lokalnych środowisk, zostawiono część kadry. Zlustrowano także 

2 Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1016). 

3 P. Piotrowski, Przemiany w MSW w latach 1989–1990, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 4, 
2004, s. 52. 
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administrację, sądownictwo, szkoły i wyższe uczelnie. W wielu przypadkach, 
szczególnie w stosunku do kadry niższych szczebli, nie stosowano ostrych 
sankcji. Szacunkowo podaje się, że na 1500 zbadanych sędziów i prokurato-
rów 20-30% było związanych ze Stasi. W 1991 r. w parlamentach krajowych 
pięciu wschodnich landów około 10% posłów okazało się jej pracownikami 
lub współpracownikami4. Należy podkreślić, że wielu Niemców ujawniło się 
samych i odeszło z zajmowanych stanowisk.

Sukcesy i porażki
Wielokrotnie jako istotną różnicę podaje się ilość i jakość materiału, jakim 

dysponują niemieckie i polskie instytucje powołane do przeprowadzenia lustracji. 
W Polsce masowo likwidowano akta Służby Bezpieczeństwa, szczególnie od dru-
giej połowy 1989 r. do 31 stycznia 1990 r. Zniszczono w tym okresie znaczną 
część dokumentów dotyczących rozpracowywania Kościoła i opozycji. Polecenia 
niszczenia pochodziły z samych szczytów resortu, m.in. od ministra spraw we-
wnętrznych Czesława Kiszczaka5. Dziś pracownicy IPN uważają jednak, że większość 
agentów można zidentyfikować po śladach rozsianych w innej dokumentacji SB. 
Z pewnością zasadniczy sukces Niemców to ocalenie aż 180 km akt w Berlinie i 14 
km w innych miastach byłej NRD. Dla porównania – w Polsce IPN-owi udało się 
przejąć 85 km akt. Niemcy podeszli bardzo skrupulatnie do kwestii rekonstrukcji 
akt, o czym świadczy podjęcie się odtworzenia akt, które przetrwały pocięte przez 
niszczarki na paski i umieszczone w 5 600 workach6. 

Podsumowując, można dojść do wniosku, że dla wyboru określonej drogi 
najistotniejsze były decyzje podjęte na samym początku. W Niemczech zapadały 
one niezwykle szybko: w sprawie otwarcia akt, ścigania karnego oraz koniecz-
ności publicznej dyskusji. Powołano komisję do rozliczania przeszłości NRD 
oraz Federalną Fundację ds. Rozliczenia Dyktatury SED, wspieraną ze środków 
budżetowych. 

W Polsce natomiast rząd, powstały w wyniku porozumienia między władzą 
a opozycją, działał z dużą powściągliwością. Dla polskich polityków, na czele 
z Tadeuszem Mazowieckim, istotna była integracja podzielonego społeczeństwa 
na nowej drodze do demokracji, natomiast dla Niemców ważniejsza stała się spra-
wa wiarygodności instytucji demokratycznych, dlatego wybrano drogę lustracji. 
Odpolitycznienie tego procesu spowodowało, że opinia publiczna w Niemczech 
nie jest tak głęboko przekonana jak polska, że spojrzenie na przeszłość to tylko 
instrument w grze politycznej. W Polsce zapomniano (bądź nie chce się pamiętać), 
że obrachunek z przeszłością może i powinien być przede wszystkim zabiegiem 
terapeutycznym i ćwiczeniem edukacyjnym. Wówczas będą szanse, iż lustracja 

4 W. Pięciak, Niemcy (landy wschodnie), w: A. Łubaszewska (red.), Problem lustracji w Europie 
Środkowej i w krajach bałtyckich, Warszawa 2005, s. 45.

5 R. Paterman, Rozkaz – zniszczyć!, Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej, nr 1/2, 2006, s. 112-115. 
6 www.bstu.bund.de, (dostęp 19.01.2016).
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i dekomunizacja nie staną się celem samym w sobie, nie ograniczą się do wy-
mierzania sprawiedliwości i że nie uznamy, iż zło to inni7.

 Niemcy – co być może wynika z ich stosunku do prawa – zrozumieli, że 
demokratycznie wybrane władze, podejmując decyzję o uchwaleniu ustawy o ma-
teriałach Stasi, robią to dla bezpieczeństwa państwa i dobra obywateli. Moim 
zdaniem chodzi tu o bardzo istotną rzecz, której w Polsce brak – zaufanie. Spo-
łeczeństwo zaufało władzy, że przyjęte rozwiązania są poparte rzetelną analizą 
i stanowią najlepsze z możliwych rozwiązań. Władza natomiast zaufała społeczeń-
stwu, otwierając dostęp do akt, uwierzyła w jego obywatelską dojrzałość, która 
w procesie poznawania prawdy sprawi, że będzie ono umiało powstrzymać się od 
zemsty i samosądów. Udostępnienie teczek ofiarom wydatnie zmniejszyło ryzyko 
szantażu – nikt nie może grozić informatorowi ujawnieniem, skoro jego ofiara 
i tak już wszystko wie. Tak decyzję o udostępnieniu akt komentował Joachim 
Gauck: „Wysiłek udostępnienia teczek Stasi stał się dalszym ciągiem walki, którą 
rozpoczęły uliczne demonstracje: walki o przywrócenie ludziom siły wewnętrznej 
i wiedzy na własny temat. Budowanie pokoju bez prawdy nie wystarcza”8. 

Niemieckie społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. Do Urzędu Gaucka 
spłynęły do 1993 r. ponad dwa miliony podań o przejrzenie teczek. Ludzie tygo-
dniami przychodzili do archiwum, aby przeczytać swoje akta. Lektura ta przy-
nosiła w większości smutne informacje, rozczarowywała w stosunku do bliskich 
i przyjaciół. Najsłynniejsze stały się dwie historie: dysydentki, orędowniczki ustawy 
o dostępie do archiwum – Very Wollenberg, która po lekturze dokumentów do-
wiedziała się, że informatorem, który przekazywał najwięcej informacji na jej temat 
był Donald – jej mąż. W drugim przypadku ofiarą był młody chłopak Holger T., 
który za zaplanowanie ucieczki trafił na dwa lata do więzienia; ktoś ostrzegł wła-
dze o jego planach – był to jego ojciec. Zwykli obywatele, którzy uzyskali dostęp 
do akt, zetknęli się ze świadectwami tchórzostwa, chciwości i zepsucia, ale także 
z odwagą cywilną i uczciwie przeżytym życiem. Lektura pozwala poznać swoich 
wrogów, ale i przyjaciół. 

Porównując skutki polityczne lustracji w obu krajach, należy zwrócić uwagę 
na zagrożenie, jakie proces ten stwarzał dla stabilności wprowadzanego syste-
mu demokratycznego. Brak jasnych procedur i opóźnianie lustracji parokrotnie 
stwarzało realne zagrożenie dla funkcjonowania demokracji w Polsce. Pierwszy 
poważny kryzys nastąpił po opublikowaniu tzw. listy Macierewicza, kiedy wska-
zanie jako agentów czołowych polityków spowodowało zagrożenie ciągłości 
władzy, szczególnie że na liście znaleźli się zarówno prezydent, jak i marszałek 
Sejmu. Kolejna próba zdestabilizowania państwa nastąpiła w czasie wyborów 
prezydenckich w 2000 r., kiedy oskarżenia o współpracę wysunięto w stosunku 
do dwóch kandydatów wywodzących się z przeciwstawnych obozów: Aleksandra 

7 A. Paczkowski, Posłowie. Lustracja, dekomunizacja i rozrachunek z przeszłością, w: T. Rosenberg, 
Kraje, w których straszy – Europa Środkowa w obliczu upiorów komunizmu, Poznań 1997, s. 474. 

8 Wypowiedź Joachima Gaucka, Transodra, nr 16, 1997. 
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Kwaśniewskiego i Lecha Wałęsy. Następne takie sytuacje to próby dyskredytacji 
premierów J. Buzka, M. Belki oraz ministrów J. Tomaszewskiego i Z. Gilowskiej. 
Można odnieść wrażenie, że w Polsce zmieniające się ekipy – niezależnie czy 
prawicowe, czy lewicowe – próbują manipulować lustracją, dostosowując ją 
do swoich potrzeb. Nadal istnieje jednak obawa, że zamieni się ona w żywioł, 
którego nie będzie łatwo okiełznać. 

Postawa elit politycznych i społecznych jest zjawiskiem kluczowym dla proce-
su rozliczenia, ponieważ prawo reguluje sam proces, a skutki dla sytuacji w kraju 
zależą od zachowania zarówno grup społecznych, jak i indywidualnych osób. Mamy 
tu do czynienia z bardzo emocjonującym zjawiskiem konfrontacji sprawcy i ofia-
ry, która w aktach odkrywa prawdę, ale nie może ukarać sprawcy. Poza ruchami 
opozycyjnymi ogromną rolę w czasie przemian i rozliczeń odegrały kościoły. W tej 
kwestii też paradoksalnie porównanie potęgi wpływów wypada na korzyść Kościoła 
katolickiego w Polsce, a mimo to skłaniałabym się do tezy, że Kościół katolicki 
i Kościół ewangelicki w Niemczech w dużo większym stopniu przyczyniły się do 
uwiarygodnienia procesu rozliczeń. 

Z pewnością sukces Niemców stanowiła tzw. debata publiczna, w którą 
zaangażowały się wszystkie środowiska. Wywołał ją powszechny dostęp do akt 
i lustracja państwowej służby cywilnej, a także udostępnienie tych wszystkich 
materiałów na potrzeby opracowań naukowych. Sami Niemcy stosują określe-
nie ustawa mówiąca, która pozwala na badanie enerdowskiej dyktatury, rzetelną 
weryfikację tajnych współpracowników oraz szeroko zakrojoną debatę publiczną. 
Wsparciem dla tej dyskusji stały się prace prowadzone przez dwie kadencje przez 
Enquete-Kommission Bundestagu pod przewodnictwem pastora Rainera Eppelman-
na. Jej dwa raporty stanowią unikatowy w Europie Środkowej przykład podejścia 
do kwestii rozrachunku z niedawną przeszłością. W Polsce nadal nie ma takiego 
dokumentu, choć wielu historyków i politologów zwraca na to uwagę. W Polsce 
dotychczasowa debata publiczna w dużej mierze sprowadzała się do wmawiania 
społeczeństwu, że bezpieczeństwu państwa zagrażają nie byli agenci bezpieki, 
lecz osoby, które starają się doprowadzić do ich ujawniania i eliminacji z życia 
publicznego. Debata lustracyjna w Polsce uległa daleko posuniętej relatywizacji 
ocen i postaw. Społeczeństwo, mimo zmęczenia tematem, który przewija się już 
od prawie 25 lat, nadal potrzebuje moim zdaniem rzetelnej debaty i właściwe-
go sposobu rozwiązania tego problemu. Joachim Gauck wielokrotnie w swoich 
książkach, wywiadach i wystąpieniach podkreślał, jak ważna jest lustracja dla 
zapewnienia społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa. 

Podsumowując, do głównych różnic zaliczyłabym: radykalniejsze, bardziej 
konsekwentne i sprawniejsze podejście do kwestii rozliczeń w Niemczech, prak-
tycznie całkowitą wymianę elit, odsunięcie od pełnienia funkcji publicznych 
dawnych funkcjonariuszy i tajnych współpracowników, dostęp do akt wszystkich 
obywateli. Osiągnięciem Niemców jest też z pewnością proces rehabilitacyjny ofiar 
reżimu, należy jednak wskazać, że wszystko to w dużej mierze wspomagane było 
przez Niemców zachodnich. Polskę różni także większe upolitycznienie zjawiska, 
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przejawiające się często w wywoływaniu kryzysów na szczytach władzy, a także 
sukces wyborczy i dwukrotne rządy sił wywodzących się z PZPR. Podobieństwa 
to zapewne tzw. uwłaszczenie nomenklatury, intratne interesy i ponadprzeciętne 
zabezpieczenia emerytalno-rentowe byłych funkcjonariuszy, a także pewne zacho-
wania społeczne, które są wspólne dla mentalności homo sovieticus, włącznie 
z nostalgią za minionym systemem. 
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XX SEMINARIUM ŚLASKIE
20. SCHLESIENSEMINAR

 Środa, 23 września 2015 r.
 

 JAK EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA  
RADZI SOBIE Z TRUDNĄ PRZESZŁOŚCIĄ? 

9.30 – 10.15 Inauguracja XX Seminarium Śląskiego,  
powitanie zaproszonych gości i uczestników 

 Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
 Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego
 Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń  

Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole
                        ks. dr hab. Rudolf Pierskała, Biskup Pomocniczy Diecezji Opolskiej 

 Moderator: dr Adriana Dawid, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski 

10.15 – 10.45 Kultura pamięci Mniejszości Niemieckiej w Chorwacji
 Renata Trischler, Kierownik, Wspólnota Niemców – Landsmannschaft  

der Donauschwaben, Osijek-Essegg, Chorwacja 

10.45 – 11.15 Miejsca niemieckiej pamięci – chciane i niechciane w Polsce
 dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, Instytut Nauk Politycznych,  

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

11.15 – 11.45 Dyskusja

11.45 – 12.15 Przerwa na kawę 

12.15 – 12.45 Opracowanie tematu „Malenkij Robot” w ramach projektu szkolnego 
 Agnes Pesti-Amrein, Węgiersko-Niemiecki Instytut Pedagogiczny,  

Centrum Kształcenia Valeria-Koch, Pecz (Pecs) 

12.45 – 13.15  Wrocław czy Breslau? Próby fastrygowania historii miasta po 1989 r.
 prof. dr hab. Jacek Piotrowski, Instytut Historyczny, Uniwersytet Wrocławski

13.15 – 13.45 Dyskusja 

13.45 – 14.00 Przerwa na kawę
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14.00 – 15.00  Dyskusja:  
Jak czerpać z przeszłości, aby budować wielokulturową przyszłość? 

 Moderacja: Rafał Bartek, Przewodniczący, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne  
Niemców na Śląsku Opolskim; Współprzewodniczący, Komisja Wspólna Rządu  
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

 Renata Trischler, Kierownik, Wspólnota Niemców – Landsmannschaft  
der Donauschwaben, Osijek-Essegg, Chorwacja

 dr hab. Krzysztof Gładkowski, prof. UWM, Instytut Nauk Politycznych,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

 Agnes Pesti-Amrein, Węgiersko-Niemiecki Instytut Pedagogiczny,  
Centrum Kształcenia Valeria-Koch, Pecz (Pecs) 

 Piotr Tyma, Prezes, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa 
 Bernard Gaida, Przewodniczący Zarządu, Związek Niemieckich Stowarzyszeń  

Społeczno-Kulturalnych w Polsce, Opole

15.15 Obiad

 Czas do dyspozycji uczestników 

18.00 Kolacja

19.00 Spotkanie wieczorne: 

 Wartości chrześcijańskie w XXI wieku
 
 Powitanie: Falk Altenberger, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 
 Moderator: dr hab. Sławomir Sowiński, Instytut Politologii,  

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

 Uczestnicy dyskusji:

 ks. prof. dr hab. Alfons Nossol, Arcybiskup Diecezji Opolskiej w latach 1977-2009

 o. dr Maciej Zięba, dominikanin, teolog, filozof, publicysta,  
Prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów w latach 1998-2006

 Organizatorzy: 

 Fundacja Konrada Adenauera w Polsce 

 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 
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 Czwartek, 24 września 2015 r. 

l  GRUPA I

 MODELE KULTURY PAMIĘCI W EDUKACJI SZKOLNEJ  
I POZASZKOLNEJ I ŚRODOWISKU RODZINNYM – CZĘŚĆ 1 

 Moderator: Andrea Halenka, Główny Koordynator Projektów,  
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole

9.00 – 9.20 Stosunki polsko-niemieckie za panowania pierwszych Piastów  
w podręcznikach szkolnych i akademickich

             dr hab. Anna Jabłońska, Instytut Historii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

9.20 – 9.40 Miejsce Niemców w rosyjskiej świadomości historycznej  
(na podstawie szkolnych podręczników do nauki historii)

 dr Mikołaj Banaszkiewicz, Instytut Rosji i Europy Wschodniej,  
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

9.40 – 10.00 Rola nauczyciela historii w kształtowaniu regionalnej  
świadomości historycznej młodego pokolenia

 dr Anna Gołębiowska, Instytut Historii, Uniwersytet Opolski

10.00 – 10.20 Wpływ wiedzy o historii i sztuce lokalnej w procesie identyfikacji  
młodzieży z kulturą narodową. Rola nauczyciela w kształtowaniu  
tożsamości społecznej ucznia

 Daria Rutkowska, doktorantka Katedry Historii Sztuki,  
Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki

10.20 – 10.40 Pojednanie przez trudną pamięć. Transgraniczne projekty historii  
mówionej i ich rola w edukacji młodego pokolenia

 dr Agata Stolarz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin

10.40 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00  Przerwa na kawę

l  GRUPA II

 ARTEFAKTY I SYMBOLE TRUDNEJ PRZESZŁOŚCI  
W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

 Moderator: Beata Woźniak, Kierownik, Referat ds. Stosunków Polsko-Niemieckich,  
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole 

9.00 – 9.20 Wartościowanie niemieckich artefaktów kulturowych na Kujawach                              
i Pomorzu na początku XXI wieku

 dr Marek Kołyszko, Pracownia Dokumentacji i Konserwacji, Instytut Archeologii,  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 

9.20 – 9.40 Miejsca pamięci mniejszości niemieckiej na przykładzie gmin  
powiatu raciborskiego

 Jacek Szczyrbowski, Wydział Etnologii i Antropologii Kulturowej w Cieszynie,  
Uniwersytet Śląski, Katowice

9.40 – 10.00 Rola muzeum w obchodzeniu się z przeszłością na wystawach stałych
 Alicja Knast, Dyrektor, Muzeum Śląskie, Katowice 
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10.00 – 10.20 Rola muzeum w obchodzeniu się z przeszłością  
– wystawy w Muzeum Śląska Opolskiego 

 Urszula Zajączkowska, Dyrektor, Muzeum Śląska Opolskiego, Opole 

10.20 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00  Przerwa na kawę

l  GRUPA III

 MODELE KULTURY PAMIĘCI W EDUKACJI SZKOLNEJ  
I POZASZKOLNEJ I ŚRODOWISKU RODZINNYM – CZĘŚĆ 2

 Moderator: Dawid Rajwa, Radio Doxa, Opole  

12.00 – 12.20 Pamięć o Niemieckiej Republice Demokratycznej w edukacji filmowej  
Federalnej Centrali Kształcenia Politycznego

 dr Joanna Trajman, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

12.20 – 12.40 Świadomość historyczna i dwustronne spotkanie – stosunki  
polsko-niemieckie w procesie nauki pozaszkolnej oparte na praktycznych  
przykładach działalności Fundacji Dom Gerharta Hauptmanna  
w Düsseldorfie

 dr Sabine Grabowski, Fundacja Dom Gerharta Hauptmanna,  
Niemiecko-wschodnioeuropejskie Forum, Düsseldorf 

12.40 – 13.00 Motyw krzywdy i winy we współczesnej niemieckiej polityce pamięci  
dotyczącej relacji niemiecko-polskich i niemiecko-rosyjskich

 dr Magdalena Żakowska, Katedra Studiów Europejskich,  
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki

13.00 – 13.20 Historie (nie)opowiedziane. Problemy przekazu kulturowego i socjaliza-
cji historycznej w rodzinach na Śląsku Opolskim

 dr Iwona Sobieraj, Instytut Socjologii, Uniwersytet Opolski

13.20 – 13.40 Ślązacy (Hanysy, Cesarocy, Prusocy, Wasserpolacy) i Gorole.  
Problemy z tożsamością na Górnym Śląsku

 dr hab. Zygmunt Kłodnicki, Uniwersytet Śląski, Cieszyn 

13.40 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 14.40 Przerwa

l  GRUPA IV

 HISTORIA LOKALNA JAKO SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ  
Z NIEŁATWĄ PRZESZŁOŚCIĄ

 Moderator: Anna Ronin, Kierownik Redakcji, Radio Mittendrin, Racibórz 

12.00 – 12.20 „Uobywatelnienie” historii pamięci niemieckiej w wymiarze regionalnym  
Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Jaka przeszłość dla przyszłości?

 prof. dr hab. Anna Wachowiak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin
 prof. dr hab. Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

12.20 – 12.40 Losy niemieckiej rodziny osiadłej na Mazowszu od końca XIX w. do dzisiaj
 prof. dr hab. Roman Roszko, Instytut Slawistyki, Polskia Akademia Nauk, Warszawa
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12.40 – 13.00 Złożone dziedzictwo pogranicza. Historia lokalna na Mazurach  
bez Mazurów

  dr Stefan Marcinkiewicz, Katedra Socjologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

13.00 – 13.20 Odkrywanie lokalnej historii w bieżącej działalności kół mniejszości  
niemieckiej województwa śląskiego

 Alicja Mainusch-Buhl, doktorantka Instytutu Politologii,  
Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski

13.20 – 13.40 Dorota z Mątów i inni. Religijno-społeczne aspekty obchodzenia się  
z przeszłością na przykładzie lokalnego kultu świętych na Dolnym  
Powiślu w latach 70-90. XX w.

 ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, Wydział Teologiczny,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

13.40 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 14.40 Przerwa

14.40 – 15.40 Dyskusja podsumowująca

16.00  Obiad 

  Czas do dyspozycji uczestników

18.00  Kolacja

19.00  Spotkanie wieczorne: 

 Dyskusja wokół publikacji „Rozmowy na 10-lecie Ustawy  
o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych”

 Otwarcie dyskusji, przywitanie uczestników oraz gości
 Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Opole

 „Czy zapisy Ustawy nadążają za tempem współczesnego życia?” – debata 
 Moderacja: Beata Woźniak, Kierownik, Referat ds. Stosunków Polsko-Niemieckich 

w DWPN

 Krzysztof Ogiolda, Redaktor „Nowej Trybuny Opolskiej”, redaktor publikacji
 dr Danuta Berlińska, socjolog, Uniwersytet Opolski, Pełnomocnik Wojewody  

Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w latach 1993-1994
 Włodzimierz Kierat, Wójt Gminy Radłów (Radlau)
 Rafał Bartek, Przewodniczący, Zarząd Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców  

na Śląsku Opolskim; Współprzewodniczący, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości  
Narodowych i Etnicznych

 Jerzy Szteliga, były Poseł na Sejm RP, współtwórca zapisów Ustawy

 Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji 
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 Piątek, 25 września 2015 r. 

l  GRUPA I

 TRUDNA PRZESZŁOŚĆ A POLITYKA – WCZORAJ I DZIŚ
 Moderator: Wojciech Pacula, redaktor, Radio Katowice 

9.00 – 9.20 Uwarunkowania historyczne polityki etnicznej państwa polskiego po 1989 roku
 dr Tomasz Browarek, Wydział Politologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

9.20 – 9.40 Ślązak – Polak, Ślązak – Niemiec 
 dr Bronisław Tumiłowicz, Instytut Dziennikarstwa, Wydział Dziennikarstwa  

i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski

9.40 – 10.00 Rola organizacji Mniejszości Niemieckiej i innych organizacji  
w postrzeganiu polsko-niemieckiej przeszłości i ich wpływ  
na współczesne stosunki tych państw

 Natalia Jasik, doktorantka Instytutu Politologii, Uniwersytet Opolski 

10.00 – 10.20 „Niechciana przeszłość”, „Wypędzenie” i „wypędzeni”  
w polskim piśmiennictwie naukowym po 2005 roku

 dr hab. Jerzy Kołacki, Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

10.20 – 10.40 Lustracja w Polsce i Niemczech – próba porównania
 dr Agnieszka Opalińska, Instytut Politologii, Uniwersytet Zielonogórski

10.40 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00  Przerwa na kawę

l  GRUPA II

 KOŚCIÓŁ JAKO MEDIUM W OBCHODZENIU SIĘ  
Z ZAWIŁĄ HISTORIĄ 

 Moderator: ks. dr Piotr Tarlinski, Duszpasterz Mniejszości Narodowych  
i Etnicznych Diecezji Opolskiej 

9.00 – 9.20 Rola Kościoła Katolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego  
w życiu Niemców Dolnego Śląska w latach 1945-2014

 dr Irena Kurasz, Zakład Badań Niemcoznawczych, Instytut Studiów  
Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski

9.20 – 9.40 Geneza „Kwartetu na koniec Czasu” Oliviera Messiaena  
skomponowanego w Stalagu VIII A w Görlitz. Problem na nowo odkryty

 dr Jerzy Stankiewicz, Prezes Zarządu, Związek Kompozytorów Polskich,  
Oddział Krakowski

9.40 – 10.00 Miejsce–Pamięć–Obecność. Praca z trudną pamięcią o żydowskim Lublinie  
na przykładzie działań Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

 Joanna Zętar, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, Lublin 

10.00 – 10.20 Śląskie domy modlitwy – przed i po 1989 r.
 Marta Kaluch-Tabisz, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet Wrocławski

10.20 – 10.40 Cmentarze ewangelicko-augsburskie w Wielkopolsce jako  
(nie)wspólne polsko-niemieckie miejsca pamięci. Modele obchodzenia 
się z zaginionymi krajobrazami przeszłości – Zarys projektu badawczego

 dr hab. Jerzy Kołacki, Instytut Historii, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań

10.40 – 11.30 Dyskusja

11.30 – 12.00  Przerwa na kawę
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l  GRUPA III

 SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA PRZESZŁOŚCI  
W EKSPOZYCJACH MUZEALNYCH

 Moderator: dr Gerhard Schiller, Stowarzyszenie Pielęgnowania Sztuki  
i Kultury Śląskiej, Zgorzelec 

12.00 – 12.20 Polityczne uwarunkowania restytucji dzieł sztuki  
w świetle losów „Berlinki”

 dr Małgorzata Dąbrowska, niezależny krytyk sztuki, Kraków 

12.20 – 12.40 „Droga w nieznane” – Przedstawienie polsko-niemieckiej wystawy  
dotyczącej wypędzenia Niemców i Polaków w latach 1945-1947

 Silke Findeisen, „Dom Śląsk”, Königswinter 

12.40 – 13.00 Sposoby prowadzenia narracji o wydarzeniach traumatycznych w pol-
skim muzealnictwie – studium przypadku Fabryki Emalia Oskara Schin-
dlera

 Magdalena Kędziora, doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej,  
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

13.00 – 13.20 Komunizm w przestrzeniach muzealnych, czyli jak tworzy się kanon 
pamięci

 dr Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

13.20 – 13.40 Wspomnienia świadków – wrażliwe zadanie dla przechowywania  
i wystawy w Muzeum Śląskim w Görlitz 

 dr Martina Pietsch, historyk, Muzeum Śląskie, Zgorzelec

13.40 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 14.40 Przerwa

l  GRUPA IV

 JAK TRUDNA PRZESZŁOŚĆ WPŁYWA  
NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ TOŻSAMOŚCI? 

 Moderator: Krzysztof Ogiolda, redaktor, „Nowa Trybuna Opolska” 

12.00 – 12.20 W poszukiwaniu utraconej pamięci. Strategie przyswajania obcego  
dziedzictwa na Warmii i Mazurach po roku 1945

 dr Ewa Gładkowska, Wydział Sztuki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

12.20 – 12.40 Rola historii przed- i powojennej w określaniu tożsamości miast  
i ich mieszkańców. Przykład Wrocławia, Gdańska i Gliwic w świetle  
projektu badawczego „Tożsamość miasta i jego mieszkańców  
a przestrzeń publiczna. Studium trzech miast”

 dr hab. Katarzyna Kajdanek, Zakład Socjologii Miasta i Wsi, Instytut Socjologii,  
Uniwersytet Wrocławski

 dr hab. Tomasz Nawrocki, prof. UŚ, Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice

12.40 – 13.00 (Re)konstrukcja tożsamości miast na przykładzie Szczecina i Wrocławia
 dr Paweł Kubicki, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

13.00 – 13.20 Rozwój literatury tożsamościowej na Górnym Śląsku po 1989 roku.  
Literatura tożsamościowa jako sposób wyrażania własnych (osobistych) 
poglądów. Twórczość Feliksa Netza

 Justyna Szlachta-Misztal, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-
-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski
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13.20 – 13.40 Ani „Śląsk” ani „Schlesien”, tylko „Ślunsk”.  
Geneza i konsekwencje śląskich dyskursów tożsamościowych

 Hubert Leschnik, Uniwersytet Justusa von Liebig, Gießen

13.40 – 14.30 Dyskusja

14.30 – 14.40 Przerwa

14.40 – 15.40 Dyskusja podsumowująca
 Podsumowanie i zakończenie XX Seminarium Śląskiego 
 Lucjan Dzumla, Dyrektor Generalny, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

16.00 Obiad 
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Dom Wspó³pracy Polsko-Nie miec kiej

jest stowarzyszeniem skupiającym polskie i niemieckie or-

ganizacje i instytucje. Uroczyste otwarcie DWPN z udziałem 

Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec prof. dr. Romana 

Herzoga oraz – w imieniu Prezydenta RP Aleksandra Kwa-

śniewskiego – prof. Danuty Hübner, ówczesnej szefowej 

Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 

celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-

janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu 

o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolita 

Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz wspieranie 

integracji Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów 

polskich i niemieckich w ramach Domu Współpracy Polsko-

-Niemieckiej bierze swój początek z pięcioletniej działalności 

w regionie Fundacji im. Friedricha Eberta. 

DWPN realizuje projekty edukacyjne i informacyjne typu: 

konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy infor-

macyjne, publikacje, konkursy itp. w następujących dziedzi-

nach: budowanie społeczeństwa obywatelskiego, rozwijanie 

stosunków polsko-niemieckich w oparciu o wiedzę i pamięć 

o trudnych rozdziałach wspólnej przeszłości, współpraca 

z mniejszością niemiecką, propagowanie międzynarodowych 

standardów ochrony praw mniejszości narodowych, dialog 

interkulturowy między mniejszością a większością, dialog 

o znaczeniu i roli niemieckiego dziedzictwa kulturowego dla 

rozwoju regionalnego, decentralizacja i rozwój samorządności. 

Adresatami i partnerami tych działań są samorządy tery-

torialne, organizacje pozarządowe, młodzież, mniejszość 

niemiecka, dziennikarze, środowiska nauki, polityki, kultury. 

www.haus.pl 
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śniewskiego – prof. Danuty Hübner, ówczesnej szefowej 

Kancelarii Prezydenta RP, odbyło się 17 lutego 1998 r. 

Działalność Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej ma na 

celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwi-

janie dobrych stosunków polsko-niemieckich w oparciu 

o postanowienia Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 

współpracy z 17 czerwca 1991 r. między Rzeczypospolita 

Polską a Republiką Federalną Niemiec oraz wspieranie 

integracji Polski z Unią Europejską. Kooperacja partnerów 

polskich i niemieckich w ramach Domu Współpracy Polsko-

-Niemieckiej bierze swój początek z pięcioletniej działalności 

w regionie Fundacji im. Friedricha Eberta. 

DWPN realizuje projekty edukacyjne i informacyjne typu: 

konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, wyjazdy infor-

macyjne, publikacje, konkursy itp. w następujących dziedzi-
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o znaczeniu i roli niemieckiego dziedzictwa kulturowego dla 

rozwoju regionalnego, decentralizacja i rozwój samorządności. 

Adresatami i partnerami tych działań są samorządy tery-
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www.haus.pl 

ISBN 978-83-63995-32-4


