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Wprowadzenie 

W okresie ostatnich kilkunastu lat radykalnej zmianie uległ status polskich 
pograniczy. W latach powojennych pogranicza stanowiły obszar, na którym sku-
piała się uwaga przede wszystkim służb specjalnych i strategów. Z czasem, wraz ze 
wzrostem możliwości przekraczania granic państwowych, pogranicza stały się te-
renem kontaktu, zderzenia i współpracy przedstawicieli odmiennych kultur i inte-
resów. Czas otwartych granic, najbardziej charakterystyczny dla drugiej połowy lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku, wywołał duże zainteresowanie socjologów tymi 
obszarami, a pogranicze zaczęto postrzegać jako swoiste laboratorium i poligon 
procesów społecznych. Taki stan rzeczy skutkował szeregiem przedsięwzięć na-
ukowych w postaci regularnych badań, cyklicznych konferencji i wydawnictw. 
W tym miejscu należy wymienić pismo „Pogranicze. Studia Społeczne”, założone 
w 1992 r. przez Andrzeja Sadowskiego i „Transgranicza w perspektywie socjolo-
gicznej” – cykl konferencji i tomów, zainicjowany w latach 1996 – 1997 przez Lesz-
ka Gołdykę. 

W międzyczasie jednak wiele zmieniło się na samych pograniczach, przede 
wszystkim zaś zahamowaniu uległ ruch osobowy, wędrujących najczęściej tam 
i z powrotem, narodowych sąsiadów. Jak w tej nowej sytuacji AD 2007 przedstawia 
się kondycja samych pograniczy i procesów następujących na ich obszarze, jakie są 
osiągnięcia i perspektywy nauk zajmujących się pograniczem, szczególnie zaś no-
wej subdyscypliny – socjologii pogranicza? Te podstawowe pytania zostały skiero-
wane do uczestników naszej konferencji. 

Dla wyzwolenia twórczego spojrzenia na kwestie pogranicza zasygnalizo-
wano szereg wątków szczegółowych, pozostawiając równocześnie swobodę na 
kolejne pomysły, jeśli tylko pozwolą jeszcze pełniej podjąć problemy pogranicza. 

Administracyjna, ekonomiczna i społeczna delimitacja pograniczy. Podo-
bieństwa i odmienności polskich pograniczy. Polskie pogranicza wobec wyzwań 
współczesności i ich dzień powszedni. Pogranicza w sytuacji otwartych granic 
i w kontekście polityki międzynarodowej. Pogranicza jako enklawy rozwoju i sta-
gnacji. Pogranicza w planach i w realiach euroregionów. Mniejszości narodowe na 
pograniczach. Pogranicza jako centra i peryferie. Współpraca transgraniczna jako 
założenie ideowe i praktyczne doświadczenie. Kultura, handel, przestępczość, mał-
żeństwa mieszane na pograniczach. Ruchy migracyjne  na pograniczach. Pograni-
cza z Polską jako przedmiot zainteresowań zagranicznych badaczy. 
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Temat każdej konferencji, ujęty w ramy tytułu, stanowi jedynie intelektualne 
zawołanie skierowane do tych wszystkich, których uwagę i wrażliwość umysłową 
porusza. Hasło zawarte w temacie jest podobnie – bądź różnie – rozumiane i rozwi-
jane, o czym decydują zainteresowania i preferencje znawców danej problematyki. 
Tak też było w przypadku konferencji naukowej: „Polskie pogranicza w procesie 
przemian”, zorganizowanej w kwietniu 2007 r. przez Katedrę Socjologii Ogólnej 
z Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz przez Cen-
trum Europejskie Zamku Książ. Udział w konferencji wzięli przedstawiciele kilku 
ośrodków akademickich: Szczecina, Zielonej Góry, Poznania, Wrocławia, Wałbrzy-
cha, Nowej Rudy, Bielska-Białej, Rzeszowa, Przemyśla, Białegostoku i Olsztyna, 
prowadzący od lat badania i uprawiający refleksję nad pograniczem. Preferencje 
poznawcze referentów, a zarazem autorów zamieszczonych tu tekstów, posiadają 
szeroki zakres, stąd też redaktor tomu zdecydował się na wprowadzenie śródtytu-
łów. Ta wielość tematów jedynie pozornie oddala od hasła konferencji: „Polskie 
pogranicza w procesie przemian”. W praktyce jest bowiem przeciwnie. Dzięki wie-
lości wątków, orientacji i charakterystyk, możemy pełniej poznać wyzwania, fakty, 
teorie i wnioski, wynikające z odmiennie prowadzonej eksploracji, skoncentrowa-
nej na miejscach i społecznościach stanowiących właśnie spektrum polskich pogra-
niczy w procesie przemian. Na kolejnych stronach przedstawiam najważniejsze 
kwestie podjęte przez poszczególnych autorów, przy czym pragnę zasygnalizować, 
że moje uwagi są nie tyle streszczeniami, co wprowadzeniem do wielowątkowych 
prezentacji, które wymagały pewnego uporządkowania dla lepszej recepcji tomu. 

Pierwszy blok tematyczny: „O poznaniu i pojmowaniu pograniczy” otwiera 
tekst Zbigniewa Kurcza: „Przedmiot socjologii pogranicza”. Wyeksponowanie so-
cjologii pogranicza w tytule jest uzasadnione wyzwalaną wielokrotnie polemiką 
w sprawie istnienia i statusu tak wyróżnionej subdyscypliny. Pytanie to formułują 
sami badacze pogranicza, ale bywa też ono stawiane z zewnątrz, przez krytyków 
wszelkich odrębności dla interesującej nas subdyscypliny. Pytanie o rację bytu dla 
socjologii pogranicza to jeden z wielu problemów podjętych w artykule. Autor na-
wiązuje bowiem do szeregu kwestii o podstawowym znaczeniu dla badaczy po-
graniczy. Przestawia nowe propozycje dla pojmowania pogranicza i transgranicza, 
podnosi kwestię charakterystyki człowieka pogranicza i zgłasza propozycje 
w sprawie zakresu problematyki badawczej. Sygnalizuje też, że zwiększaniu prze-
puszczalności i likwidacji jednych granic, towarzyszy uszczelnienie i tworzenie 
innych, o czym świadczą polskie i obce doświadczenia. Tym samym socjologia po-
granicza nie może być postrzegana jako efemeryda. 

„Paternalizm państwowy – regionalne i społeczno-ekonomiczne uwarunko-
wania różnic opinii mieszkańców pogranicza i centrum” – to tekst Marii Zielińskiej. 
W artykule, w zgodzie z tytułem, zostały przedstawione zróżnicowane opinie 
w sprawie paternalizmu państwowego i ich źródła. Tym niemniej, jest to tekst bar-
dzo ważny dla badań nad pograniczem w ogóle, bo autorka podnosi szereg kwestii 
metodologicznych, w niewielkim stopniu uświadamianych i realizowanych przez 
badaczy. M. Zielińska przypomina, że badania nad pograniczem mają już swoją 
tradycję i wytworzyły bogate zasoby, brak jednak wartościowych analiz porów-
nawczych. Przeprowadzenie takich analiz wymaga zastosowania określonych re-



WPROWADZENIE 

 

7 

guł, na przykład ekwiwalentności wyników pomiaru. Zanim takie rozwiązania 
zaistnieją, należy sprecyzować szereg innych kwestii, często o podstawowym zna-
czeniu dla dalszych analiz. Bo jak zauważa autorka, pogranicze jest rozumiane jako 
obszar współpracy, ale też jako miejsce występowania antagonizmów. Z jednej 
strony, pogranicza generują zjawiska nieobecne w centrum kraju, z drugiej – efekt 
pogranicza może oznaczać coś innego w sytuacji poszczególnych pogranicz, nawet 
gdyby pozostać przy samych tylko polskich pograniczach. Odmienności pograni-
czy są nie tyle wynikiem ich ekologicznego usytuowania, co przeszłości historycz-
nej i kultury, odzwierciedlonych w świadomości mieszkańców. Wszystkie te kwe-
stie muszą zostać uwzględnione, jeśli badania nad pograniczem mają wychodzić 
poza nawet najbardziej wnikliwą deskrypcję. Nowe zadania wymagają poszukiwa-
nia właściwej perspektywy do analiz porównawczych i w tej sprawie autorka zgła-
sza własne propozycje. 

„Wschodnie pogranicze Polski – od socjologii pogranicza do zarządzania 
społeczeństwem” – to tekst Tadeusza Popławskiego. Już we wstępie do rozważań 
autor wskazuje, że pogranicza w Polsce stają się ważnym elementem teorii i badań 
socjologicznych, przede wszystkim zaś ważnym obszarem społecznej rzeczywisto-
ści. Na uwagę zasługuje stanowisko autora w sprawie definiowania pogranicza, 
które traktowane jest jako obszar podlegający zmianom, dlatego też jego definicja 
wymaga ciągłego aktualizowania w nawiązaniu do zmieniającej się rzeczywistości. 
Obiektem wnikliwej prezentacji są wschodnie pogranicza Polski, szczególnie z Bia-
łorusią i Ukrainą. Autor koncentruje uwagę na zjawiskach kulturowych, społecz-
nych i gospodarczych, korzysta z subkategorii – pogranicze rozmyte i pogranicze 
ostre, snuje rozważania wokół zmieniających się konfiguracji centrum i peryferii, 
bo polityczno-administracyjne centra preferują zwykle kurs przeciw zaistnieniu 
centrów na pograniczach, nawet wówczas, jeśli istnieją już ku temu ważne podsta-
wy gospodarcze i silne więzi społeczne. Choć tytuł i śródtytuły kierują uwagę na 
poszczególne pogranicza ze wschodnimi sąsiadami Polski, to T. Popławski wycho-
dzi poza tak zakreślone ramy i przywołuje procesy występujące na Bałkanach, ale 
też relacje między starymi i nowymi członkami Unii Europejskiej. Interesujące opi-
sy i analizy nie są celem samym w sobie, bo T. Popławski formułuje zalecenia dla 
praktyki. Celem socjologii pogranicza ma być bowiem kształtowanie pogranicza 
według wzorów zorientowanych na transgraniczną integrację i na uruchamianie 
ponadgranicznych mechanizmów wzrostu gospodarczego, wyzwalanych także 
wyraźnie tu postrzeganą przedsiębiorczością etniczną. 

„Miasto jako „pogranicze kulturowe” – to tekst Grzegorza Stadnickiego. Au-
tor stara się przekonać, że na pograniczach państwowych i w przestrzeni miejskiej 
zachodzą te same procesy. Żeby tego dowieść, G. Stadnicki sięga po wybrane kon-
cepcje pogranicza i granicy. Dobór literatury, przebieg dyskursu i przedstawione 
przykłady skłaniają do oceny, że autor osiągnął swoje. Przekonał, przynajmniej na 
chwilę, że miasto jest pograniczem. Jednak krytyczna refleksja, wyzwolona przez 
odautorską narrację, skłania do postawienia szeregu pytań. Sam G. Stadnicki pisze 
o mieście, jako o specyficznym pograniczu lub o „pograniczu miejskim”, a więc 
pogranicze sytuowane w mieście jest tylko refleksem pogranicz tradycyjnych, po-
granicz stanowiących przedmiot socjologii pogranicza. Kolejne kwestie wyzwalają 
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zabiegi zmierzające do uzasadnienia, że miasto jest jednocześnie centrum, a jako 
centrum i pogranicze staje się rynkiem dla konfrontacji peryferii. Jak pogodzić ide-
owe koncesje na transgraniczność z granicami wewnętrznymi, z monitorowaniem 
i strefami miasta dostępnymi dla uprzywilejowanych? To tylko niektóre uwagi 
wyzwolone tekstem Grzegorza Stadnickiego, tekstem uwzględniającym „nowe-
stare” aspekty pogranicza, który wpisuje się w wielowątkową dyskusję o pojmo-
waniu pogranicz. 

„Narody, granice i pogranicza dziś. Szkic.” – to tekst Zdzisława Zagórskiego. 
Autor zajmuje się najważniejszymi procesami w globalizującym się świecie i choć 
swoją uwagę koncentruje na rywalizacji i konflikcie cywilizacji, to referowane wy-
darzenia wyzwalają szereg refleksji w sprawie pograniczy. Globalizacja i mega-
struktury nie przesłoniły autorowi relacji między narodami, społeczeństwami 
i państwami, których rola – przynajmniej w świetle ideowych manifestów – miała 
ulec marginalizacji. Tymczasem mamy coraz więcej narodów, a formalnie znikające 
granice nie likwidują różnic. Globalne procesy jedne granice osłabiają, inne 
wzmacniają, bądź nawet powołują do istnienia: to przede wszystkim granice mię-
dzy cywilizacjami. Ale udział w tej samej cywilizacji nie glajszachtuje jej uczestni-
ków, są bowiem wiodący i ulegli, aktorzy i statyści. Pod niby wspólnymi sztanda-
rami poszczególnych cywilizacji rozwijają się przede wszystkim wartości wiodą-
cych narodów. Przy projektowaniu korzyści dla siebie są oni skłonni marginalizo-
wać bliskich przestrzennie sąsiadów, na rzecz często egzotycznych, jak we francu-
skiej koncepcji Unii Śródziemnomorskiej. W ten sposób obok granic międzycywili-
zacyjnych pojawiają się wewnątrzcywilizacyjne, a wszelkie granice mają to do sie-
bie, że kreują pogranicza. 

„Problemy sozoglobalistyki społecznej w zarysie” – to bogaty w wątki tekst 
Roberta B. Woźniaka. Autor od wielu lat usiłuje wprowadzić do socjologicznego 
dyskursu podejście sozologiczne i wydaje się, że usiłowania te w naturalny sposób 
są wspierane przez powszechne procesy globalizacji, a wcześniej samej tylko ho-
mogenizacji. Dlatego też wraz z upływem czasu, w kolejnych publikacjach R. Woź-
niaka miejsce sozologii zajmuje sozoglobalistyka. Nowa dyscyplina ma podjąć ogół 
ważniejszych zjawisk oraz relacje występujące między naturą a kulturą, gospodar-
ką a społeczeństwem, techniką a humanistyką. R.B. Woźniak kreuje zakresy badań 
podstawowych i badań stosowanych, jakie winna podjąć sozoglobalistyka. Związki 
nowej dyscypliny z pograniczem są wyraźne, bo – jak przyjmuje autor – pogranicze 
to nie tylko obszar na styku narodów czy grup etnicznych przy granicy państwa, 
ale pograniczem są także regiony i dzielnice miast, jako miejsca rozwoju nowych 
form interakcji oraz działań społecznych. Co jeszcze dla sprawy ważniejsze, pogra-
nicza są miejscem, gdzie pewne procesy, ważne z czasem dla wszystkich, występu-
ją wcześniej, w pełnym zakresie i w burzliwy sposób. R. Woźniak prowadzi rozwa-
żania, zmierzające z jednej strony do przekonania, że sozoglobalistyka czerpie 
z wielu teorii społecznych, a zapleczem dla jej rozwoju są przekraczające granice 
procesy społeczno-gospodarcze, z drugiej zaś przedmiotem jego zainteresowań 
stają się jasno wyrażone sprzeczności, w tym sprzeczności na pograniczach, wy-
zwolone odmiennością interesów ekologicznych i społecznych (autostrada w Doli-
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nie Rospudy, tarcza antyrakietowa w Zegrzu Pomorskim, Gazoport Świnoujście, 
tunel pod Świną). 

„Identyfikatory relatywnej przynależności do pogranicza” – to tekst Bogdana 
Gębskiego. Co prawda, dla autora najważniejsze są identyfikatory wyróżnione 
w tytule i stanowiące przedmiot szczegółowych wyliczeń zamkniętych w tabele, ale 
rozważania należy sytuować w szerszej perspektywie. Wstępne uwagi w sprawie 
częstotliwości i motywów przekraczania granicy wpisują się w dyskurs w sprawie 
pojmowania pogranicza i jego delimitacji. Z kolei banalne uwagi w sprawie różne-
go składu proszków tej samej klasy firmy „Henkel”, kierowanych z osobna do nie-
mieckiego i polskiego konsumenta uświadamiają wpływ stereotypów narodowych 
i etniczności w biznesie. Pozostając przy celach sformułowanych przez B. Gębskie-
go, należy podkreślić, że z sukcesem zmierza on do wskazania różnic między po-
ziomem życia mieszkańców pograniczy i żyjących poza pograniczami oraz wska-
zania różnic w poziomie życia pomiędzy mieszkańcami pogranicza bałtyckiego 
i pogranicza polsko-niemieckiego. 

Drugi blok tematyczny: „Sąsiedztwo – tożsamość – integracja” otwiera tekst 
Julity Makaro: „Od przygranicznego do ponadgranicznego sąsiedztwa. Na przy-
kładzie Gubina i Guben”. Wiele uwagi poświęca autorka pojmowaniu sąsiedztwa 
i sąsiadów. Terminy te, niby oczywiste w potocznym dyskursie, zyskują nowe kon-
teksty w perspektywie granicy państwowej, kultury i etniczności. Sąsiedzi są zaw-
sze, nawet wówczas, kiedy pozostają niewidoczni, kiedy ich nie znamy, a jedynie 
wiemy, że istnieją – to jedno z ważniejszych założeń przyjętych w tekście. Brzmi 
ono trochę niezwyczajnie, ale jedynie na poziomie konceptualizacji. W rzeczywisto-
ści – jak wynika z badań własnych Julity Makaro, w tym fragmencie opartych na 
wywiadach swobodnych z najstarszymi mieszkańcami Gubina – możliwe jest do-
świadczenie sąsiedztwa bez znajomości sąsiadów. Pierwsi polscy osadnicy żyjący 
tam w okresie tużpowojennym, przez lata nie znali ani nie mieli choćby wzroko-
wego kontaktu z Niemcami z Guben, a mimo to część z nich doświadczała tego 
sąsiedztwa i to bardzo fizycznie, jako zagrożenie dla własnego bezpieczeństwa. 
Relacje z wywiadów umożliwiają poznanie polsko-niemieckiego sąsiedztwa w do-
świadczeniach jego uczestników w długim, bo ponad 50. letnim okresie. Obraz tego 
sąsiedztwa różni się od supozycji obecnych w literaturze przedmiotu. Mieszkańcy 
Gubina styczności z Niemcami – przez wiele dziesięcioleci – sytuowali w perspek-
tywie zagrożenia, piwa i zakupów. Tak było przynajmniej do lat 90. XX wieku, 
wtedy bowiem nastał czas na stanowienie nowych więzi o prywatnym charakterze. 
Przypadek euromiasta Gubin-Guben wyzwala pytanie o wpływ nowych realiów na 
stawanie się sąsiedztwa i postrzeganie sąsiadów. W jakim stopniu podejmujący 
kontakty Niemcy i Polacy są nadal przede wszystkim przedstawicielami narodów 
o złożonym kontekście historycznym, w jakim natomiast są mieszkańcami trans-
granicznego miasta, pełniącymi role wynikające z zaspokajania codziennych po-
trzeb? 

„Tożsamość na pograniczach” – to tekst Elżbiety Smolarkiewicz. Rzecz doty-
czy ogólnej refleksji w sprawie charakteru tożsamości na pograniczach, lecz autor-
ka dla ilustracji swych rozważań odwołuje się do zachodniego i wschodniego po-
granicza Polski. Dla wskazania, jak może przedstawiać się i co kształtuje tożsamość 
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mieszkańców pograniczy, autorka sięga do różnych jego koncepcji i do różnego 
pojmowania samej granicy. Jak wynika z rozważań, charakter pogranicza i funkcje 
granicy mogą decydować o tożsamości mieszkańców. Zresztą czynników wpływa-
jących na tożsamość jest o wiele więcej: pamięć społeczna, dziedzictwo kulturowe 
a nawet kategorie wykorzystywane w refleksji nad własną grupą i przy formuło-
waniu identyfikacji. Na osobną uwagę zasługują fragmenty rozważań poświęcone 
dawnej wielokulturowości i próbom jej reanimacji, co jest możliwe i stosunkowo 
łatwe do realizacji na poziomie instytucji, natomiast prawie niewykonalne na po-
ziomie świadomości jednostkowych. Konstatacje te ilustruje obiektywizacja wielo-
etnicznej przeszłości Włodawy, następująca w ramach aktywności Euroregionu 
Bug i brak postulowanej świadomości w wyobrażeniach jej dzisiejszych mieszkań-
ców. Jedno jest pewne, nie ma jakiejś tożsamości charakterystycznej dla mieszkań-
ców wszystkich pograniczy, jej charakter w każdym przypadku zależy od zespołu 
czynników, które w ramach poszczególnych pograniczy są różne co do ważności 
i występują w odmiennych konstelacjach. 

„Pogranicze wschodnie a zachodnie – mechanizmy zmiany społecznej” – to 
tekst przygotowany przez Irenę Machaj. We współczesnych społeczeństwach na-
stępują ciągłe zmiany świata społecznego jednostek, a w polskich realiach zmiany 
te są dodatkowo wzmacniane przez następowanie procesów transformacji. 
Wszystko to wpływa na świat społeczny jednostki, skłania do stawiania pytań o 
tożsamość i podmiotowość społeczną. Sięgając do pojęć autoświadomości, auto-
pojmowania i autorozpoznawania, autorka zmierza do przedstawienia tożsamości 
mieszkańców dwóch pogranicz – wschodniego i zachodniego oraz ich dojrzałości 
do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Świadomość społeczeństwa wschodniej 
Polski charakteryzuje rozwinięty komponent moralno-kulturowy o kolektywnym 
charakterze, gdy świadomość mieszkańców zachodniej Polski charakteryzują ele-
menty nawiązujące do zróżnicowania społecznego. Te osobliwości mieszkańców 
obu pogranicz uruchamiają odmienne mechanizmy adaptacji do zmieniającej się 
rzeczywistości. Według Ireny Machaj ,podmiotami życia społecznego na wschod-
nim pograniczu są wspólnoty moralno-kulturowe, a na zachodnim są nimi jednost-
ki. Taki stan rzeczy ma swoje praktyczne konsekwencje, szczegółowo opisane przez 
autorkę, która skłania się do lepszej oceny dla mieszkańców zachodniego pograni-
cza m. in. za sprawą ich szeroko rozumianego pluralizmu, choć ocena ta załamuje 
się w innym ważnym kontekście dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. Oka-
zuje się bowiem, że mieszkańcy wschodniego pogranicza górują pod względem 
obywatelskiego współdziałania , następującego na gruncie wspólnych wartości. 

„Dylematy tożsamości miasta na granicy – Cieszyn: Czeski Cieszyn” – to ar-
tykuł Haliny Rusek. Jak pokazuje autorka, dylematy tożsamości dotyczą przede 
wszystkim wyobrażonego wspólnego miasta, w niewielkim zaś stopniu jego 
mieszkańców, którzy w wyniku akulturacji, asymilacji i upartego trwania przy 
więzach regionalnych, stanowią przykład wspólnoty przekraczającej granicę. Wie-
lokulturowość mieszkańców Cieszyna jest efektem doświadczeń historycznych 
i naturalnym wytworem życia razem, przede wszystkim Polaków i Czechów, ale 
też kilku innych narodowości oraz katolików, ewangelików i mniej licznych inno-
wierców. Wielokulturowość ta jest od lat dziewięćdziesiątych XX wieku pielęgno-
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wana dzięki lokalnym inicjatywom i europejskim programom. Co zaś dotyczy wy-
eksponowanej w tytule tożsamości miasta na granicy, to należy przypomnieć zło-
żoność problemu podjętego przez Halinę Rusek. Co prawda miasto na granicy – 
Cieszyn: Czeski Cieszyn wydaje się być jednym organizmem dla tych, co spogląda-
ją na nie z Wieży Piastowskiej, bądź uczestniczą we wspólnych festiwalach, jak: 
Przegląd Filmowy „Kino na granicy” czy Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
„Bez Granic”. Ale Cieszyn i Czeski Cieszyn to nadal dwa różne ośrodki miejskie, 
uczestniczące w międzynarodowym projekcie: „Stowarzyszenie Miast Bliźniaczych 
City Towns” i choć dwa razy w roku odbywają się wspólne sesje rad miejskich, to 
jak zauważa autorka, drogi rozwoju i wizerunki tych miast wciąż skłaniają do po-
strzegania odmienności. 

„Kościół na pograniczu – refleksje na podstawie badań katedry św. Jakuba 
w Szczecinie” – to tekst Agaty Królikowskiej. Należy od razu zasygnalizować, że 
choć punktem wyjścia są mury i wnętrze średniowiecznej świątyni, to autorka nie 
wyręcza historyków sztuki, architektów ani teologów. Dla A. Królikowskiej katedra 
św. Jakuba jest miejscem, w którym sytuowała się polska i niemiecka historia, miej-
scem, w którym znajdują się przedmioty kultu i miejscem, gdzie swoje dobre czasy 
doświadczały konkurujące wyznania. Żeby przybliżyć zgłoszone tu treści: kościół 
był wzniesiony na zamówienie polskiego księcia przez niemieckiego fundatora, są 
tam relikwie św. Ottona oraz kaplice nawiązujące do losu wielu narodów (kaplica 
oświęcimska), Polaków i Niemców (kaplica Powstania Warszawskiego). Kościół 
św. Jakuba był obiektem badań w ramach międzynarodowego projektu „Kościoły – 
symbole regionu bałtyckiego w okresie przemian religijnych i politycznych”. Dla 
Agaty Królikowskiej najważniejsze jest pytanie, czy wśród znaczeń związanych 
z tym kościołem są takie, które umożliwiają stanowienie wspólnej europejskiej toż-
samości? Jak bowiem okazuje się, grupy różnie motywowanych ludzi (turystów 
i wiernych, Niemców i Polaków, katolików i protestantów) ze szczególną admiracją 
odnoszą się do preferowanych przez siebie znaczeń. Tymczasem postawy i relacje 
w perspektywie transgranicznej oraz kontakty międzykulturowe skłaniają dziś do 
translacji znaczeń i stanowienia uniwersum. 

„Wybrane dylematy procesów integracyjnych na pograniczu polsko-
czeskim” – to tekst Mariusza Skrzypczyka. Jak wynika z lektury, dylematy badacza 
dotyczą samej konceptualizacji integracji, jak też jej przejawów w terenie. Krytycz-
ne spojrzenie na definiowanie integracji skłania autora do pewnej ambiwalencji 
w dostrzeganiu i ocenie procesów tradycyjnie kojarzonych z integracją. Daleko idą-
ca otwartość w pojmowaniu integracji umożliwia wnikliwe przyjrzenie się trud-
nym do jednoznacznej oceny procesom, szczególnie w zakresie ostatecznych ich 
konsekwencji. Na przykład M. Skrzypczyk jest gotów, nawiązując do wcześniej-
szych przemyśleń cudzych i własnych, sytuować fenomen „mrówek”, nazwany tu 
odczasownikowo wprost „mrówkowaniem”, jako patologię i zarazem jako czynnik 
sprzyjający integracji. To dobrze, bo przecież wiadomo, że commercium zawsze 
sprzyjało zbliżeniu. Autor pokazuje, jak to sięgnięcie po różne wskaźniki (konflikty, 
migracje, euroregiony, religia, znajomość języka sąsiadów), może prowadzić do 
odmiennych wniosków w sprawie integracji na pograniczu Polski i Czech. Ten 
fragment rozważań uzmysławia, że myślenie o transgraniczu często sytuuje się 
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między fantazjami ideologów a dążeniami ludności. Przy okazji rozważań o inte-
gracji autor obnaża niewielkie znaczenie euroregionów i to nie tylko w świadomo-
ści mieszkańców, ale też w świetle ich sprawczej niemocy. Władze Euroregionu 
Glacensis promowały przywrócenie połączenia kolejowego pomiędzy Nową Rudą 
(PL) a Broumovem (CZ). Nie tylko, że nigdy nie uruchomiono tej linii, to zdemon-
towano ważny wiadukt na tym dukcie, a w międzyczasie Nowa Ruda utraciła 
wszelkie połączenia kolejowe. 

Trzeci blok tematyczny: „Demograficzne aspekty pogranicza” tworzą dwa 
teksty. „Pogranicze polsko-niemieckie w perspektywie demograficznej” – to arty-
kuł Leszka Gołdyki. Autor już na początku tekstu sygnalizuje, że nie istnieją twarde 
wyróżniki demograficznej osobliwości polsko-niemieckiego pogranicza. Jest ono 
zróżnicowane, bo na przykład wśród powiatów pogranicza występują jednostki 
o zdecydowanie odmiennych wskaźnikach, jak na przykład powiat policki (dodatni 
przyrost naturalny, dodatnie saldo migracji, dodatni przyrost roczny) i powiat zgo-
rzelecki, w którym wszystkie wyżej wymienione trzy wskaźniki są ujemne. Osta-
tecznie L. Gołdyka koncentruje uwagę na demografii Środkowego Nadodrza, czyli 
województwa lubuskiego. Jednak dla jasności prezentacji autor sięga do danych 
statystycznych z innych województw Polski zachodniej i północnej oraz do danych 
ogólnopolskich. Przytaczane informacje statystyczne, z natury rzeczy bardzo 
szczegółowe, zostały wpisane w wyraźne ramy teoretyczne, pierwszego i drugiego 
przejścia demograficznego oraz różnych koncepcji pogranicza. L. Gołdyka stwier-
dza, że województwo lubuskie charakteryzuje stagnacja demograficzna, co zresztą 
nie stanowi jego specyfiki, gdyż stagnacja demograficzna dotyczy całego społe-
czeństwa Polski. Jednak autor zapoznany z wielką ilością danych statystycznych 
nie poprzestaje na trafnych, choć mało atrakcyjnych wnioskach, jeśli przyjmiemy, 
że socjolog pogranicza zmierza do odkrycia i ukazania specyfiki badanego obszaru. 
Dlatego, za sprawą rzetelnych informacji źródłowych, Leszek Gołdyka sygnalizuje, 
że odrębność demograficzna lubuskiego, ale też całego zachodniego pogranicza, 
mogą kreować nowe wzorce małżeńskości i nowe wzorce zachowań prokreacyj-
nych: osłabienie gotowości do zawierania małżeństw, przesunięcie w górę wieku 
nowożeńców, zmniejszenie płodności małżeńskiej, przesunięcie rozrodczości poza 
małżeństwo. 

„Społeczne skutki wyludniania regionu (województwo warmińsko-
mazurskie)” – to artykuł Bożeny Domagały. Przypomnieć tu należy, że wojewódz-
two warmińsko-mazurskie stanowi północne pogranicze Polski i choć dzisiaj bliżej 
stąd do Rosji, a przynajmniej do jej kaliningradzkiej enklawy, to warmińsko-
mazurskie jest też obszarem historycznego pogranicza polsko-niemieckiego. I dla 
Bożeny Domagały to właśnie niemieckie odniesienia są ważniejsze, bo postrzega 
ten obszar jako region, w którym nastąpiła prawie całkowita wymiana ludności 
i który do połowy lat osiemdziesiątych był bazą rekrutacyjną dla stałych migracji 
do Niemiec. Tużpowojenna wymiana ludności stanowi zaledwie przyczynek do 
analizy późniejszych procesów migracyjnych i wyzwala śmiałe oceny w sprawie 
zakresu ruchliwości wertykalnej poszczególnych grup ludności, uczestniczącej 
w wędrówkach. Autorka analizuje migracje wewnętrzne w poszczególnych fazach 
Polski Ludowej, wskazując na ich kierunki i społeczno-demograficzne cechy mi-
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grantów. Zasadnicze rozważania dotyczące migracji, a właściwie depopulacji i wy-
ludniania w regionie, odnoszą się do okresu transformacji. Własne badania wśród 
lokalnych liderów i poznanie statystyki migracji wskazuje, że w warmińsko-
mazurskim wyludniają się wsie i średnie miasta, a profituje jedynie stolica regionu 
– Olsztyn. Analizy pozwoliły sformułować szereg wniosków ale wyzwoliły też 
pytania, w tym o głębsze źródła migracji: wyjeżdżają dlatego, bo pozostanie nie 
daje szansy na sukces? Czy dlatego, bo bezrefleksyjnie ulegają fatalistycznemu ste-
reotypowi, że pozostanie oznacza przegrane życie, a już na pewno stagnację? 

Czwarty blok tematyczny: „O różnych wpływach na pogranicza: gospodar-
ka, geopolityka, badania” otwiera tekst Andrzeja Saksona. Przedstawiona przez 
niego „Transgraniczność litewsko-rosyjsko-polska” ujawnia osobliwe oblicze spo-
łeczno-gospodarcze tego obszaru. Oczekiwane, pozytywnie oceniane i preferowane 
w europejskich projektach inicjatywy transgraniczne są w praktyce prawie nie-
obecne. A jeśli upierać się, że obszary te przynależą wszak do Euroregionu Bałtyk 
i w części do Euroregionu Niemen, to fakty i statystyki przytoczone przez Andrzeja 
Saksona świadczą o czymś innym. Litewsko-rosyjsko-polska transgraniczność 
nadal pozostaje obciążona przeszłością (może za wyjątkiem miasta Kłajpeda), 
w tym tą dawniejszą – związaną z powojennymi zmianami granic oraz nowszą – 
wynikającą z negatywnych konsekwencji transformacji. Transgraniczność litewsko-
rosyjsko-polska znajduje swoje odzwierciedlenie w trwałym załamaniu gospodar-
czym, w bierności społeczeństw na pograniczach, w bezrobociu i w zachowaniach 
patologicznych znacznej części mieszkańców. Odejście od gospodarki socjalistycz-
nej i ogólnie rzecz ujmując – od czasów radzieckich – przejawiało się w zamykaniu 
wielu fabryk i kołchozów, w likwidacji garnizonów wojskowych, a wymienione tu 
ośrodki były ostoją stabilności projektowanej na wieki. Wielki odsetek mieszkań-
ców na analizowanym transgraniczu zasilił statystyki bezrobocia, wielu w różny 
sposób uprawia przemyt bądź inne formy przestępczości, co umożliwia przeżycie. 
Jeszcze inni decydują się na migrację do wielkich ośrodków stołecznych lub na wy-
jazd za granicę. Niektórzy swoje oczekiwania na poprawę położenia łączą z tury-
styką (co w przypadku kilku miejscowości skutkuje sukcesem), choć jak zauważa 
Andrzej Sakson, sezon wypoczynkowy jest tu krótki. Autor wykracza poza nega-
tywne konsekwencje transformacji i stara się dostrzec też coś pozytywnego: miesz-
kańcy litewsko-rosyjsko-polskiego transgranicza zmienili swój bojaźliwy stosunek 
do poniemieckiego kraju, w którym żyją od trzech pokoleń, a kultura – kiedyś obca 
– stała się elementem własnego krajobrazu kulturowego. 

„Jawne i ukryte wymiary rynku pracy pogranicza polsko-ukraińskiego wo-
jewództwa podkarpackiego” – to tekst Pawła Walawendera. Przedmiotem rozwa-
żań jest charakterystyka i osobliwości rynku pracy w powiatach – jarosławskim, 
lubaczowskim, przemyskim i w mieście Przemyślu. Artykuł jest właściwie wstę-
pem do analiz rynku pracy w subregionie wschodnim, w świetle jego przygranicz-
nego położenia. Autor przedstawia szereg statystyk odzwierciedlających strukturę 
demograficzną, przedsiębiorczość, aktywność zawodową i bezrobocie. Co zaś do-
tyczy charakterystyki tego obszaru jako pogranicza, to dowiadujemy się niewiele. 
Co prawda autor przedstawia społeczno-demograficzny portret „mrówek”, jednak 
inne, dziś pewnie ważniejsze kwestie zostały jedynie zasygnalizowane: zakres sza-
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rej strefy w gospodarce, migracje zagraniczne, struktura zatrudnienia wynikająca 
z obsługi handlu przygranicznego, ruchu turystycznego i towarowego. 

„Polsko-polskie” pogranicze pomiędzy Białorusią a Litwą. Refleksje” – to ar-
tykuł Zdzisława Juliana Winnickiego. Tytuł może zaskakiwać nawet prymusów od 
podziałów administracyjnych, nie powinien natomiast tych wszystkich, którzy 
w myśleniu o społeczeństwie sięgają do kontekstu historycznego i nie wypchnęli ze 
świadomości realnych zasad geopolityki. Z.J. Winnicki już we wprowadzeniu do 
zasadniczych rozważań informuje, że pogranicze „polsko-polskie” to tzw. pas pol-
ski, czyli zespół jednostek administracyjnych, skoncentrowanych po obu stronach 
granicy litewsko-białoruskiej, mający początek na trójgraniczu polsko-litewsko-
białoruskim, wierzchołek zaś – na trójgraniczu łotewsko-litewsko-białoruskim. 
Rozważania, w znacznej części oparte na zagranicznych źródłach i badaniach wła-
snych autora, zainteresują historyków, językoznawców, politologów, socjologów 
i tych wszystkich, co niewiele wiedzieli o próbach polskiej autonomii z przełomu 
lat 80. i 90. XX wieku na Litwie. Tekst J. Winnickiego jest ważny dla socjologów 
pogranicza i badaczy spraw narodowościowych, bowiem odnajdujemy w nim rze-
telną analizę pogranicza etnicznego w zmieniających się układach polityczno-
państwowych. Autor wskazuje na czynniki stabilizujące „polsko-polskie” pograni-
cze wśród obcych oraz czynniki działające przeciw i na tej podstawie formułuje 
prognozy w sprawie jego trwałości. Rozważania stanowią też przyczynek do re-
fleksji nad identyfikacjami narodowymi i nawiązują pośrednio do fenomenu świa-
domości państwowo-paszportowej.  

Agata Kotowska i Marian Malikowski są autorami tekstu: „Ważniejsze pol-
sko-ukraińskie konferencje naukowe (1991-2007) w zakresie historii, politologii 
i socjologii”. Artykuł ma wyraźnie warsztatowy charakter, bo jego autorzy bardziej 
niż analizą zajęli się źródłami dla stosunków polsko-ukraińskich i wpływem stron-
niczo dobranych źródeł na wyniki dociekań. W tym przypadku jako źródło propo-
nuję postrzegać konferencje naukowe, a właściwie ich dorobek zmaterializowany 
publikacjami i ustaleniami. Ze szczegółowych prezentacji wynika, że odbyła się już 
wielka ilość konferencji polsko-ukraińskich, które w niewielkim stopniu wpłynęły 
na osiągnięcie porozumienia w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla stosunków 
pomiędzy obu narodami i ich mniejszościami. Autorzy przedstawiają mechanizmy 
organizowania nauki i wpływania na wyniki badań w postkomunistycznej Polsce, 
nazwanej z czasem III RP. Otóż organizatorzy wielu konferencji ulegali naciskom 
zewnętrznym, spoza środowiska naukowego, w sprawie dopuszczenia wybranych 
badaczy do udziału w obradach. A. Kotowska i M. Malikowski wymieniają tu sze-
reg przykładów i nazwiska badaczy najściślej związanych z rzetelną znajomością 
stosunków polsko-ukraińskich. Angażując zastępcze siły „fachowców” w miejsce 
rzeczywistych znawców problematyki, organizatorzy ustawiają wyniki dociekań, 
co niewiele ma wspólnego z dążeniem do prawdy. A na obecnym etapie są nadal 
dwie prawdy – polska i ukraińska – choć jak zauważają autorzy – podział stano-
wisk w poszczególnych kwestiach już nie zawsze przebiega według pochodzenia 
narodowego. We wnioskach autorzy stwierdzają, że choć osiągnięto pewien kon-
sensus w sprawach drugorzędnych, to konferencje nie usunęły podziałów w spra-
wach zasadniczych: ludobójstwa Polaków przez UPA i deportacji Ukraińców na 
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Ziemie Zachodnie i Północne. Rozważania wyzwalają zasadnicze dla nas pytanie: 
Czy i jak konferencje polsko-ukraińskie wpływają na obecne stosunki na pograni-
czu polsko-ukraińskim? 

Zbigniew Kurcz   
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Przedmiot socjologii pogranicza w świetle 
polskich doświadczeń 

Przedstawienie – jak wiele jest socjologii szczegółowych, to temat dla osob-
nych rozważań. Nie ulega wątpliwości, że subdyscypliny socjologiczne znacznie 
różnią się, nie tylko z uwagi na przedmiot zainteresowań – co naturalne, ale – co tu 
ważniejsze – z uwagi na swój charakter: bliższe są jakiejś wyobrażonej dyscyplinie 
(socjologia kultury) czy bardziej metodzie badawczej (socjologia humanistyczna). 
Refleksję nad specyfiką socjologii szczegółowych chciałbym ograniczyć do przed-
stawienia czytelnej próby w zakresie postrzegania socjologii pogranicza na tle in-
nych socjologicznych subdyscyplin. Przegląd socjologii szczegółowych skłania 
mnie do wyróżnienia pięciu typów subdyscyplin: 

− Socjologie szczegółowe oparte na światopoglądzie, w tym przypadku na ze-
spole założeń dotyczących postępowania badawczego, preferujące określony 
sposób ujmowania i wyjaśniania procesów społecznych. Tytułem przykładu 
wymieniam w tym miejscu kilka subdyscyplin, które więcej łączy niż dzieli, 
bo stanowią one oryginalne dyrektywy postępowania: socjologia ewolucjoni-
styczna, socjologia fenomenologiczna, socjologia humanistyczna, socjologia 
rozumiejąca. 

− Socjologie szczegółowe nawiązujące wprost do innych dyscyplin naukowych 
i do wiedzy w ogóle, ale też do konkretnych dziedzin życia gospodarczego 
i społecznego. Te socjologie koncentrują uwagę na problemach kształtowania 
i funkcjonowania subdyscyplin, na poznaniu organizujących je zasad, na 
tworzeniu wiedzy o ich wewnętrznych i społecznych kontekstach. Będą to m. 
in. następujące subdyscypliny: socjologia literatury, socjologia prawa, socjo-
logia przemysłu, socjologia polityki. 

− Socjologie szczegółowe zbiorowości, które koncentrują uwagę na ich morfo-
genezie, na strukturze i funkcjach, na przemianach i ich przyczynach. W tym 
miejscu należy wymienić następujące subdyscypliny: socjologia narodu, so-
cjologia rodziny, kiedyś socjologia klasy robotniczej, dziś np. socjologia woj-
ska. 
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− Socjologie szczegółowe koncentrujące uwagę na procesach, zmierzające do 
poznania ich przyczyn i przebiegu – wyróżniania faz, wskazywania na kon-
sekwencje, aspirujące do przedstawienia wybranych procesów w całokształ-
cie życia społecznego. Interesujące nas w tym przypadku subdyscypliny to: 
socjologia wychowania, socjologia migracji, czy socjologia śmierci i umiera-
nia. 

− Socjologie szczegółowe nawiązujące do obszaru, czyli do terytorium, na któ-
rym dzieje się coś ważnego, co trudno spotkać gdzie indziej, bo to właśnie 
czynniki demograficzne, ekologiczne i ekonomiczne, działające w pojedynkę 
bądź wespół, stanowią o jego osobliwościach. Do tych subdyscyplin zaliczam 
w pierwszej kolejności okrzepłą już socjologię miasta, mniej dziś uprawianą 
socjologię wsi i rozwijającą się – w zakresie badań i teorii – socjologię pogra-
nicza. 

Socjologia pogranicza jest jedną z wielu subdyscyplin socjologii i specjalno-
ścią naukową zarazem. Jako subdyscyplina socjologii pozostaje ona w kręgu pod-
stawowych pojęć, teorii i metod badawczych właściwych socjologii w ogóle, a wola 
wyróżniania socjologii pogranicza wynika z faktu, że przedmiot jej badań posiada 
wyraźną specyfikę, bowiem badane zjawiska i procesy występują na pograniczu 
szczególnie intensywnie, w nowych postaciach i w znacznym stopniu również 
w nowych relacjach wzajemnych oraz w nowych warunkach ustanawianych z ze-
wnątrz – za sprawą uregulowań administracyjnych i od wewnątrz – za sprawą 
szczególnej aktywności jednostek, wyzwolonej całokształtem sytuacji na pograni-
czu. O odrębności – a często też o wyjątkowości pogranicza – decydują z jednej 
strony: regulacje w sprawie przekraczania granicy, wielkość ruchu granicznego, 
atrakcyjność obszarów leżących przy granicy dla zaspokojenia potrzeb gości, przy-
byszów i tubylców; z drugiej zaś strony: możliwość realizacji nowych strategii ży-
ciowych, w tym – podejmowanie ryzyka, szybkie bogacenie się, uprawianie dzia-
łalności wyzwalającej moralne zastrzeżenia. 

Podstawy ontologiczne socjologii pogranicza stanowią dwa założenia. Po 
pierwsze – mamy obszar pogranicza i obszar ten istnieje realnie, to znaczy jego ra-
my wyznaczają styczności, do jakich dochodzi pomiędzy ludźmi żyjącymi po obu 
stronach granicy. Pogranicza tworzą nie transgraniczne manifesty elit czy admini-
stracyjno-polityczne rozstrzygnięcia na mapie. Pogranicza ustanawiają żyjący tam 
ludzie, za sprawą kontaktów o wielorakim charakterze, do których dochodzi 
w ramach zaspokajania potrzeb jednostkowych i w wyniku formułowania celów 
zbiorowych i ich realizacji, następującej przy współdziałaniu stron. Po drugie – 
istnieje człowiek pogranicza, który posiada szereg właściwości odróżniających go 
od ludności z centrum. Człowiek pogranicza jest zwykle bardziej otwarty lub kry-
tyczny wobec obcych, bardziej przywiązany lub obojętny do wartości własnej gru-
py narodowej, niż mieszkańcy centrum. Człowiek pogranicza jest bardziej zaradny 
i przedsiębiorczy (jeśli dotyczy to nawet aktywności o patologicznym charakterze), 
bardziej innowacyjny i skłonny do akceptacji idei i nowinek napływających z ze-
wnątrz, szczególnie wówczas, gdy dostrzega ich pozytywne konsekwencje dla sie-
bie. 
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Szczegółowego rozwinięcia wymaga ten fragment charakterystyki człowieka 
pogranicza, gdzie podkreślam, że jest on zwykle bardziej otwarty na obcych i mniej 
przywiązany do wartości własnej grupy narodowej lub też przeciwnie: wobec ob-
cych pozostaje bardziej krytyczny i wykazuje duże przywiązanie do wartości koja-
rzonych z własnym narodem. Z realiów polskich pogranicz wynika jasno, że ich 
mieszkańcy mają zwykle inny, to znaczy lepszy lub gorszy stosunek do najbliż-
szych narodowych sąsiadów, niż mieszkańcy centrum kraju. Wyniki trzech badań 
CBOS w latach 1999-2000, wykorzystane przez Krzysztofa Zagórskiego1 dla weryfi-
kacji hipotezy o lepszym stosunku do narodowych sąsiadów na pograniczach, 
świadczą mianowicie, że stosunek ten może być zdecydowanie lepszy (do Niem-
ców i Słowaków), nieznacznie lepszy (do Ukraińców i Białorusinów), zdecydowa-
nie gorszy (do Litwinów i Rosjan), ale w każdym z tych przypadków jest odmienny 
niż w centrum. Dlatego odmienne postawy mieszkańców poszczególnych pograni-
czy wobec najbliższych narodowych sąsiadów stanowią cechę wyróżniającą czło-
wieka pogranicza. Ten odmienny stosunek do sąsiadów nie jest dziełem przypad-
ku. Stanowi rezultat doświadczeń historycznych, zmodyfikowanych zasobem pa-
mięci społecznej i współczesnych wydarzeń interpretowanych z indywidualnej 
perspektywy mieszkańców pogranicza2. Jednak przy próbie dalszego drążenia 
podstaw dla wyjaśnienia odmiennego stosunku do sąsiadów na poszczególnych 
pograniczach, badacz okazuje się być bezsilnym. Z perspektywy wyników uzyska-
nych wśród mieszkańców siedmiu pogranicz Polski, nie sposób ustalić prawidło-
wości w rodzaju, że na stosunek do sąsiadów może wpływać charakter (typ) po-
granicza, czas zaistnienia granicy państwowej na danym obszarze, udział lub nie-
obecność mniejszości narodowych, migracyjne bądź autochtoniczne pochodzenie 
jego mieszkańców. Potraktowanie tych czynników jako zmiennych nie wskazuje na 
istnienie żadnych zależności. 

Socjologia pogranicza zajmuje się wybranymi faktami, zjawiskami i proce-
sami społecznymi, to znaczy przede wszystkim tymi, które na terenie pogranicza 
występują masowo, częściej i w większym natężeniu niż na innych obszarach, czy 
w społeczeństwie w ogóle. Dlatego dla socjologa pogranicza podstawowe znacze-
nie posiadają rozliczne zjawiska wywołane faktem przekraczania granicy i ich kon-
sekwencje. Bez wielkiej liczby przekroczeń granicy nie byłoby pogranicza w socjo-
logicznym rozumieniu, bo obszar leżący przy granicy staje się pograniczem spo-
łecznym właśnie za sprawą przemieszczających się jednostek. W ten sposób pogra-
nicze administracyjne (istniejące nawet przy zamkniętych i nieprzepuszczalnych 
granicach) bądź przygranicze, by nawiązać do propozycji Andrzeja Sadowskiego3, 
staje się pograniczem społecznym, a kreują je przemieszczające się jednostki. Fakty 
masowego przekraczania granicy wywołują szereg zjawisk, jak: zderzenie kultur, 

                                                 
1 K. Zagórski, Stosunek do sąsiednich narodów i integracji europejskiej na pograniczu i w pozostałych 

regionach kraju, (w:) Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teoria, studia, interpretacje, 
t. I, red. M. Zielińska, Zielona Góra 2003, ss. 163-164. 

2 Patrz: Z. Kurcz, Problemy społeczno-gospodarcze na polskich pograniczach, (w:) Problemy rozwoju 
lokalnego,, regionalnego i na polskich pograniczach, red. W. Patrzałek, Wrocław 1996. 

3 A. Sadowski, Od miast przygranicznych do miast pogranicza (na podstawie obszaru przygranicznego 
wschodniej Polski). „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. V, red. A. Sadowski, Białystok 1996, s. 7. 
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zainteresowanie innymi, przestępczość wynikająca zwykle z różnic w cenach towa-
rów i usług oraz wiele procesów mających swój początek w stycznościach z innymi, 
a myślę tu o przystosowaniu, akulturacji czy o transgranicznej integracji, choć ten 
ostatni proces jest – jak na razie – przede wszystkim postulowany, przynajmniej 
w warunkach polskich pograniczy i polskiego sąsiedztwa. 

Położenie akcentu na społeczne stawanie się pogranicza, a zarazem na socjo-
logiczne pojmowanie pogranicza, chroni przedmiot badań przed arbitralną inge-
rencją z zewnątrz. Jeśli obszar pogranicza miałby być wyznaczany przez odwzoro-
wanie na potrzeby analiz konsekwencji nowych podziałów administracyjnych, czy 
zaistnienia nowych struktur, to wówczas, niejako z dnia na dzień, mielibyśmy do 
czynienia z obszarami wielce odmiennymi pod względem powierzchni i ludności. 
Należy sobie uświadomić, że wtedy w kolejnych przypadkach jednostkami analizy 
mogą być na przykład małe (do 1998 r.) bądź duże (od 1999 r.) województwa, mogą 
być nimi gminy lub powiaty, czy zmieniające się jednostki administracyjne w są-
siednich państwach. Jednostkami analizy mogą być też odgórnie stanowione euro-
regiony, do których przystępują albo też, które opuszczają, konkretne gminy. Pro-
blem ten sygnalizowałem już przy okazji pierwszego spotkania badaczy pograni-
cza, pod hasłem: „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej” w 1997 roku4. 
Można oczywiście konstatować, że także socjologiczne pojmowanie pogranicza nie 
stabilizuje, nie domyka na stałe przedmiotu analiz. A to dlatego, bo zmianie ulega 
zasięg styczności, stosunków i zależności oraz ich konsekwencje. W tym jednak 
przypadku o delimitacji obszaru analiz decydują mechanizmy życia społecznego 
i rzeczywiste więzi, gdy w przypadku administracyjnego wyróżniania jednostek 
pogranicza, o wszystkim rozstrzygają preferowane strategie kierowników życia 
gospodarczego, naśladownictwo i fantazja polityków. 

Co przede wszystkim jest przedmiotem socjologii pogranicza w perspekty-
wie polskich doświadczeń? Pełnej i gotowej odpowiedzi, która na dodatek satys-
fakcjonowałaby ogół badaczy, nie sposób udzielić, a to dlatego, bo jak sygnalizuję 
w innym miejscu, polskie pogranicze to zarówno nowe (zaistniałe przy granicach 
wytyczonych w 1945 roku), jak i stare (jak pogranicze ze Słowacją), to pogranicza 
etniczne lub kulturowe – w tym rozumieniu, że granica dzieli pokrewne społeczno-
ści, żyjące po obu jej stronach (pogranicze polsko-białoruskie), bądź rozdziela spo-
łeczności względem siebie zupełnie obce (pogranicze polsko-rosyjskie), bowiem 
prawie wszyscy mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego i województwa warmiń-
sko-mazurskiego są przybyszami. 

Kontynuując próbę odpowiedzi w sprawie przedmiotu socjologii pogranicza 
– nadal z perspektywy polskich doświadczeń – należy wspomnieć o kolejnych oko-
licznościach wpływających na przedmiot zainteresowań tej subdyscypliny. Po 
pierwsze, różny okres otwierania się poszczególnych granic dla ruchu osobowego: 
lata siedemdziesiąte – granica zachodnia i granica południowa, lata dziewięćdzie-
siąte – granica wschodnia. Po drugie, różne i zmieniające się ceny na artykuły kon-
sumpcyjne, przede wszystkim zaś na towary z akcyzą, w sąsiadujących państwach: 

                                                 
4 Z. Kurcz, Pogranicze z Niemcami a inne pogranicza Polski, (w:) Transgraniczność w perspektywie 

socjologicznej, red. L. Gołdyka, Zielona Góra 1997. 
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duże różnice sprzyjające turystyce handlowej i jej patologicznym postaciom, na 
przykład wzrostowi ruchu za sprawą tzw. mrówek; znikome różnice wpływają na 
spadek liczby przekroczeń granicy. Po trzecie, zmiany przepisów o ruchu granicz-
nym, wynikające z gry grup interesu, z odmiennych interesów poszczególnych 
państw, z interesów związków państw – w tym Unii Europejskiej. Zasygnalizuję tu 
jedynie, że wprowadzony w 1997 r. obowiązek posiadania „zielonej karty”, to jest 
ubezpieczenia komunikacyjnego dla pojazdu przekraczającego granicę, czy przy-
muszenie Polski do wprowadzenia wiz dla wschodnich sąsiadów w ramach proce-
sów dostosowawczych przed przyłączeniem do Unii Europejskiej, wyraźnie wpły-
nęły na spadek liczby przekroczeń, a tym samym na proces kształtowania się po-
granicza społecznego. Podkreślić przy tym należy, że zmiany w przepisach o ruchu 
granicznym są też udziałem naszych sąsiadów, na przykład zakaz przewożenia 
mebli kuchennych w pociągach wprowadzony przez stronę ukraińską, prawo do 
kontroli celnej podróżnych nawet po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów od 
granicy wprowadzone przez stronę niemiecką, czy wprowadzenie opłat za każdo-
razowe przekroczenie granicy przez stronę rosyjską, choć wcześniej podróżni ko-
rzystali z opłat okresowych. 

Czy socjologia pogranicza ma koncentrować uwagę na obszarach położo-
nych po jednej stronie granicy? Obszar położony po jednej stronie granicy stanowi 
podstawową jednostkę analizy i może to być pogranicze polsko-czeskie czy polsko-
niemieckie. Dla zaakcentowania, że badamy obszar po jednej i to wyraźnie określo-
nej stronie granicy, podkreślam potrzebę jasnego nazywania tego obszaru. Jeśli 
badamy gminy po polskiej stronie granicy z Czechami, to badamy pogranicze pol-
sko-czeskie, jeśli natomiast badamy czeskie gminy przy granicy z Polską, to bada-
my pogranicze czesko-polskie. Zgłoszony tu postulat, prawie oczywisty, wynika 
z dowolnych praktyk badaczy pogranicza. Nie chciałbym w tym miejscu nikogo 
negatywnie wyróżniać, tym bardziej, że w niektórych wcześniejszych pracach sam 
nie byłem konsekwentny w używaniu najbardziej odpowiednich nazw do analizo-
wanych obszarów. Jednak wzrost ilości badań, przede wszystkim zaś ilości tekstów 
poświęconych pograniczom wymaga przekonującego uporządkowania, tak ze 
względów merytorycznych, jak też choćby z uwagi na potrzebę sporządzenia lite-
ratury przedmiotu w ramach katalogu rzeczowego, bo rzetelna bibliografia, oparta 
na jasnych zasadach, to warunek sprzyjający uprawianiu każdej nauki czy subdys-
cypliny. 

W świetle pionierskich działań, na gruncie socjologii pogranicza, w zdecy-
dowanej mniejszości powstają prace nawiązujące do wyników badań po obu stro-
nach granicy, prowadzone tu i tam przez te same osoby lub przynajmniej badania 
koordynowane przez jeden ośrodek5. Jeśli Andrzej Sadowski6 badał mieszkańców 
obwodu grodzieńskiego i mieszkańców województwa białostockiego, to ujmując 
rzecz terytorialnie, jego badania koncentrowały się na dwóch pograniczach: biało-

                                                 
5 Patrz: Społeczne postawy młodzieży miast przygranicznych, red. E. Hajduk, Zielona Góra 1995 (jako:) 

„Rocznik Lubuski” t. XXI; G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie reli-
gijne, tożsamość, Kraków 1997; „Prace Naukowe” Ośrodek Koordynacji Badań Szkół Wyższych Euro-
regionu Nysa. Liberec 1997. 

6 A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1999, passim 
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rusko-polskim i polsko-białoruskim, podobnie było w przypadku szeregu innych, 
pewnie mniej znanych autorów, żeby wymienić tu sondaże Bogumiły Duber, prze-
prowadzone wśród uczniów Opawy (pogranicze czesko-polskie) i Raciborza (po-
granicze polsko-czeskie) oraz badania Małgorzaty Babińskiej7. Jak poradzić sobie 
prościej z określeniem terenu badań, jeśli jego przedmiot stanowią ludność i proce-
sy występujące po obu stronach granicy? Proponuję stosowanie tu pojęcia trans-
granicze, a wtedy bez znaczenia pozostają inne, bliżej określające elementy tak wy-
różnionej nazwy. Jeśli autor zadeklaruje, że bada transgranicze polsko-czeskie, to 
znaczy, że zajmuje się obszarami po obu stronach granicy i tak samo należy poj-
mować jego aktywność wówczas, gdy zadeklaruje, że będzie zajmował się trans-
graniczem czesko-polskim. Można oczywiście domniemywać, że jedni z badaczy 
w określeniu przedmiotu własnych zainteresowań będą na pierwszym miejscu 
zaznaczali swoją przynależność i będąc Niemcami, dadzą pierwszeństwo nazwie: 
transgranicze niemiecko-polskie, gdy inni państwową przynależność badanych 
obszarów zapiszą w porządku alfabetycznym. Patrząc z polskiego podwórka języ-
kowego, będą to nazwy: transgranicze białorusko-polskie czy transgranicze polsko-
ukraińskie. To samo dotyczyć będzie wyobrażonych transgraniczy z udziałem 
trzech sąsiadów i pewnie jedynego w świecie transgranicza z udziałem czterech 
sąsiadów państwowych, ale to znajduje się akurat w odległej Afryce. 

Na czym przede wszystkim socjologia pogranicza powinna koncentrować 
uwagę, przy preferowanym tu założeniu, że pogranicze jest obszarem kreowanym 
i delimitowanym przez przemieszczające się jednostki i konsekwencje żywioło-
wych lub (i) kierowanych styczności, a w dalszej kolejności, na podstawie zaistnia-
łych już stosunków i zależności? 

− Analiza ruchu granicznego: wielkość, kierunek, charakter. Wskazanie na 
analizę ma tu pełne uzasadnienie, bo w rezultacie dociekań nad materiałami 
statystycznymi i wynikami badań można dostrzec, że wzrasta lub zmniejsza 
się ilość przekroczeń, których uczestnicy deklarują, że celem ich podróży są 
odwiedziny8. Jeśli zaś wzrasta odsetek podróżnych wskazujący tenże cel, 
zmniejsza się natomiast odsetek deklarujących jako cel podróży dokonanie 
zakupów czy turystykę, to można domniemywać, że krzepnie pogranicze 
w socjologicznym rozumieniu. To tylko wybrany przykład wskazujący na 
pożytki z analizy ruchu granicznego. 

− Struktura gospodarki – branże. Zbadanie struktury gospodarczej poszcze-
gólnych gmin lub powiatów na pograniczu może stanowić podstawę dla 
dowodzenia, że pogranicze wyróżnia się też pod względem gospodarczym. 
Takie przypuszczenie znajduje swoje potwierdzenie w materiałach staty-
stycznych. Już w połowie lat dziewięćdziesiątych udało mi się dowieść, że na 

                                                 
7 B. Duber, Postrzeganie sąsiednich narodów przez młodzież szkolną Raciborza i Ostrawy, (w:) Trans-

graniczność w perspektywie socjologicznej. t. II, red. M. Zielińska, Zielona Góra 2003; M. Babińska, 
Wcale nie krótki żywot stereotypów polsko-czeskich (w:) Transgraniczność .., t. II, red M. Zielińska, 
op. cit. 

8 Do szczegółowych analiz wielce przydatne są kolejne roczniki statystyczne o tytułach „Ruch graniczny 
i wydatki cudzoziemców w Polsce” oraz „Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Po-
laków za granicą”. GUS, Warszawa. 
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pograniczu w szerszym zakresie rozwinęły się określone usługi, przede 
wszystkim zorientowane na obsługę masowo przybywających gości9. 

− Aktywność podmiotów gospodarczych. Zagadnienie to pozostaje w pewnym 
związku ze strukturą gospodarczą. Badać ilość zgłaszanych i wykreślanych 
z rejestru firm, udział inwestycji z zagranicy, w tym od inwestorów z terenu 
pogranicza najbliższego sąsiada państwowego, charakter tych inwestycji, ich 
miejsce w organizacji – główna siedziba czy filie firmy. 

− Struktura etniczna i stosunki międzyetniczne. Kwestie te wymagają ponadto 
diachronicznej rekonstrukcji, szczególnie w celu dotarcia do etnosu społecz-
ności osiedleńców, którzy dominują na większości polskich pogranicz, a sze-
rzej ujmując, także na trangraniczach: polsko-niemieckim, polsko-czeskim 
i polsko-rosyjskim. Co zaś dotyczy samej struktury etnicznej i stosunków et-
nicznych, to kwestie te były już przedmiotem wielu badań, myślę tu głównie 
o pograniczach i trangraniczach na wschodzie10. 

− Rozmiar i charakter przestępczości. Obszary pogranicza są z wielu powodów 
terenem penetracji zorganizowanych grup przestępczych o międzynarodo-
wych charakterze oraz działających tu w pojedynkę przemytników, oraz 
osobliwych postaci, wytworów pogranicza – jumaków i mrówek. Pogranicze 
to także miejsce nielegalnego transferu ludzi, towarów z akcyzą, szkodli-
wych odpadów przemysłowych itp. W przestępstwie uczestniczą przybysze 
i miejscowi. W jakim stopniu przestępczość decyduje o specyfice pogranicz 
w ogóle, czy może jest tylko specyfiką poszczególnych pogranicz? 

− Konflikty społeczne i ich aktorzy. Otwarcie granic i intensywny ruch gra-
niczny ujawnił szereg rodzajów i płaszczyzn konfliktu. Interesy mieszkań-
ców pogranicza, utrzymujących się z pracy w dotychczas działających przed-
siębiorstwach, a interesy mieszkańców zorientowanych na tworzenie no-
wych form aktywności ekonomicznej i zawodowej. Interesy miejscowych 
przedsiębiorców a przedsiębiorców przybyłych z głębi kraju. Zaistnienie 
nowych elit, zorientowanych na radykalne zmiany, a dążenia starych elit, za-
interesowanych w utrzymaniu istniejącego ładu. To tylko przykłady stron 
i płaszczyzn konfliktu.  

− Wpływy kulturowe. Czyj język i czyja kultura zyskują na znaczeniu? Czyje 
gadżety, zwyczaje, urządzenia materialne itp. są przejmowane na sąsiadują-
cych pograniczach? Jaki zasięg posiadają wpływy, tak z uwagi na ich geogra-
ficzne ramy w terenie, jak też z uwagi na zainteresowanie wśród poszczegól-
nych warstw społecznych? Jak kształtują się te wpływy? Są one spontaniczne 
i oddolne, czy zostały zaplanowane i są realizowane przez euroregiony, 
szkoły i lokalne media? 

                                                 
9 Z. Kurcz, Przemiany rynku pracy na pograniczu, (w:) Struktura społeczna. Rynek pracy. Bezrobocie, 

red. M. Malikowski i D. Markowski, Rzeszów 1996. 
10 Patrz: Pogranicza wschodnie: (w:) Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, red. 

K. Krzysztofek i A. Sadowski, Białystok 2001, ss. 163-268. 
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− Małżeństwa mieszane. Płeć a przynależność narodowa partnerów. Miejsce 
zawarcia związku małżeńskiego. Wybór kraju osiedlenia przez współmał-
żonków. W czyjej kulturze socjalizowane są dzieci? 

− Saldo migracji. Przed wielu już laty wskazywany był problem wyludniania 
się terenów przygranicznych, podnoszono obumieranie ściany wschodniej 
i zachodniej, a później też i południowej (pogranicze polsko-czeskie). Jaki jest 
obecnie wpływ otwartych i przepuszczalnych granic na stosunki ludnościo-
we na pograniczach? Czy pewne tendencje, na przykład systematyczny, choć 
powolny, wzrost liczby mieszkańców wielu gmin na pograniczu polsko-
niemieckim stanowi wyjątek, czy też takie procesy występują na innych po-
graniczach Polski? 

W sytuacji Europy środkowo-wschodniej mamy do czynienia z przepływem 
wzorów kultury z zachodu na wschód. W dawnych wiekach, w długim okresie 
społeczeństwa tradycyjnego, przejmowanie wzorów kultury zachodniej następo-
wało za sprawą migracji i kolonizacji będących udziałem ludzi Zachodu, którzy 
z uwagi na rolę w przekazie kultury byli zapraszani do osiedlania się na Wscho-
dzie, na korzystnych dla siebie warunkach. Proces bezpośredniego przekazu wzo-
rów i wartości za sprawą pokojowej kolonizacji trwał jeszcze, choć na mniejszą ska-
lę, w społeczeństwie przemysłowym. Powszechna scholaryzacja, masowe nakłady 
gazet i książek oraz ich dostępność, rewolucyjne przyśpieszenie w podróżowaniu 
(koleje) i szybkim komunikowaniu się (telegraf) uruchomiły i ułatwiły proces prze-
kazu kultury bez ludzkich pośredników. Proces ten trwa nadal, także w społeczeń-
stwie informacyjnym, tyle, że nabrał jeszcze przyspieszenia. Nie zmienił się kieru-
nek przekazu, zmianie uległa jedynie jego forma. Wzory przejmowane są pośred-
nio, bezrefleksyjnie, a równocześnie według planu, a dzieje się tak dlatego, bo zo-
stały one wypracowane w społeczeństwach, które przodują w zakresie wskaźni-
ków ekonomicznych i osiągnięć cywilizacyjnych, zapewniających wyższy poziom 
życia. Proces przekazu wzorów i wartości został starannie zorganizowany, nadano 
mu formę zinstytucjonalizowanych kontaktów, okresów dostosowawczych i przed-
akcesyjnych, dostosowania prawa państw narodowych do prawa związkowego, 
stanowienia eurokonstytucji. Szczególnie korzystna sytuacja do przepływu wzorów 
i wartości zaistniała na części pogranicz, które w nowej sytuacji stają się transgrani-
czami.  

Jednak przepływ wartości i wzorów ma swój kres w przestrzeni. Decydują 
o tym mechanizmy spoza sfery kultury, przede wszystkim interesy gospodarcze, 
różnice cywilizacyjne i kwestie mentalne. Do tych ostatnich nawiązuje Albert Ra-
asch11 w rozważaniach – czym byłaby Europa bez granic? Autor stwierdza, że na-
wet wówczas, gdy stracą znaczenie granice na mapie politycznej, to pojawią się 
nowe, wynikające z eurofilii bądź ksenofobii poszczególnych narodów, ze sposobu 
rekrutacji do związku – decydowały referenda czy rządowe postanowienia, wresz-
cie – czas przystąpienia do Unii Europejskiej. Jeszcze wnikliwiej kwestię nowych 
granic i – co interesuje nas tu najbardziej – pogranicz, które mają znikome szanse, 

                                                 
11 A. Rasach, Was wäre Europa ohne Grenzen? (w:) Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bil-

dungsinnovationen?, red. J. Breugnot i M. Molz, Varlag Marcus Knecht, Landau 2006, s.10. 
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żeby stać się transgraniczami, podnosi Karl Schlögel. „Wszędzie wciąga się na 
maszty znaki nowej państwowości albo wymienia się stare na nowe. Często po-
wstaje wrażenie, jakby nowa granica stanowiła państwo, a wyrzucenie obcych poza 
nawias było pierwszym warunkiem poczucia, że jest się u siebie”12. W tym też kon-
tekście należy postrzegać zdobienie nowych obszarów flagami unijnymi, przede 
wszystkim zaś ustanawianie nowych, zewnętrznych granic Unii Europejskiej na 
wschodnich i północnych granicach Polski. Szersze konteksty tego procesu do-
strzega Joanna Kurczewska13, gdy podnosi potrzeby i aspiracje ludności na 
wschodnich pograniczach, w sytuacji, gdy ich mieszkańcy zostaną uzależnieni od 
rozstrzygnięć narzuconych przez odległe im pod każdym względem, choć realne 
władze. Uszczelnianie i zamykanie granic następujące zgodnie z zaleceniami no-
wego superpaństwa skłania do sporządzenia kolejnego bilansu korzyści i strat wy-
nikających z życia przy granicy, bo – póki co – świat bez granic nie jest możliwy. 

 
 

                                                 
12 K. Schlögel, Środek leży na wschodzie, Warszawa 2005, s. 220. 
13 J. Kurczewska, Granica niejedno ma imię. Trzy podejścia teoretyczne (w:) Granice na pograniczach, 

red. J. Kurczewska i H. Bajor, Warszawa 2005, ss. 398-399. 





PRACE NAUKOWE SERIA: 
WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  NAUKI SPOŁECZNE 
 

 
 

Maria Zielińska 
Uniwersytet Zielonogórski 

Paternalizm państwowy – regionalne  
i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania 

różnic opinii mieszkańców pogranicza  
i centrum 

WPROWADZENIE 

Badania transgraniczności mają już w polskiej socjologii bogatą tradycję. 
Prowadzone od wielu lat badania empiryczne i studia teoretyczne znajdują swój 
wyraz w publikacjach, w tym również w cyklach wydawniczych poświęconych 
problematyce pograniczy1. Wydaje się, że dla rozwoju badań w tym zakresie ważne 
będą możliwości stosowania analiz porównawczych. Są one immanentną częścią 
badań socjologicznych i – jak pisze K.M. Słomczyński: „gdy się wychodzi poza 
idiograficzną deskrypcję, trzeba sięgać do porównań” (Słomczyński 2003:24). We 
wszelkich badaniach porównawczych, również nad pograniczem, konieczne jest 
stosowanie określonych reguł, m.in. ekwiwalentności wyników pomiaru, jednostek 
obserwacji i punktów w czasie (por. tamże). 

Niniejszy artykuł ma spełnić dwa podstawowe cele:  

1. Cel metodologiczny: omówienie wybranych problemów dotyczących analiz 
porównawczych, występujących w badaniach sondażowych. Artykuł jest 
także głosem w dyskusji nad metodologią porównawczych badań pograni-
cza – w szczególności badań wykorzystujących technikę wywiadu kwestio-
nariuszowego. Poruszone zostaną problemy ekwiwalentności pomiaru zmien-
nej wyjaśnianej – którą w tym przypadku są postawy wobec roli państwa – 
oraz stopnia wpływu zmiennej wyjaśniającej w postaci efektu pogranicza. 

                                                 
1 Por. min. seria publikacji z cyklu „Transgraniczność w pespektywie socjologicznej” (Gołdyka, Leszkowicz-

Baczyński 1997, Gołdyka, 1999, Leszkowicz-Baczyński, 2001, Zielińska, 2003, Leszkowicz-Baczyńska, 
2005), wyd. LTN, Zielona Góra. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom z tej serii pod red. Zieliń-
skiej, Lisowskiego, Trzop.  
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2. Cel poznawczy: omówienie regionalnych i społeczno-ekonomicznych uwa-
runkowań opinii, dotyczących roli rządu w zmniejszanie różnic dochodów 
i bezrobocia w Polsce (zapewnienie wszystkim pracy).  

W Polsce po roku 1989 liczba prowadzonych badań sondażowych rosła la-
winowo. Wówczas też pojawił się problem oddzielenia sondaży opinii od badań 
naukowych prowadzonych metodą sondażu2. Mimo prób podejmowanych przez 
badaczy, nadal możemy mówić o istnieniu „dwóch odrębnych, słabo przenikają-
cych się „światów”: świata socjologii akademickiej i świata socjologii stosowanej – 
obejmującej badania rynku i opinii publicznej” (Sztabiński, Sztabiński, Sawiński 
2004:5). Odwołuję się do tego podziału we wprowadzeniu, gdyż artykuł dotyczy 
akademickich badań socjologicznych, prowadzonych metodą sondażową, a nie-
spopularyzowanych przez media – sondaży opinii. 

Socjologia polska posiada pokaźny dorobek w zakresie metodologii badań 
sondażowych (por. min. Lutyńska 1993, Gruszczyński 1999, Gostkowski, Daniło-
wicz (red.) 2001, Sułek 1997, 2001, 2002, Sztabiński, Sztabiński, Sawiński 2004, 2005, 
Słomczyński 2004a), lecz opracowań dotyczących analiz porównawczych. Takich 
badań jest wyraźniej mniej (patrz min. Słomczyński, Kohn i inni 1988, Słomczyński 
1999, 2003, Słomczyński 2004b). Prawdopodobnie związane jest to z faktem, że na-
wet w równolegle prowadzonych badaniach empirycznych nie występuje wymiana 
myśli, narzędzi pomiarowych ani kategorii umożliwiających dokonywanie porów-
nań. Archiwum Danych Społecznych częściowo może ten problem rozwiązać, gdyż 
umieszczenie w nim wyników badań obwarowane jest wieloma wymogami, a to 
stwarza możliwość dokonywania porównań (patrz: Sawiński 1995).  

Kilka słów chciałabym poświęcić pograniczom i stosowanym w nich bada-
niom sondażowym. Pogranicze w świetle badań socjologicznych jawi się jako 
względnie elastyczna i słabo definiowalna struktura przestrzenna, obszar podlega-
jący zmianom w procesie historycznego trwania. Jest to strefa przenikania się 
i współpracy zróżnicowanych kulturowo, ekonomicznie, religijnie, etnicznie i poli-
tycznie społeczności. Badacze polscy zajmujący się problematyką pograniczy. Po-
strzegają je przede wszystkim jako obszar wspólnego, polskiego, ukraińskiego, 
rosyjskiego, czeskiego (słowiańskiego), niemieckiego (germańskiego), ale także 
europejskiego dziedzictwa kultury materialnej i duchowej, zasługujący na dogłębne 
diagnozy, analizy i prognozy. 

Jedna perspektywa pozwala spoglądać na tereny pogranicza jak na obszar, 
na którym od wieków ludzie żyli i współpracowali w obrębie  miejscowości zmie-
niających swoje usytuowanie państwowe w procesie dziejowym. W innej perspek-
tywie nawet zniesienie administracyjnych granic państwowych, bynajmniej, nie 
zmniejsza wagi problemów, dotychczas traktowanych i postrzeganych jako 
„uboczne skutki” i konieczne koszty bliskości graniczących ze sobą zbiorowości. 
W niektórych regionach odnotowuje się wzrost dążeń separatystycznych i antago-
nizmów. W świetle przeprowadzanych na obszarach przygranicznych badań empi-
                                                 
2 Na problem utożsamiania badań naukowych, zwłaszcza badań socjologicznych z rosnącym przemy-

słem wszelkich badań sondażowych zwracano już wielokrotnie uwagę (patrz min. Domański, Sawiń-
ski, Sztabiński, Sztabiński 1995, Kwiatkowski 1996, Przybyłowska 1996, Sułek 1996, 1997, Kubiak, 
Przybyłowska, Rostocki 2000, Smiłowski 2004 
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rycznych ujawnione zostają „zadawnione” spory między mieszkańcami tych tere-
nów, a także nowe problemy, które pojawiły się wraz z transformacją ustrojową 
w Polsce. Perspektywa integracji z Unią Europejską nie jest tu bez znaczenia. Mię-
dzy jedną i drugą perspektywą zawiera się całe spektrum zjawisk społecznych, 
zarówno żywiołowych, jak sterowanych i planowanych. Możliwa jest pełna inte-
gracja społeczności pogranicza, ale nie wyklucza się wystąpienia dystansów inte-
retnicznych, a także otwartych konfliktów i przemocy. Konieczne wydaje się po-
strzeganie fenomenów społecznych jako wypadkowej działań przywódców, decy-
dentów, polityków, urzędników, podejmujących decyzje często z dala od granic 
i codziennych czynności funkcjonowania „zwykłych ludzi”, mieszkańców terenów 
przygranicznych. 

Wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych założeń teoretycznych i me-
todologicznych, prowadzonych badań empirycznych, przynosi wiedzę nie tylko 
o funkcjonowaniu społeczności przygranicznych, (po)granicznych. Różne pograni-
cza generują zjawiska nieobecne w centrach społecznych, wpływające wszak m.in. 
na politykę, ekonomię, życie społeczne – także na terenach oddalonych od granic 
państwowych (np. nielegalna migracja cudzoziemców zza wschodniej granicy 
„wymusza” określone decyzje rządowe, uruchamiające z kolei inne zjawiska i pro-
cesy, rewidujące dotychczasowe opinie, poglądy, stereotypy). Tak więc typy relacji, 
zależności, powstające na pograniczach, oddziałują w efekcie na globalne cechy 
makrosystemu. Oznacza to, iż nie sposób dokonywać analiz i prognoz społecznych, 
nie sięgając do wiedzy o terenach przygranicznych. W badaniach transgraniczności 
konieczne jest korzystanie z dorobku całej socjologii (nie tylko socjologii pograni-
cza), a traktowanie zjawisk i procesów, zachodzących na obszarach przygranicz-
nych jako konsekwencji (lub przyczyn) zjawisk globalnych, stanowi po prostu me-
todologiczny imperatyw.  

Warto podjąć wysiłki zmierzające do stworzenia wspólnego projektu ba-
dawczego3, który opierałby się o doświadczenia badaczy zajmujących się proble-
matyką pogranicz, a przy zastosowaniu jednej metodologii stwarzałby możliwości 
dokonywania porównań w czterech aspektach: (1) pogranicza oddzielone granicą, 
(2) sąsiednie polskie pogranicza, (3) pogranicze zachodnie, wschodnie, południowe 
i północne, (4) pogranicze i centrum (por. Słomczyński 2003:24).  

W części pierwszej niniejszego artykułu omówione zostaną warunki ko-
nieczne i wystarczające do prowadzenia analiz porównawczych na różnych eta-
pach procesu badawczego, na przykładzie badań sondażowych prowadzonych na 
ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski (z badań 
Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego) i reprezentatywnej próbie dorosłych 
mieszkańców województwa lubuskiego (Lubuskiego Sondażu Społecznego). Celem 
drugiej części jest weryfikacja hipotez dotyczących ekwiwalentności pomiaru 
zmiennej wyjaśnianej i efektu pogranicza, a także omówienie wyników badań em-
pirycznych w zakresie postaw wobec roli państwa, mieszkańców pogranicza i cen-

                                                 
3 Wypracowanie takiego projektu badawczego jest jednym z celów organizowanych od 1996 roku przez 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencji „Transgraniczność w perspektywie so-
cjologicznej”. W przyszłości planowane jest przygotowanie programu międzykrajowych, interdyscy-
plinarnych badań porównawczych pogranicz. 
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trum Polski. W trzeciej części artykułu przykład ten posłuży do ilustracji proble-
mów analiz porównawczych przez zestawienie modeli równań strukturalnych. 
Wskazane zostaną korelacje między konstruktem, który utworzony został po do-
konaniu analizy czynnikowej twierdzeń, dotyczących opinii o roli państwa (Y) 
a cechami społeczno-demograficznymi, subiektywną oceną własnego położenia 
ekonomicznego i wybranymi poglądami i orientacjami (X1,..Xn). Tak, jak w między-
krajowych badaniach porównawczych, ekwiwalentność pomiaru jest tu sprawą 
zasadniczą. Ekologicznymi jednostkami obserwacji są tu: wybrane pogranicze (wo-
jewództwo lubuskie leżące na zachodzie Polski) oraz centrum Polski (pięć woje-
wództw: wielkopolskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, kujawsko-
pomorskie), oba odniesione do kraju jako tła porównawczego. 

CECHY BADAŃ PORÓWNAWCZYCH 

Choć problemy występujące w międzykrajowych badaniach porównawczych 
nie są tożsame z tymi, które dotyczą porównawczych analiz pogranicza i centrum, 
to zasadne wydaje się zwrócenie uwagi na pewne zbieżności. Jednym z istotniej-
szych problemów w sondażowych badaniach międzykrajowych jest kwestia ekwi-
walentności formalnej, polegającej na stosowaniu tego samego narzędzia. Wiąże się 
to z odpowiednim przetłumaczeniem pojęć (patrz: Słomczyński 2004b:20). W po-
równawczych badaniach pograniczy problemy tłumaczenia wystąpią wówczas, 
jeżeli porównania dotyczyć będą pograniczy oddzielonych granicą (zbiorowości 
mówiących różnymi językami). W niewielkim stopniu problemy te mogą wystąpić 
w badaniach porównawczych różnych terenów przygranicznych Polski, szczegól-
nie w tych regionach, gdzie regionalizmy językowe są mocno „wymieszane” z for-
malnym językiem polskim. Jednakże inną ważną kwestią, na którą zwraca uwagę 
Słomczyński (tamże) w odniesieniu do badań porównawczych, to ekwiwalentność 
funkcjonalna, gdyż nawet na gruncie tego samego języka konotacje wskaźników 
mogą różnić się regionalnie. Problemy te można rozwiązywać przez stosowanie 
analizy czynnikowej i budowy zbiorczych, wielowskaźnikowych indeksów (kon-
struktów).  

Najistotniejsza według mnie kwestia, dotychczas rzadko poruszana w anali-
zach porównawczych pograniczy, to uznanie poszczególnych regionów kraju za 
zmienne niezależne. W badaniach międzykrajowych (por. Europejski Sondaż  
Społeczny) coraz częściej nazwy krajów zastępowane są nazwami zmiennych,  
które charakteryzują systemy polityczne, ekonomiczne, a także kulturę krajów  
(zmienne typu W): „W konsekwencji zmienne zależne Y – zdefiniowane na pozio-
mie indywidualnym powinny być wyjaśniane jako funkcja zmiennych X i W, a więc 
Y = f (X,W)” (Przeworski, Teune 1970, Słomczyński 2004:21). 

Podobny schemat mógłby być zastosowany w badaniach porównawczych, 
dotyczących różnic między poszczególnymi regionami Polski. Już obecnie w litera-
turze dotyczącej transgraniczności znaleźć można wiele opisów (zarówno „ilościo-
wych” jak „jakościowych”), świadczących o specyfice poszczególnych polskich 
pograniczy. Konieczne jest prowadzenie dalszych, pogłębionych studiów idiogra-
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ficznych, pozwalających na przypisanie regionom cech im specyficznych. Przesłan-
ki do uznania takiego sposobu postępowania znaleźć można w polskiej literaturze 
(por. min. Bartkowski 2003, Janicka, Bojanowski 2006, Janicka 2007). Szczególnie 
ważna jest praca Bartkowskiego, która dostarcza danych świadczących na korzyść 
tezy o „historycznych korzeniach zróżnicowania regionalnego w Polsce”, wyraża-
jąca się między innymi ciągłością postaw i zachowań wyborczych. Autor, wykorzy-
stując bogate źródła zastane (przede wszystkim historyczne), opisuje tradycje spo-
łeczne historycznych regionów, wskazując implikacje dla analiz socjologicznych. 
Wykazuje specyfikę Ziem Zachodnich i Północnych, na których formowały się spo-
łeczności imigranckie: „Ogólny charakter reżimu zaborczego powodował, że inna 
była reakcja społeczeństwa polskiego, tam, gdzie ucisk był głównie polityczny, 
a inna, gdy dołączało się do tego zagrożenie ekonomiczne i kulturowe” (Bartkow-
ski 2003:133). 

Przyjęcie perspektywy właściwej dla analiz porównawczych wiąże się głów-
nie z  ustaleniem istotnych różnic występujących między regionalnymi jednostkami 
analizy. W badaniach pogranicza mówi się – na przykład – o tożsamości mieszkań-
ców tych terenów odmiennej od mieszkańców innych pograniczy a także terenów 
centralnych, o odmienności postaw wobec różnych kwestii społecznych, o specy-
ficznych zachowaniach (por. Sadowski, 1995). Mówi się wręcz o efekcie pogranicza, 
wskazując jednocześnie cechy właściwe dla każdego typu pogranicza. Uzasadnie-
nie i jednoznaczne potwierdzenie różnic między poszczególnymi pograniczami 
oraz między pograniczem a „niepograniczem”, wymagałoby stosowania schema-
tów największych podobieństw, największych różnic i schematu kontrastów (patrz: 
Słomczyński 2003:26-28). Na razie w polskich badaniach takie rozwiązania nie są 
stosowane. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba zastosowania schematu 
kontrastów do badania efektu pogranicza, przez porównanie wyników badań son-
dażowych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego (LSS) i pięciu woje-
wództw centralnych Polski (PGSS). 

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE JAKO POGRANICZE 

Ziemie Północne i Zachodnie, nazywane są często Ziemiami Odzyskanymi. 
Jest to nazwa używana po II wojnie światowej na określenie terenów otrzymanych 
na mocy decyzji konferencji poczdamskiej w 1945 r., a uznanych ostatecznie przez 
Niemcy w 1991 r. w układzie z Polską. Zasiedlane były od 1945 roku. Ziemie te 
o powierzchni około 103 tys. km2 obejmują Warmię i Mazury, Pomorze, Ziemię 
Lubuską i Śląsk. Bezpośrednio po włączeniu ich do Polski były rabunkowo eksplo-
atowane przez władze Związku Radzieckiego, a od 1945-49 zagospodarowywane 
przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych. Po wysiedleniu Niemców rozpoczęła się 
„wędrówka ludów”. Rozpoczął się proces zasiedlania przez ludność z centralnej, 
a także przesiedlaną z ZSRR (z terenów należących przed II wojną światową do 
Polski) oraz repatriantów, głównie z Francji. 

Wówczas także na tereny obecnego województwa lubuskiego przybyli osad-
nicy z różnych rejonów Polski, między innymi z Wielkopolski, Małopolski, Ma-
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zowsza; także z Białorusi, Ukrainy, Litwy. Przedmiotem naszych badań byli miesz-
kańcy obecnego województwa lubuskiego. Z uwagi na historyczne uwarunkowa-
nia teren ten stanowi konglomerat ludzi pochodzących z różnych grup kulturo-
wych, etnicznych, religijnych. Ci najstarsi mieszkańcy znaleźli się na Ziemiach Od-
zyskanych w wyniku akcji przesiedleńczych (min. akcji „Wisła”). Wielu z nich 
osiedliło się tu na stałe. Dla ich wnuków Ziemia Lubuska jest ich prywatną ojczy-
zną; ziem swoich przodków nie znają, często nie znają również historii swoich pro-
toplastów.  

Zaznaczyć należy, że tereny stanowiące obecnie województwo lubuskie, po 
II wojnie światowej zmieniały swoją administracyjną „przynależność”. Niektóre 
powiaty, niegdyś znajdujące się w obrębie województwa, dzisiaj „wchodzą” do 
województwa dolnośląskiego lub wielkopolskiego. Przez kilka lat Ziemia Lubuska 
tworzyła dwa województwa: zielonogórskie i gorzowskie. Województwo lubuskie 
w obecnym kształcie istnieje od 1999 r. Na zachodzie graniczy z Niemcami (Bran-
denburgia i Saksonia), na północy z województwem zachodniopomorskim, na 
wschodzie z wielkopolskim, na południu z dolnośląskim. Utworzone zostało 
z większych części województw gorzowskiego i zielonogórskiego oraz 2 gmin wo-
jewództwa leszczyńskiego. Zajmuje powierzchnię 13 984 km2 (13. miejsce w kraju), 
zamieszkuje je około 1,0 mln mieszkańców (dane z 2001). Stolicą jest Gorzów Wiel-
kopolski (siedziba wojewody), w Zielonej Górze znajduje się siedziba sejmiku wo-
jewództwa. Województwo lubuskie dzieli się na 2 powiaty grodzkie, 11 ziemskich 
i 83 gminy (9 miejskich, 33 miejsko-wiejskie, 41 wiejskich). 

LUBUSKI SONDAŻ SPOŁECZNY I POLSKI GENERALNY SONDAŻ  
SPOŁECZNY - CHARAKTERYSTYKA MATERIAŁU EMPIRYCZNEGO 

Materiał empiryczny, który stał się podstawą do weryfikacji postawionych 
tez, powstał w wyniku badań kwestionariuszowych. Lubuski Sondaż Społeczny 
jest regionalną wersją Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego4. Oba sondaże 
realizowane są na próbach reprezentacyjnych osób dorosłych: pierwszy na próbie 
mieszkańców województwa lubuskiego, drugi na próbie ogólnopolskiej. W oby-
dwu badaniach stosowano wywiad kwestionariuszowy i podobne zasady kontroli 
pracy ankieterów. Narzędzie badawcze LSS (kwestionariusz wywiadu) zawiera 
dużą część pytań występujących w PGSS. Struktura kwestionariusza wywiadu jest 
bardzo podobna. W kwestionariuszu LSS znajdują się także oryginalne pytania 
członków zespołu realizującego Lubuski Sondaż Społeczny, mające dostarczyć 
wiedzy świadczącej o specyfice terenu tworzącego część zachodniego pogranicza 
Polski. 

LSS realizowany był w grudniu 2005 roku (N = 747 wywiadów), a ostatnia 
edycja PGSS realizowana była w maju 2005 roku (N = 1277 wywiadów). Uzyskano 
identyczny poziom realizacji założonej próby (około 61%), losowanej warstwowo. 

                                                 
4 Omówienie projektu PGSS znaleźć można w czasopiśmie ASK 1995/1, s. 101-110, a także na stronie 

internetowej: pgss.iss.uw.edu.pl 
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Przy kodowaniu i przygotowaniu zbioru danych konsultowano się z realizatorami 
PGSS. 

OPINIE O ROLI PAŃSTWA JAKO ZMIENNA WYJAŚNIANA 

W tej części artykułu zajmiemy się problemami ekwiwalentności pomiaru 
dokonywanego na pograniczu i centrum. Ponieważ pogranicze i centrum są częścią 
tego samego kraju – kraj stanowi tło odniesienia. Dokonujemy porównań zazna-
czonych w schemacie 1. 

Schemat 1. Kierunki porównań między pograniczem, centrum i całym krajem 

Przyjęto wstępnie założenie, że opinie o różnicach dochodów w Polsce oraz 
opinie o roli rządu w kwestii niwelowania lub umacniania tych różnic mogą być 
i są relatywne, i zależą od regionu zamieszkania, przynależności pokoleniowej, od 
zajmowanego w strukturze społecznej miejsca, od dochodów i sytuacji materialnej 
– obecnej i oczekiwanej w przyszłości, od innych postaw wobec polityki, gospodar-
ki itp. 

Ogólnie, jak wynika z danych empirycznych, pogranicze i centrum nie różnią 
się znacząco od całego kraju pod względem częstości wskazania, że dana cecha 
(przyjęta za wskaźnik postaw wobec roli państwa) jest ważna dla charakterystyki 
paternalizmu państwowego (patrz tabela 1). 

Hipotetycznie więc przyjmujemy, że wskaźniki składające się na postawy 
wobec roli państwa w kwestii zrównania dochodów prowadzą do ekwiwalentnego 
pomiaru. Jest to hipoteza o uniwersalności pomiarowej. Zgodnie z tą hipotezą 
zmienna wyjaśniana ma taką samą strukturę we wszystkich jednostkach analizy, 
tzn. w województwie lubuskim i w centrum. 

KRAJ 

Pogranicze Centrum 
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Tabela 1. Opinie dotyczące dochodów i kwestii ingerencji rządu w próbie kra-
jowej, pogranicza i centrum (częstości odpowiedzi w %) 

Zgoda (zdecydowana  
i umiarkowana) 

Brak zgody (umiarkowany  
i zdecydowany) 

 
 
Treść twierdzeń Kraj 

N=1277 
Pogranicze 

N=740 
Centrum 

N=327 
Kraj 

N=1277 
Pogranicze 

N=740 
Centrum 

N=327 

Różnice dochodów są w Polsce zbyt 
duże 89,3 84,9 92,0 5,9 10,0 4,6 

Do obowiązków rządu powinno nale-
żeć zmniejszanie różnic pomiędzy 
wysokimi i niskimi dochodami 

83,9 83,6 84,4 6,2 7,4 7,3 

Rząd powinien zapewnić pracę każ-
demu, kto chce pracować 88,1 94,6 83,8 5,9 4,8 7,6 

Rząd powinien zapewnić każdemu 
minimum dochodów 88,4 93,1 85,9 4,8 5,9 5,8 

W tabeli nie uwzględniono braków danych i odpowiedzi „trudno powiedzieć” 

Przedstawione w tabeli 1. rozkłady odpowiedzi na pytanie, dotyczące roli 
państwa w kwestii zmniejszania dystansów dochodowych, wskazują na różnice 
między przyjętymi jednostkami obserwacji w zakresie zmiennej wyjaśnianej. Co 
więcej, wstępna analiza czynnikowa pokazała, że wszystkie twierdzenia wchodzą-
ce w skład tego pytania tworzą zmienną, którą można identyfikować jako postawy 
wobec roli państwa zarówno na pograniczu, jak i centrum (patrz tabela 2). Oznacza 
to, iż w każdej z tych jednostek ekologicznych, wchodzące w skład tej zmiennej 
twierdzenia, silnie wiążą się ze sobą i tworzą skalę, której jeden biegun oznacza 
zgodę na wszystkie składniki. W każdym przypadku procent wyjaśnianej wariancji 
jest znaczny (powyżej 45,0). 

Tabela 2. Analiza czynnikowa paternalizmu państwowego w próbie krajowej, 
pogranicza i centrum: pierwszy czynnik 

Kraj Pogranicze Centrum  
Wskaźniki Ładunki czynnikowe 

Różnice dochodów są w Polsce zbyt duże .623 .476 .534 

Do obowiązków rządu powinno należeć 
zmniejszanie różnic pomiędzy wysokimi 
i niskimi dochodami 

.799 .725 .796 

Rząd powinien zapewnić pracę każdemu, 
kto chce pracować .748 .814 .797 

Rząd powinien zapewnić każdemu mini-
mum dochodów 

.754 .739 .749 

Metoda wyodrębniania czynników – Głównych składowych. Rotacja Varimax Keisera 
a  1 - liczba wyodrębnionych składowych. 
Kraj - wartość własna = 2,2, % wyjaśnionej wariancji = 53,9 
Pogranicze – wartość własna = 2,0, % wyjaśnionej wariancji = 49,0 
Centrum – wartość własna = 2,1, % wyjaśnionej wariancji = 52,9 
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Zmienną uzyskaną w wyniku analizy czynnikowej nazwałam paternalizmem 
państwowym. Z danych wynika, że w społeczeństwie polskim mocno zakorzeniona 
jest idea państwa opiekuńczego. Zdecydowana większość respondentów przeko-
nana jest, że różnice dochodów w Polsce są zbyt duże, a rolą rządu jest zmniejsza-
nie tych różnic, ponadto zapewnienie pracy wszystkim potrzebującym i zapewnie-
nie minimum dochodów każdemu obywatelowi (w dalszej części artykułu podej-
miemy próbę wyjaśnienia takiej postawy poprzez korelacje ze zmiennymi społecz-
no-demograficznymi). 

Jednakże powstaje pytanie, czy cała struktura ładunków czynnikowych jest 
na tyle podobna między pograniczem i centrum, iż można przyjąć hipotezę o uni-
wersalności konstruktu. Odpowiedź na to pytanie jest pozytywna: struktura ta jest 
bardzo podobna. Stwierdzono to, używając testu konfirmacyjnej analizy czynniko-
wej, która wskazała, że należy przyjąć hipotezę zerową, iż pomiary dla trzech prób 
są tożsame. 

POKOLENIOWE ZRÓŻNICOWANIE PATERNALIZMU PAŃSTWOWEGO 

W tej części artykułu zaprezentowane zostaną dane w odniesieniu do trzech 
kategorii wiekowych, które zdefiniowano jako trzy pokolenia. Przyjęto założenie, 
że różne doświadczenia biograficzne, związane z nimi losy zawodowe, implikują 
zróżnicowane postawy wobec roli państwa. Przyjęto również, że region zamiesz-
kania (pogranicze, centrum) jest zmienną niezależną, wpływającą na to zróżnico-
wanie. 

Tabela 3. Kategorie wiekowe w próbie lubuskiej i ogólnopolskiej (częstości – 
dane bezwzględne i procentowe)  

 
Kategorie  
wiekowe 

Województwo  
lubuskie 

(LSS) 

Centrum 
(PGSS) 

55+ 
Seniorzy 

226 30,5% 111 33,9% 

35-55 
Średniolatkowie 

274 37,0% 123 37,6% 

18-34 
Młodzież 

241 32,5% 93 28,5% 

 741 100,0% 327 100,0% 

Choć pojęcie pokolenia rozumiane jest tu w sposób najbardziej ogólny: jako 
kohorty demograficzne – to ma ono także uzasadnienie historyczne, w szczególności 
w odniesieniu do mieszkańców pogranicza zachodniego Polski. Ten historyczny 
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aspekt częściowo tłumaczy pokoleniowe różnice w postrzeganiu roli państwa wobec 
obywateli w kwestii zatrudniania i niwelowania różnic dochodów (patrz tabela 4.). 

Ziemia Lubuska po drugiej wojnie światowej, podobnie jak całe tzw. Ziemie 
Odzyskane zasiedlana była przez Polaków przybywających zza wschodniej granicy 
(Ukrainy, Białorusi, Litwy) oraz z innych rejonów Polski (przede wszystkim 
z Wielkopolski). Wśród nowych mieszkańców tych terenów niewielu było auto-
chtonów. Zatem można przyjąć, że najstarsi mieszkańcy Ziem Zachodnich stano-
wią pierwsze pokolenie tu zamieszkałe. Przybyli na obcą ziemię, którą oswajali. 
„Uczyli się” od innych nowych, czasami odmiennych zachowań, przyswajali opinie 
dotyczące różnych kwestii społecznych, w tym postaw wobec roli rządu. Dla dużej 
części średniolatków Ziemia Lubuska jest już swojska, własna, jest ich prywatną 
ojczyzną. Zróżnicowanie postaw jest już mniejsze. Podlegali zunifikowanym 
wpływom edukacyjnym. Ich opinie bardziej zależą od miejsca zajmowanego 
w strukturze społecznej, wykształcenia itp., a mniej od cech związanych z regionem 
pochodzenia. Najmłodsze pokolenie już tylko z opowieści dziadków zna swoje 
korzenie. Słabo również zna niemiecką historię Ziem Zachodnich. Wśród najmłod-
szych mieszkańców odnotować można najmniejsze dyferencjacje opinii. Jednocze-
śnie widoczne są różnice występujące między młodymi mieszkańcami pogranicza 
i mieszkańcami centrum. 

Tabela 4. Pokoleniowe zróżnicowanie paternalizmu państwowego na pograni-
czu i w centrum (w %) 

Pogranicze Centrum Różnica  
Kategorie wiekowe A. Najwyższy poziom paternalizmu państwowego 

Seniorzy 41,5 38,7 2,8 

Średniolatkowie 37,5 36,5 1,0 

Młodzież 25,1 27,9 -2,8 

 B. Średni poziom paternalizmu państwowego 

Seniorzy 36,6 45,9 -9,3 

Średniolatkowie 38,6 45,5 -6,9 

Młodzież 46,0 40,8 5,2 

 C. Najniższy poziom paternalizmu państwowego 

Seniorzy 21,8 15,3 6,5 

Średniolatkowie 24,0 17,8 6,2 

Młodzież 28,9 31,1 -2,2 

Pogranicze- wartość współczynnika rho-Spearmana =0,125 
Centrum - wartość współczynnika rho-Spearmana =0,134 

Wyodrębnioną kategorię młodzieży stanowią osoby urodzone na przełomie 
lat 70-tych i 80-tych. Ich wchodzeniu w dorosłość towarzyszyły nowe realia spo-
łeczno-ustrojowe, niosące za sobą równie nowe wyzwania i sytuacje kulturowe, 
a co się z tym wiąże, nowe doświadczenia: otwarcie na inne kraje – zwłaszcza kraje 
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Wspólnoty, szanse na edukację czy podjęcie pracy na zachodzie. Pojawiła się 
w związku z tym możliwość bezpośredniego i względnie systematycznego kontak-
tu z przedstawicielami innych narodów. Dzięki ułatwieniom w podróżowaniu po 
innych krajach rozszerzeniu ulega wiedza o kulturze i mentalności różnych naro-
dów. Niewątpliwie istotne stają się tutaj wzrastające kompetencje językowe mło-
dych ludzi. Duże znaczenie w procesie kształtowania poglądów na rolę pań-
stwa/rządu ma fakt, że młodzież, korzystając z obecności Polski w Unii Europej-
skiej, ma możliwości konfrontacji różnych systemów społecznych, a przy podej-
mowaniu pracy za granicą „wchodzi” w określony system organizacji pracy, wy-
nagrodzeń, zachowań pracowniczych. 

Z tabeli 4. wynika po pierwsze, że wraz z wiekiem maleje poziom paternali-
zmu państwowego, bez względu na region zamieszkania. Młodzi ludzie są bardziej 
liberalni w swoich opiniach, dotyczących ingerencji rządu w różnice zarobkowe 
i sytuację zatrudnienia. Prawdopodobnie wiąże się to z ich odmiennymi doświad-
czeniami zawodowymi i uznaniem ekonomicznych reguł wolnego rynku za wła-
ściwe. Prawie cała droga zawodowa najstarszych Polaków przebiegała w gospo-
darce socjalistycznej (część z nich wszak pracowała jeszcze przed drugą wojną 
światową). Dla średniolatków centralne sterowanie było czymś naturalnym. Ich 
opinie dotyczące roli rządu i państwa zostały przyswojone w warunkach gospo-
darki socjalistycznej (por. Zielińska 2006).  

PERCEPCJA WŁASNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ A PATERNALIZM  
PAŃSTWOWY 

Analizie empirycznej poddano sytuację materialną mieszkańców pogranicza 
i centrum. Wstępnie przyjęto założenie, że percepcja sytuacji materialnej nie tylko 
różni badanych respondentów, ale warunkuje opinie dotyczące roli państwa, które 
składały się na konstrukt nazwany paternalizmem państwowym. Dane przedsta-
wione w tabelach 5. i 6. wskazują, że jest tak istotnie. 

Z tabel 5. i 6., przedstawiających dane odnośnie do postrzegania własnej sy-
tuacji materialnej, wynika, że: po pierwsze mieszkańcy zachodniego pogranicza 
zdecydowanie lepiej ją oceniają niż mieszkańcy pięciu centralnych województw 
Polski. Choć współczynniki bezrobocia dla województwa lubuskiego są względnie 
wysokie (około 19% według GUS) w porównaniu do centralnych województw 
(średnio 14-15% według GUS), to dobre samopoczucie i pozytywna percepcja sytu-
acji ekonomicznej jest prawdopodobnie konsekwencją lepszych perspektyw a także 
większych możliwości dodatkowych zarobków na zachodnich terenach przygra-
nicznych. Po drugie, dane wskazują statystycznie istotną zależność między percep-
cją sytuacji materialnej a poziomem paternalizmu państwowego: im większy 
optymizm ekonomiczny i bardziej pozytywny obraz własnego położenia material-
nego, tym niższy poziom paternalizmu państwowego. Oznacza to, że osoby posia-
dające lepszy obraz własnej sytuacji materialnej mają bardziej liberalne opinie o roli 
rządu w niwelowaniu różnic dochodów i jego ingerencji  w kwestie zatrudnienia.  
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Tabela 5. Percepcja sytuacji materialnej (dochody rodziny własnej na tle innych 
rodzin) a paternalizm państwowy – na pograniczu i w centrum (różni-
ce w %)  

Pogranicze Centrum Różnica Dochody rodziny na tle innych 
rodzin A. Najwyższy poziom paternalizmu państwowego 

Znacznie niższe niż przeciętne 52,5 46,4 6,1 

Nieco niższe niż przeciętne 38,8 47,9 -9,1 

Przeciętne 27,2 30,0 -2,8 

Nieco wyższe niż przeciętne 23,1 15,4 7,7 

Znacznie wyższe niż przeciętne 44,1 12,5 31,6 

 B. Średni poziom paternalizmu państwowego 

Znacznie niższe niż przeciętne 30,2 43,5 -13,3 

Nieco niższe niż przeciętne 42,1 42,3 -0,2 

Przeciętne 43,8 49,2 -5,4 

Nieco wyższe niż przeciętne 44,9 30,8 14,1 

Znacznie wyższe niż przeciętne 29,4 50,0 -20,6 

 C. Najniższy poziom paternalizmu państwowego 

Znacznie niższe niż przeciętne 17,3 10,1 7,2 

Nieco niższe niż przeciętne 19,1 9,9 9,2 

Przeciętne 29,1 20,8 8,3 

Nieco wyższe niż przeciętne 32,1 53,8 -21,7 

Znacznie wyższe niż przeciętne 26,5 37,5 -11,0 
W tabeli pominięto odpowiedzi „trudno powiedzieć” 
Pogranicze- wartość współczynnika rho-Spearmana =0,174 
Centrum - wartość współczynnika rho-Spearmana =0,304 

Tabela 6. Dochody gospodarstwa domowego i potrzeby a paternalizm pań-
stwowy - na pograniczu i w centrum (różnice w %)  

Pogranicze Centrum Różnica Dochody gospodarstwa domo-
wego w stosunku do potrzeb A. Najwyższy poziom paternalizmu państwowego 

O wiele za niskie  43,1 44,4 -1,3 

Nieco za niskie 30,9 28,2 2,7 

Na miarę potrzeb 24,8 19,6 5,2 

 B. Średni poziom paternalizmu państwowego 

O wiele za niskie  38,4 44,4 -6,0 

Nieco za niskie 42,9 44,7 -1,8 

Na miarę potrzeb 41,4 43,1 -1,7 

 C. Najniższy poziom paternalizmu państwowego 

O wiele za niskie  18,4 11,2 7,2 

Nieco za niskie 26,3 21,2 5,1 

Na miarę potrzeb 33,8 37,3 -3,5 
W tabeli 6 ze względu na bardzo małe liczebności (poniżej 10 odpowiedzi) pominięto kategorie odpowie-
dzi „Nieco powyżej potrzeb”, „Znacznie powyżej potrzeb”. Pominięto także kategorie „trudno powiedzieć” 
Pogranicze – wartość współczynnika rho-Spearmana =0,186 
Centrum – wartość współczynnika rho-Spearmana =0,283 
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Istotnym wskaźnikiem percepcji własnej sytuacji materialnej były odpowie-
dzi na pytanie: „Czy dochody P. gospodarstwa domowego w stosunku do potrzeb są o wie-
le za niskie, na miarę potrzeb czy też powyżej potrzeb”. Zarówno na pograniczu, jak 
w centrum, niewiele było tych ostatnich wskazań. Podobnie jak w przypadku po-
równania własnych dochodów do dochodów innych rodzin, wyraźna i istotna sta-
tystycznie jest korelacja między  oceną własnej sytuacji w stosunku do potrzeb 
a poziomem paternalizmu państwowego. Zdecydowanie częściej wśród osób 
o niższych niż oczekiwane dochody, występują bardziej radykalne postawy wobec 
roli rządu; i częściej wśród osób deklarujących wystarczający do potrzeb poziom 
dochodów występują bardziej liberalne postawy.  Oznacza to, że subiektywna oce-
na własnej sytuacji materialnej warunkuje poziom paternalizmu państwowego. 

Przywołane dane empiryczne, pochodzące z Lubuskiego Sondażu Społecz-
nego i Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego, pozwalają przyjąć hipotezy 
mówiące o regionalnym i społeczno-ekonomicznym zróżnicowaniu postaw wobec 
roli rządu w kwestii niwelowania różnic majątkowych oraz sterowania polityką 
zatrudnienia. Z przedstawionych danych wynika, że wśród starszych mieszkańców 
Polski bez względu na region zamieszkania, postrzegających swoją sytuację mate-
rialną jako gorszą w porównaniu do innych rodzin oraz oceniających swoje docho-
dy jako niewystarczające, częściej niż wśród młodszych Polaków lepiej oceniają-
cych własne położenie ekonomiczne, występują radykalne postawy i oczekiwania 
wobec rządu. Oznacza to, że wśród osób starszych, znajdujących się w gorszej sy-
tuacji materialnej, częściej występują postawy roszczeniowe wobec rządu; osoby te 
oczekują  ingerencji w kwestie niwelowania różnic majątkowych i kwestie likwida-
cji bezrobocia i zatrudniania osób poszukujących pracy. 

PATERNALIZM PAŃSTWOWY – ZRÓŻNICOWANIE CZYNNIKÓW JAKO EFEKT 

POGRANICZA  

Weryfikacji drugiej hipotezy dokonano w oparciu o analizę regresji, gdzie 
zmienną wyjaśnianą był paternalizm państwowy (Y), a zmiennymi wyjaśniającymi 
były: (1) wybrane cechy społeczno -demograficzne (wiek X1, płeć X2), (2) wykształ-
cenie jako cecha położenia społecznego X3, (3) sytuacja materialna (X4, X5, X6), (4) 
wybrane poglądy i orientacje (protekcjonizm celny X7, patriotyzm X8).  Pomiar 
niektórych z tych zmiennych wymaga objaśnienia.  Sytuacja materialna mierzona 
była przy pomocy trzech wskaźników: 1) sytuacji materialnej w gospodarstwie 
domowym respondenta w porównaniu do sytuacji innych rodzin w Polsce (patrz 
tabela 5), 2) spodziewanej sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym respon-
denta za mniej więcej trzy lata w porównaniu z obecną sytuacją materialną (patrz 
tabela 1. –Aneks), 3) określenia stosunku całkowitych dochodów w gospodarstwie 
domowym do potrzeb (patrz tabela 6.). Za wysoki poziom protekcjonizmu celnego 
uznano zgodę na twierdzenie: „Polska powinna ograniczyć przywóz zagranicznych to-
warów, aby chronić własną gospodarkę” (patrz tabela 2. –Aneks). Za wysoki poziom 
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patriotyzmu uznano zgodę na twierdzenie: „Wolę być obywatelem Polski niż jakiego-
kolwiek kraju na świecie” (patrz tabela 3. – Aneks). 

Jak wynika z tabeli 7., ogólnie rzecz biorąc, większym paternalizmem pań-
stwowym odznaczają się  osoby starsze, mniej wykształcone, oceniające gorzej swo-
ją sytuację materialną i bardziej restrykcyjnie nastawione do przywozu obcych to-
warów do Polski. Gdy inne zmienne są kontrolowane, pod względem paternalizmu 
państwowego, nie ma statystycznie istotnej różnicy między kobietami i mężczy-
znami. Te związki nie zależą od tego, czy mamy do czynienia z pograniczem, czy 
z centrum. 

Tabela 7. Paternalizm państwowy– czynniki zróżnicowania i modele eksplana-
cyjne dla pogranicza i centrum 

Współczynniki regresji 

Pogranicze Centrum 
Zmienne Surowe 

(B) 
 

Standary-
zowane 
(Beta) 

Poziom 
istotności 

Surowe 
(B) 

 

Standary-
zowane 
(Beta) 

Poziom 
istotności 

Cechy demograficzne: 

Wiek 
Płeć (mężczyzna=1) 
 
Cechy położenia społecznego: 
Wykształcenie 
 
Sytuacja materialna: 
Dochody w gosp. dom. na tle 
innych rodzin 
Spodziewana syt. mat.  za trzy 
lata 
Ocena syt. mat. w stosunku do 
potrzeb 
 
Poglądy i orientacje: 
Protekcjonizm celny 
Patriotyzm 

 
,003 
,122 

 
 

,015 
 
 
 

,041 
 

-,045 
 

,116 
 
 

,111 
,048 

 
,077 
,079 

 
 

,086 
 
 
 

,073 
 

-,070 
 

,126 
 
 

,199 
,070 

 
,039 
,024 

 
 

,017 
 
 
 

,045 
 

,060 
 

,001 
 
 

,000 
,055 

 
,003 
,065 

 
 

,022 
 
 
 

,084 
 

-,020 
 

,156 
 
 

,083 
,043 

 
,084 
,044 

 
 

,078 
 
 
 

,160 
 

-,033 
 

,169 
 
 

,165 
,073 

 
,140 
,395 

 
 

,180 
 
 
 

,004 
 

,536 
 

,003 
 
 

,002 
,171 

(stała) -5,149   -5,643   

Pogranicze – R2 = 0.127, R2 skorygowane = 0.118 
Centrum - – R2 = 0.174, R2 skorygowane = 0.153 

Jednakże w zakresie oddziaływania innych zmiennych na paternalizm pań-
stwowy występują różnice regionalne. Przedstawiona analiza pozwala przyjąć hi-
potezę mówiącą o występowaniu efektu pogranicza w stosunku do paternalizmu 
państwowego, gdyż istnieje interakcja między ważnymi zmiennymi wyjaśniający-
mi a jednostkami ekologicznymi. Ta interakcja objawia się w różnicach współczyn-
ników regresji dla pogranicza i centrum. W przypadku czterech zmiennych, ich 
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oddziaływanie na paternalizm państwowy jest statystycznie istotne w modelu dla 
pogranicza, a nieistotne w modelu dla centrum. Tymi zmiennymi są: wiek, wy-
kształcenie, spodziewana sytuacja materialna za trzy lata, patriotyzm (przy kontroli 
płci).  

ZAKOŃCZENIE 

Z przedstawionych w artykule analiz wynika, ż istnieją różnice między po-
graniczem a centrum pod względem związków między przypisywanymi wagami 
różnym twierdzeniom, składającym się na paternalizm państwowy. Jednakże ana-
lizy statystyczne doprowadziły do tego, iż zmienna ta uzyskała funkcjonalną 
ekwiwalentność. 

Jednocześnie potwierdzone zostały hipotezy, mówiące o występowaniu efek-
tu pogranicza w wymiarze pokoleniowym i ekonomicznym. Odnotowano istotne 
różnice w poziomie paternalizmu państwowego między trzema pokoleniami Lu-
buszan i mieszkańców centralnych województw Polski; implikuje to następujące 
wnioski: 

− przynależność do określonego pokolenia determinuje zróżnicowanie postaw, 
które wyznaczone są przez charakterystyczny dla danej jednostki przebieg 
socjalizacji, nabyte w trakcie biografii doświadczenie, a co za tym idzie, od-
mienny system wartości oraz przekonań.  

− funkcjonowanie na terenie pogranicza zachodniego, a w związku z tym bez-
pośrednie i systematyczne kontakty z Niemcami sprawiają, że pojawia się tu-
taj szczególny efekt dyfuzji kulturowej, manifestujący się, generalnie ujmu-
jąc, większym niż w centralnych województwach przyzwoleniem na liberal-
ne państwo. 

Subiektywna ocena własnego położenia materialnego okazała się zmienną 
silnie różnicującą poziom paternalizmu państwowego. Mieszkańcy pogranicza, 
mimo wskazywanego przez GUS relatywnie wysokiego poziomu bezrobocia, od-
znaczają się wyższym od mieszkańców centrum optymizmem ekonomicznym: 
lepiej oceniają własną sytuację materialną w porównaniu do innych rodzin w Pol-
sce, częściej uznają dochody rodziny za adekwatne w stosunku do potrzeb, częściej 
wyrażają przekonanie, że ich sytuacja materialna poprawi się w ciągu najbliższych 
trzech lat. Jednocześnie dane empiryczne wskazują, że wśród osób oceniających 
swoją sytuację ekonomiczną jako gorszą, niedostrzegających możliwości jej popra-
wy, częściej występują radykalne postawy wobec roli rządu w kwestii niwelowania 
różnic dochodów. Prawdopodobnie osoby te oczekiwałyby od państwa zdecydo-
wanych rozwiązań w tej kwestii; oczekują poprawy własnej sytuacji materialnej, ale 
jedyną znaną im strategią jest roszczenie wyrównania różnic majątkowych, a idea 
państwa opiekuńczego (nadopiekuńczego) jest im szczególnie bliska. 
Przedstawiona analiza pozwala przyjąć hipotezę, mówiącą o występowaniu efektu 
pogranicza w stosunku do paternalizmu państwowego ze względu na wiek, wy-
kształcenie, spodziewaną sytuację materialna za trzy lata, patriotyzm. Okazało się, 
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że w województwie lubuskim, paternalizm państwowy jest równie powszechny jak 
w centrum kraju. Przez porównanie modeli regresji można wskazać zróżnicowany 
w badanych jednostkach ekologicznych wpływ czynników. Okazało się, że mamy 
do czynienia z interakcyjnym oddziaływaniem tych zmiennych, polegającym na 
tym, iż ich istotny wpływ występuje tylko na pograniczu. 

Z przeprowadzonych badań wyprowadzić można ogólniejsze wnioski meto-
dologiczne dotyczące porównawczych badań sondażowych. Do warunków ko-
niecznych należą: ekwiwalentność wyników pomiaru, jednostek obserwacji i punk-
tów w czasie. Stosowanie tego samego narzędzia badawczego w postaci kwestiona-
riusza wywiadu, prowadzenie badań w zbliżonym czasie realnym oraz jednolite 
kryteria doboru próby stanowią warunki wystarczające do wykonywania socjolo-
gicznych analiz porównawczych. Przeprowadzone obliczenia potwierdzają także 
zasadność budowania zbiorczych, wielowskaźnikowych konstruktów, co znacznie 
zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania ekwiwalentności funkcjonalnej. 

Z artykułu wynika, iż uznanie poszczególnych regionów kraju za zmienne 
niezależne (wyjaśniające), w dużym stopniu stanowić może o wartości badań po-
równawczych. Wskazane jest prowadzenie badań sondażowych na ekologicznych 
jednostkach obserwacji, które stanowiłyby regionalne próby reprezentatywne. Jed-
noznaczne wskazanie różnic między poszczególnymi regionami poprzez zastoso-
wanie schematów największych podobieństw, największych różnic lub/i schematu 
kontrastów, umożliwiałoby wyjaśnienie wynikających z nich odmienności poglą-
dów, postaw, zachowań mieszkańców różnych części kraju i wskazanie kulturowo-
politycznych przyczyn rozbieżności. 
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ANEKS 

Tabela 1. Ocena przewidywanej sytuacji materialnej (za trzy lata) a paternalizm 
państwowy (w %) 

Pogranicze Centrum Różnica Sytuacja materialna rodziny za 
trzy lata A. Najwyższy poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie lepsza 36,0 45,5 -9,5 
Raczej lepsza 29,2 22,6 6,6 
Ani lepsza ani gorsza 33,9 29,6 4,3 
Raczej gorsza  38,3 47,8 -9,5 
Zdecydowanie lepsza 49,3 41,7 7,6 
 B. Średni poziom paternalizmu państwowego  
Zdecydowanie lepsza 30,7 27,3 3,4 
Raczej lepsza 49,5 52,4 -2,9 
Ani lepsza ani gorsza 37,7 43,2 -5,5 
Raczej gorsza  45,7 45,7 0,0 
Zdecydowanie lepsza 34,2 45,8 -11,6 
 C. Najniższy poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie lepsza 33,3 27,3 6,0 
Raczej lepsza 21,3 25,0 -3,7 
Ani lepsza ani gorsza 28,4 27,2 1,2 
Raczej gorsza  16,0 6,5 9,5 
Zdecydowanie lepsza 16,4 12,5 3,9 

Pogranicze- wartość współczynnika rho-Spearmana = -0,053 
Centrum - wartość współczynnika rho-Spearmana = -0,149 

Tabela 2. Poziom patriotyzmu a paternalizm państwowy na pograniczu 
i w centrum (w %) 

Pogranicze Centrum Różnica Patriotyzm: Wolę być Polakiem niż 
obywatelem innego kraju A. Najwyższy poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie tak 41,8 42,1 -0,3 
Raczej tak 28,2 33,6 -5,4 
Ani tak ani nie 34,6 26,2 8,4 
Raczej nie 27,9 13,3 14,6 
Zdecydowanie nie 27,3 - b. d. 
 B. Średni poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie tak 38,6 43,6 -4,4 
Raczej tak 44,8 44,5 0,3 
Ani tak ani nie 36,5 45,2 -8,7 
Raczej nie 39,5 46,7 -7,2 
Zdecydowanie nie 18,2 - b. d. 
 C. Najniższy poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie tak 19,6 14,3 5,3 
Raczej tak 27,0 21,9 5,1 
Ani tak ani nie 28,8 28,6 0,2 
Raczej nie 32,6 40,0 -7,4 
Zdecydowanie nie 54,5 - b. d. 

W przypadku centrum pominięto odpowiedzi „zdecydowanie nie” z uwagi na małe liczebności 
(poniżej 10 wskazań).  
Pogranicze – wartość współczynnika rho-Spearmana = 0,137 
Centrum – wartość współczynnika rho-Spearmana = 0,186 
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Tabela 3. Protekcjonizm celny a paternalizm państwowy – na pograniczu 
i w centrum (w %) 

Pogranicze Centrum Różnica Protekcjonizm celny: Polska powinna 
ograniczyć przywóz zagranicznych 
towarów A. Najwyższy poziom paternalizmu państwowego 

Zdecydowanie tak 50,9 59,1 -8,2 
Raczej tak 27,8 30,1 -2,3 
Ani tak ani nie 23,5 19,2 3,8 
Raczej nie 19,0 16,7 2,3 
Zdecydowanie nie 36,4 33,3 3,1 
 B. Średni poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie tak 35,5 30,7 4,8 
Raczej tak 49,3 55,1 -5,8 
Ani tak ani nie 35,3 44,2 -8,9 
Raczej nie 34,5 36,1 -1,6 
Zdecydowanie nie 18,2 33,3 -15,1 
 C. Najniższy poziom paternalizmu państwowego 
Zdecydowanie tak 13,6 10,2 3,4 
Raczej tak 23,0 14,7 8,3 
Ani tak ani nie 41,2 36,5 4,7 
Raczej nie 46,4 47,2 -0,8 
Zdecydowanie nie 45,5 33,3 12,2 

Pogranicze- wartość współczynnika rho-Spearmana = 0,293 
Centrum - wartość współczynnika rho-Spearmana = 0,335 
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Wschodnie pogranicze Polski – od socjologii 
pogranicza do zarządzania pograniczem 

WSTĘP 

Pogranicza w Polsce stają się ważnym elementem teorii i badań socjologicz-
nych, ale przede wszystkim społecznej rzeczywistości. Warto zauważyć, że po 
transformacji 1989 r. granice na ogół przestały być fetyszem w rękach omnipotent-
nych państw i rządzącej nimi biurokracji. Jego cechą była niezmienność, trwałość, 
ustalenie „raz-na-zawsze”. Omijano go z daleka i obawiano się dotknąć przez dłu-
gie lata poprzedniego systemu, gdyż stanowił podstawę ideologicznego dekretu, że 
charakter granic jest dobrosąsiedzki i panuje przyjaźń między ethnies i narodami,  
które granica dzieli. Zatem po niespodziewanej przez nikogo demokratyzacji na-
stąpiła eksplozja zainteresowania nimi, odfetyszyzowania, odideologizowania. 
W stosunku do wschodniej części Polski po II wojnie całkowicie zmieniono nomen-
klaturę i w miejsce pojęcia „Kresów” pojawia się i utrwala pojęcie pogranicze, niby 
neutralne, ale … jakieś takie nie na swoim miejscu, wyzute z tożsamości i ahisto-
ryczne. Zatem przyglądamy mu się jednak podejrzliwie, zanim przyjmiemy jako 
swoje, by następnie sprowadzić je do poziomu praxis i nim zarządzać. Celem tego 
artykułu jest opis i diagnoza pogranicza wschodniego Polski, by ukazać jego dy-
namikę i określić sposoby zarządzania nim. Chciałbym jedynie nadmienić, że poję-
cia, których używam w swoich tekstach, nigdy nie są zdefiniowane a priori i „raz na 
zawsze”, definiuję bowiem przez ruch pojęcia, a zatem definicja służy mi do okre-
ślenia bieżącej sytuacji, która pojęcie zawiera w sobie i jest uchwyceniem go  w tym 
ruchu, by ukazać poprzez przejawy (phenomenon) i detale istotę rzeczywistości 
(eidos). Dopiero w prześwicie (aletheia) stworzonym przez ruch pojęcia ukazuje się 
tajemnica oczywistości. Inaczej oczywistość oślepia i zostaje uchwycona jedynie na 
poziomie opisu. Destrukcji pojęcia dokonuje się nie przez dekonstrukcję słowną 
jego znaczeń, czyli bawienie się znaczeniami, jak chciał Derrida, ale przez ubogaca-
nie intelektualne i ukazywanie zmienności rzeczywistości w jej ruchu wewnętrz-
nym, a prawdziwą destrukcję – przez krytykę teoretyczną i wdrożenie praktyczne, 
czyli przez zarządzanie pojęciami. Już Marks pisał w tezach o Feuerbachu, że „filo-
zofowie jedynie „myśleli” świat, chodzi o to, by go zmieniać”. 
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1. WSCHODNIE POGRANICZE W AKTUALNEJ KONIUNKTURZE  
POLITYCZNEJ 

Dynamika przemian wschodniego pogranicza jest wysoka. Warto przy tym 
podkreślić cztery aspekty skomplikowanego fenomenu fetyszyzacji, odfetyszyzo-
wania oraz ponownej fetyszyzacji granic i obszarów pogranicznych, skupiając swo-
ją uwagę jedynie na wschodzie Polski (choć na Zachodzie jest też wiele rzeczy do 
zrobienia w tym zakresie!), na owej linii Curzona, która nie tyle dzieli, co maskuje 
wiele ukształtowanych historycznie i socjologicznie rozpoznanych tożsamości no-
wej granicy Unii Europejskiej. Maskuje choćby i to, że  po „lepszej stronie” żyje 480 
milionów ludzi na wspólnej jednak i demokratycznej przestrzeni politycznej i go-
spodarczej , po „gorszej” zaś – też co najmniej 500 milionów – pragnących stabiliza-
cji, ale wepchniętych w przestrzeń, którą chcą, ale nie wiedzą, jak opuścić. By to 
powiedzieć dobitniej, odnosząc do Polski – z jednej strony – nastąpiła zmiana sytu-
acji starych i powstanie kilku nowych jej sąsiadów, co wynika z charakteru proce-
sów państwotwórczych w naszej części Europy po 1989 r. a wymaga nawiązania 
i utrzymywania rozlicznych relacji z nimi. Dobre sąsiedztwo – z jednej strony – 
powinno być celem autotelicznym i wynikać w sposób naturalny z potrzeb oraz 
konieczności utrzymywania normalnych relacji pomiędzy krajami w okresie trans-
formacji społeczno-gospodarczej. Natomiast codzienność często komplikuje bilate-
ralne stosunki oraz nie tylko te, ale stosunki sąsiedzkie zawłaszczane przez wpły-
wy polityczne sąsiadów naszych sąsiadów. Przykład Białorusi jest tutaj dobitny 
i wymaga chwili refleksji nad dobrosąsiedztwem na pograniczach. Z drugiej – ży-
wotność demokratycznych instytucji reprezentujących mniejszości na pograniczach 
często bywa pomostem dla budowania szerokich powiązań. Nie jest to zwykle pro-
ces bezproblemowy i nie wszędzie zachodzi a  czasem – nawet nie  jest dobrze wi-
dziany. Z trzeciej – powiązania gospodarcze, zarówno oficjalne jak i nieoficjalne, 
stają się coraz bardziej ścisłe. Inaczej mówiąc, co jest zabronione w sferze oficjalnej 
między państwami, jest dozwolone w sferze „szarej”, nieuznawanej, niemniej ist-
niejącej i na swój sposób rozwijającej się. Tego procesu, zwłaszcza  socjolodzy, nie 
powinni pozostawiać samemu sobie i udawać, że nie istnieje. Sens nadają mu roz-
ległe sieci powiązań, budowane misternie zależności pomiędzy ludźmi, w których 
centrum stoi człowiek, bardziej rzeczywisty, aniżeli ten oficjalnie nazywany czło-
wiekiem i tolerowany zaledwie przez „zjełczałe” państwa i nie dostrzegające real-
nych potrzeb  człowieka biurokracje. „Zjełczałe” to przeważnie znaczy niedemo-
kratyczne, choć i to, co demokratyczne może trącić z lekka jeszcze starzyzną ancien 
regime’u, nalotem porządku, który minął, ale pozostawił po sobie liczne ślady w 
psychice oraz kulturze ludzi, instytucji i organizacji.  

Przenikanie zjawisk społecznych, gospodarczych i kulturowych na granicach 
i ponad nimi jest procesem sygnalizowanym przez wielu badaczy. Stąd waga ba-
dania dynamiki przemian na pograniczach. Równie istotne jest badanie postaw 
wobec sąsiadów i stereotypów zrodzonych w długotrwałych procesach docierania 
się kultur. 

Inny aspekt dotyczy tego, że w okresie przedakcesyjnym i po wejściu do Unii 
Europejskiej, zakreślono ramy wpływu jej instytucji i programów na pogranicza. 
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Granica wschodnia Unii Europejskiej staje się ewenementem i wzorem na skalę 
światową. Proces ów został określony terminem Nowa Polityka Sąsiedztwa (Nou-
velle Politique du Voisinage) i zaklęty w rozlicznych programach unijnych (np. 
Interreg Tacis Crossborder CBC, euroregiony, Visegrad, wspomaganie demokracji), 
stosowaniu zasady readmisji w stosunku do nielegalnych migrantów, ale i w stra-
tegiach regionalnych, wykorzystujących pojęcia np. „Bramy na Wschód” (Lublin) 
czy „Centrum wymiany między Wschodem i Zachodem” (Białystok). Tu kryją się 
rozmaite możliwości, przeważnie niewykorzystane lub wykorzystywane w mini-
malnym stopniu w stosunku do potencjału, jaki posiada peryferyjna rzeczywistość 
pogranicz. Jeszcze słabiej rozpoznanym problemem jest dyfuzja innowacji. Nie-
zwykle istotne  jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy społeczności uczą się od 
siebie (i czego się nauczyły!) w procesie wymiany, zachodzącym w obszarze przy-
granicznym, transgranicznym i ponad granicami? Relatywizacja kulturowych 
i narodowych form pogranicza i na pograniczu polega zatem na selektywnej mo-
dernizacji, przejmowaniu form i oznak konsumpcjonizmu, co doprowadza do uni-
formizacji stylów życia, Bardzo różnorodne są sposoby zapewnienia reprodukcji 
sfery konsumpcji, jak również selektywna i często przypadkowa jest dostępność 
konsumpcji. „Uniform” ten wszystkim pasuje jak ulał. 

Mamy więc przed sobą mnóstwo puzzli, z których możemy stworzyć swo-
istą układankę. Jej motywem przewodnim może być korzyść, jaką mamy z wystę-
powania pogranicz, ich rola w zaspokajaniu potrzeb społeczności po obu stronach 
granicy, a nawet – za ich pośrednictwem – znacznie dalszych społeczności. Nie 
można tutaj nie zauważyć istnienia oraz  znaczenia sieci powiązań i „szarej strefy” 
po obu stronach granicy. 

Granica jest bardzo potrzebna dla rozwoju, ale należy zadać sobie pytanie, 
jaka to ma być granica – ostra czy przenikliwa? Granica dwóch światów i dwóch 
cywilizacji, jak już zauważył Denis de Rougemont w swoim proroczym „Liście 
Otwartym do Europejczyków” (Rougemont, de 1995, 5-9) nie powinna dzielić, ale 
stwarzać obszar korzyści dla wszystkich jego uczestników. Po jednej są demokra-
tyczni, zamożni, wykształceni, nowocześni, po drugiej zaś – niedemokratyczni, 
siermiężni, ledwie wiążący koniec z końcem. Pozostaje strefa buforowa – świata 
„pomiędzy…”, świata tymczasowości, peryferyjnego i niedojrzałego. Przedstawia 
ona swoistą strukturę i wymiar transformującej się rzeczywistości społecznej, go-
spodarczej i politycznej. Niedojrzałość ta idzie w parze z ukształtowaniem się 
struktury społecznej, opóźnionej w rozwoju w stosunku do centrów, pełnej nie-
równości, sprzeczności i różnorodnej. Świat „pomiędzy ...” w sensie pogranicza 
może być w obrębie oddziaływania jednego, dwóch i wielu centrów, wtedy nastę-
puje interferencja wpływów centrów na pogranicza. Centra mogą być słabe i silne. 
Typowym przykładem oddziaływania wielu słabych centrów jest  zjawisko zwane 
„kotłem bałkańskim”, w którym wpływy centrów są rozmyte i zwykle dopiero 
naga siła może rozstrzygnąć na jakiś czas o dominacji Serbów czy Chorwatów 
i głębokiej niesłuszności idei Wielkiej Serbii, Chorwacji, czy nawet Albanii. Koncep-
cja Mitteleurope jest w sensie cywilizacyjno-kulturowym ciągle żywa wśród au-
striackich socjologów (Gasparini 2005, 53-143), ale i wśród elit ukraińskich Lwowa 
i Zachodniej Ukrainy, czy nawet Krakowa i Pragi, ale już jedynie w sensie odrębno-
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ści kulturowej i poszukiwanie korzeni tożsamości środkowoeuropejskiej. Macht 
w sensie Maxa Webera miesza się wtedy z ressentiment w sensie Nietzschego, co 
zwiększa wpływy, ale i budzi odruch oporu. Silne centrum, oparte na strachu 
przed imperium, zbudowała Rosja i jej dziedzic – Sowiecka Rosja. Powrót do tej 
idei w postaci resentymentu imperialnego w rządzonej przez tajne służby Rosji 
Putina jest wyraźny. Strach pogranicz przed inwazją i opanowaniem przez centra 
dotyczył całych państw i narodów, dopóki same nie ustanowiły niepodległości i 
swoich pogranicz, często traktowanych w ten sam sposób, jak same doświadczyły. 
Centra silne oparte zatem są na Macht dominatorów i resentymencie podporząd-
kowanych pogranicz. W ich przypadku język i kultura pełnią rolę narzędzia 
wspomagającego siłę i zawłaszczającego podporządkowanych. Relacja dominacji-
podporządkowania jest podstawowa dla stosunków tego typu. Centra słabe z regu-
ły starają się dominować jedynie kulturowo nad pograniczami, asymilując przed-
stawicieli mniejszości je zamieszkujących w zakresie języka i kultury. Można się 
odwołać do pojęcia przemocy symbolicznej albo jeszcze lepszego – pojęcia politycz-
nej poprawności, przy pomocy której ustala się, co wypada a co nie, nie wspominając 
o podmiocie („komu wypada” i „dlaczego”). W ten czy w inny sposób coś, co moż-
na metaforycznie określić jako „porządek dziobania”, zostaje ustalone na jakiś czas 
i jest przestrzegane. Pogranicza mają ochronę i przywileje przeważnie wtedy, gdy 
centrum jest w kryzysie, niestabilne, nieszanowane, słabe kulturowo albo rozpro-
szone. Decentralizacja unijna i delegowanie uprawnień w dół na bazie zasady sub-
sydiarności wzmacnia pogranicza, nawet te kraje peryferyjne, o których mówił Ja-
cques Chirac, że „straciły okazję, by siedzieć cicho”, czyli do zachowania się we-
dług reguł politycznej poprawności. A chodzi tu przecież o całe narody i słabsze 
państwa, które stały się podmiotami procesu rozszerzenia i nie uczestniczyły w 
ustalaniu reguł. Nie da się tych procesów sprowadzić do cierpliwego obliczania, ile 
razy dochód narodowy jest mniejszy od średniej unijnej. Wiadomo, że niemal naj-
biedniejsze w UE woj. lubelskie (co się zmieniło po wstąpieniu Bułgarii i Rumunii) 
jest 4 razy słabsze pod względem PNB brutto na głowę mieszkańca od średniej 
unijnej (ma 24 % średniej) a aż 15 razy od najbogatszego regionu Wielkiego Londy-
nu (364 % średniej unijnej). 

Wschodnia granica Polski jest znakomitym  przykładem pogranicza rozmy-
tego o charakterze cywilizacyjnym, gdzie występuje silna relacja pomiędzy bizan-
tyjskością i katolicyzmem rzymskiej proweniencji, a ostrego pod względem poli-
tycznym. Granica ta jest również miejscem styku przepływowych form pogranicz-
nych z Kaukazu i Azji. Stanowi wzór  pogranicza ostrego i zarazem przenikliwego, 
religijnego, ekonomicznego( w tym „szarej ekonomii”), językowego podobieństwa 
(i niewielkiej różnorodności), kulturowego kapitału i dyfuzji nowoczesności (prze-
ważnie z zachodu na wschód), swoistości i specyfiki słowiańskiej, narzucanej także 
Bałtom, którzy, zachowując nieufność do słowiańszczyzny w wydaniu rosyjskim, 
a częściowo i polskim, definiują przez ową podejrzliwość swoją tożsamość. Widać 
u nich chęć szybkiej akceptacji „skandynawizmu” jako nurtu cywilizacyjnego bar-
dziej zaawansowanego od słowiańszczyzny. Oswojenie sowieckości, nie do końca 
odrzuconej jako element tożsamości, silnie zaznacza się  zwłaszcza w Okręgu Kali-
ningradzkim i na Białorusi. Budowa państw narodowych, przy deficycie historycz-
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nie ukształtowanej narodowości, konstruowanej naprędce na nowo przy pomocy 
prowizorycznych środków w odcięciu od spadku imperialnego carskiego i sowiec-
kiego staje się rite du passage bieżącej koniunktury politycznej na wschodnim (i nie 
tylko!) pograniczu unijnym. Pogranicze to kojarzy się zwykle ze strefą buforową, 
która zamienia rutynę w niepewność jutra, cywilizację w bezładną mieszaninę 
form, historię w niepamięć selektywną, dostosowaną do potrzeb teraźniejszości. 
Nie jest dobre posiadanie na pograniczu zbyt silnej tożsamości a zarazem tożsa-
mość niewyrazista i słaba, zostanie wchłonięta i przemieszana, rozmyje się. Charak-
terystyczne dla takich obszarów są osobowości elastyczne, umiejące się dopasować 
do wielu różnorodnych wzorców kulturowych w życiu codziennym. Przechytrze-
nie historii udało się niektórym krajom, ale chodzi o utrzymanie dogodnej pozycji 
i jej umocnienie na dłużej.  

Określenie: „pogranicze rozmyte” dobrze oddaje całość transformacyjnego 
zamieszania, wielości i różnorodności  form oraz struktur, które się tam ukształto-
wały. Mówię tutaj nie tylko o wycinku polskim owego pogranicza, ale też o  buł-
garskim, rumuńskim, ukraińskim, gdzie owo przemieszanie jeszcze się pogłębia, 
a niewyrazistość staje się sznytem rzeczywistości, która – jakby niedostosowana – 
zamyka siebie samą w ramach, spoza których wyziera zawsze forma, z jednej stro-
ny tradycyjna i stara, z drugiej zaś – zmodernizowana. Zwykle nabiera ona poloru 
nowoczesności, ukazującej przez pryzmat selektywnej konsumpcji, że wie o jej ist-
nieniu, pośpiesznie dążąc do imitacji jej  znamion rzeczowych i stylów życia. Tłum 
i nieustanna kolejka na granicy, na owych check-pointach, przed których zbiurokra-
tyzowanymi „władcami” jedni padają umęczeni oczekiwaniem, inni strachem, jesz-
cze inni – drżąc o możność przetrwania, wioząc jakiś towar na sprzedaż, by mrów-
czą pracą zapewnić rodzinie przeżycie... do następnego wyjazdu. Pogranicze pod 
tym względem przestaje być kulturowe, czy cywilizacyjne, natomiast staje się eko-
nomiczne, a de facto i przede wszystkim quasi-ekonomiczne. Towary, które są 
w jednym kraju, przenoszone są na rynek drugiego różnymi sposobami. Koopera-
cja trwa nieustannie. Istnieje tzw. „efekt przeniesienia” – towaru, jego marki i wize-
runku z rynku jednego na rynek innego kraju w obrębie pogranicza. Zwyczaje ku-
pujących się upodabniają, nawet gusty się ujednolicają, naśladując dominujące kon-
sumpcyjne, zachodnie i zamerykanizowane  style życia. Wyposażenie domów, nie 
mówiąc o sposobie ich budowania, jest niemal identyczne. Efekt naśladownictwa 
dotyczy również specyfiki użytkowania. Trwa nieustanna, codzienna kooperacja 
wyznaczana przez potrzeby, użyteczność i interes ekonomiczny. Przenikanie przez 
granice i ponad granicami potrzeb i sposobów ich zaspokajania, staje się podstawą 
do funkcjonowania wzajemnych relacji danych społeczności. Przeważnie zyskują 
na tym mniejszości umiejscowione po obydwu stronach granicy, rzadko bywa ina-
czej i dotyczy to przeważnie sytuacji, gdy mniejszości są „zakładnikami” dominu-
jących większości. Głównie jednak to one są najbardziej predestynowane do uzy-
skiwania korzyści z takiej współpracy, gdyż znają język, kulturę, mają rodzinę, 
przyjaciół, nieobce są też im meandry współpracy. Wymierne korzyści stają się mo-
torem napędzającym wymianę i wciągającym w obręb sieci stosunków opartych na 
wymianie coraz więcej osób. Wtajemniczone zostaną one w całość dominujących 
zwyczajów, charakterystycznych dla nieoficjalnego, ale tolerowanego systemu 
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przemieszczania się ponad granicami. Zapętlenie nieformalnych więzi gospodar-
czych jest cechą charakterystyczną dla życia na pograniczach, immanentną dla typu 
stosunków, które dominują na obszarach położonych przeważnie na peryferiach 
danego kraju. Peryferie zachodnie i  wschodnie Ukrainy czy Białorusi różni zakres 
korzyści, jakie można uzyskać w handlu, odpowiednio zachodnie – z Polską 
a wschodnie – z Rosją w obszarze transgranicznym poprzez uczestnictwo w wy-
mianie nieformalnej. Zakres korzyści w handlu nieformalnym i formalnym z Polską 
jest znaczniejszy. Rosną też centra wymiany, jakimi są bazary, ale i poszczególne 
miasta, np. litewski Mariampol jako centrum handlu używanymi samochodami. 
Przepływy osób, towarów, usług i idei są coraz szersze i bardziej wyrafinowane. 
Jedni przenikają przez granicę poszukiwaniu nowych szans i nowych miejsc pracy, 
inni – wiedzeni ciekawością, jeszcze inni – naginani przez życiowe konieczności, 
czy powodowani chęcią studiowania. Czasem zdarzy się jakiś poszukujący azylu 
politycznego lub zwyczajnego schronienia za granicą na pewien czas Czeczeniec 
czy Białorusin, który z różnych przyczyn musiał opuścić swój kraj, by znaleźć 
schronienie, przeważnie w Polsce, co powoduje tarcia pomiędzy nią a Rosją, czy 
podporządkowaną jej Białorusią.  Czasem powędruje naciskana przez konieczność 
regulacji spraw, wymuszanych przez codzienność delegacja polityczna do stolicy 
regionu czy dystryktu nadgranicznego. Z reguły jednak, zarówno sprawy bizneso-
we, jak i polityczne załatwiane są w centrum i sytuacja na pograniczu zależy 
w decydującym stopniu od władz centralnych. Delegalizacja uprawnień w dół jest 
bardzo niewielka, z wyjątkiem pogranicza polsko-litewskiego. Zakładane odgórnie 
formy instytucjonalne, jak Euroregion Bug czy Niemen, nie zdają egzaminu, bądź 
z powodu niskiego budżetu, bądź też z powodu niechęci centrów do zapewnienia 
pewnej autonomii w procesie podejmowania decyzji, dotyczących własnych intere-
sów pogranicznym województwom czy regionom. Przykład może stanowić decyzja 
o zamknięciu granicy wschodniej dwa lata przed wejściem do Unii Europejskiej, 
którą podjął w imieniu ówczesnego rządu polskiego pełniący funkcję ministra 
spraw zagranicznych Bronisław Geremek, przeciwko której protestowali białostoc-
cy kupcy, nie mówiąc już o restrykcjach przewozowych i wwozowych, jakie wpro-
wadzają ciągle: białoruski prezydent Łukaszenka czy rosyjski – Putin w obwodzie 
Kaliningradzkim. Stosunek centrów do peryferii leżących na pograniczach jest 
zwykle nacechowany sporą dozą czy to protekcjonizmu, czy autorytaryzmu, czy 
nawet kolonializmu. Peryferia są wbrew ich żywotnym interesom kolonizowane 
przez centrum, niedostrzegające zwykle różnic społecznych, politycznych, etnicz-
nych i kulturowych, jakie na peryferyjnie położonych pograniczach są codzienno-
ścią. Reakcją na to jest rozwijanie, wbrew woli centrów, sposobów przetrwania 
opartych na zaradności, prowadzących mimo wszystko do niedorozwoju i domina-
cji nieoficjalnych zasad współegzystencji nad oficjalnie ustanowionymi przez pań-
stwa, pragnące kontrolować każdy przejaw życia i aktywności swoich obywateli. 
Dynamika przemian jest zatem dynamiką peryferyjności, sposobów radzenia sobie 
z  nią i sposobów wychodzenia z niej. 
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2. PRZEMIANY WSCHODNIEGO POGRANICZA A PROCES GLOBALIZACJI 

Dynamika przemian na pograniczach ukazuje różne elementy nowego po-
dejścia do teoretycznych ustaleń socjologii w tej dziedzinie. Do najważniejszych 
należy to, co możemy mieć z pogranicz, czyli aspekt praktyczny teorii pogranicza 
rozwijanych w Polsce i w Europie. Wiele nowych aspektów podejmuje teoria globa-
lizacji i dominacji globalnych organizacji nad lokalnym rynkiem i przeważnie – 
rynkiem pracy (Kaczmarczyk i Łukowski 2004, 38-102). Teoria ta jest wspomagana 
przez teorię konkurencyjności regionów w Europie i systemów światowych w rela-
cji  centra-peryferie (Wallerstein 2002). Pogranicza zyskują nowy status ze względu 
na zaspokajanie specyficznych potrzeb różnych grup: mieszkańców i przybyszy, 
jak również nową rolę w obrębie szeroko ujętej nowoczesności (Żelazny 2006, 63-
84). Ich tożsamość, kapitał ludzki, społeczny, kulturowy zaczynają być badane 
i tworzy to podłoże dla zainteresowania tymi procesami na pograniczach, które są 
warte uwagi szerszej publiczności (Kowalska 2007). Pojmowanie pogranicza jest 
dynamiczne i rozszerza swój zakres na małe miejscowości, których globalizacja nie 
obejmuje i mieszkają w nich wykluczeni, a ci, którzy nie chcą nimi być, uciekają 
z nich. „Globalizacja w tej formie, którą znamy obecnie – pisze Małgorzata Kowal-
ska – niszczy granice tradycyjne tylko po to, by ustanowić i pogłębić nowe podziały 
i opozycje: wygrani – przegrani, lepiej i gorzej urodzeni, lepiej i gorzej przystoso-
wani, Północ – Południe, Wschód – Zachód. Dopóki Unia Europejska oponuje prze-
ciwko pochodowi dzikiej i żywiołowej globalizacji, powinna grać istotną rolę czyn-
nika komunikacji i mediacji. Inaczej mówiąc, jej rola polega na demokratyzacji 
i równoważeniu sił, które istnieją na (nowych, przyp. tłum. T.P) „granicach” utwo-
rzonych przez quasi-globalizację” (Boudreault 2007, 41). To podejście ukazuje jesz-
cze szersze ujęcie pogranicza w aspekcie roli Unii Europejskiej w powstrzymywa-
niu rozwoju pogranicz kształtowanych na bazie rozprzestrzeniającej się dzikiej, 
nieuregulowanej i żywiołowej globalizacji. Rola ta, według mnie, polega również 
na przeciwstawianiu się makdonaldyzcji społeczeństwa w sensie Ritzera (Ritzer 
2000, 32-41), procesowi nieuregulowanej konsumpcji, który na pograniczach UE jest 
słabszy i może prowadzić do innych, ciekawszych, aniżeli te oparte na konsumpcji, 
stylów życia w obrębie peryferyjności. Postulowałem już, aby je ratować i nie po-
zwolić zaniknąć, zwłaszcza tym, które się ukształtowały w obrębie peryferyjnej, 
często chłopskiej wiejskości polskiej, słowackiej czy rumuńskiej na pograniczach, 
które je jeszcze ubogacają i czynią bardziej fascynującymi (Popławski 1997, 25 oraz 
roz. IX). Walka o pogranicze unijne trwa w dwóch wymiarach: ideologicznym 
i politycznym. Z jednej strony – pogranicze to jawi się jako obszar zacofania, wy-
magającego pomocy i transformacji, z drugiej – jako obszar egzotyczny, mistyczny, 
naturalny w swojej nieskażonej postaci, egzotyczny i piękny. Kształtują się na nim 
formy społeczne, które już dawno w innych regionach i miejscach przestały istnieć 
oraz style życia i  sieci relacji warte naśladowania. Owe formy amortyzują konflikty 
międzygrupowe i umożliwiają wspólne życie w różnorodności etnicznej, przy licz-
nych jeszcze niedostatkach w zakresie rozszerzonego reprodukowania poziomu 
konsumpcji i zaspokajania potrzeb bytowych oraz ułomności i ograniczeniach na 
lokalnych rynkach pracy (Popławski 2006, 55-7). 
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3. OD SOCJOLOGICZNEGO ROZUMIENIA POGRANICZA  
DO PRAKTYCZNEGO NIM ZARZĄDZANIA 

Po co nam socjologia pogranicza? Jak wdrożyć do praktyki osiągnięcia socjo-
logii pogranicz? Jakie programy dla pogranicz uruchomić? Jak przekonać grupy 
mieszkańców i przybyszy o wartości pogranicz, gdy często fakty temu przeczą? 
Takie i inne pytania jawią się jako znaczące, gdy próbujemy dociec praktycznej 
strony zjawisk i procesów zachodzących na pograniczach. Wschodnie pogranicze 
Polski tym bardziej skłania do zadawania takich pytań, że istnieje tam jeszcze 
„prawdziwa granica światów”, nie tylko pogranicze kulturowe, ale i państwowe, 
między blokami państw, cywilizacyjne. Chciałbym przytoczyć słowa Moreno Zago, 
badacza pogranicza włosko-jugosłowiańskiego, post-jugosłowiańskiego, regionu 
Alpy-Adriatyk, a prywatnie – mego kolegi z Instytutu Socjologii Międzynarodowej 
w Gorycji. Jego słowa, gdy przyjechałem z Białegostoku rychło  po likwidacji grani-
cy pomiędzy Słowenią a Włochami, kiedy to Gorycja i Nowa Gorica stały się zno-
wu prawie jednym organizmem miejskim, brzmiały właśnie: „ Give me Your bor-
der, I need the border”. I badacze z ISIG, którzy zaczynali od badania miast podzie-
lonych przez wojny w Europie (np. Gorizia-Nowa Gorica, Komarno-Komarom, 
Zgorzelec-Goerlitz, Gubin-Guben) (Popławski 1995, Makaro 2007, 117-62).) zaczęli 
tworzyć filie tam, gdzie była jeszcze „prawdziwa granica”, w Kiszyniowie, Skopje, 
Belgradzie. Dorobek socjologii wrocławskiej i zielonogórskiej w tej dziedzinie na 
pograniczu niemieckim, nacechowany praktycyzmem i chęcią rozwiązywania pro-
blemów w codzienności, jest też uzupełniany badaniami na Ukrainie czy na Litwie, 
więc pogranicza są symbolicznie przeniesione i poszukiwane tam, gdzie są jeszcze 
sztywne granice, o czym świadczy ostatnia znakomita praca Zbigniewa Kurcza 
o mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie, będącej w „okowach Giedroyciowskiego 
mitu” (Kurcz 2005, 375-428). Pogranicza bez sztywnej granicy są pograniczami kul-
tur, podczas gdy regiony pograniczne Unii Europejskiej są zdecydowanie pograni-
czami polityczno-cywilizacyjnymi. Kultury sobie poradzą ze sobą, dzięki procesom 
dyfuzji, imitacji, transgresji, przenikania wzorów kulturowych, dominacji – podpo-
rządkowania, mobilizacji kulturowych zasobów, kooperacji, inwazji, sukcesji, 
ujawnianiu i rozwiązywaniu konfliktów, czy antagonizmów i przełamywaniu ste-
reotypów. Widoczna jest w tym przypadku, choć słabo przeanalizowana, rola tzw. 
politycznej poprawności jako mechanizmu dopasowania kulturowego i swoistej 
przemocy symbolicznej, który ten mechanizm uobecnia w swojej istocie. Pojawienie 
się intymności, jak dowodzi Norbert Elias, było przełomem cywilizacyjnym, po-
dobnie polityczna poprawność zakrywa nagość relacji przemocy symbolicznej 
w sensie Bourdieu, np. widocznej w stosunkach polsko-niemieckich. To jest już 
zaledwie listek figowy, choć niedawno jeszcze było to jeszcze całkiem spore drze-
wo, spoza którego słabo widoczna była relacja dominacji politycznej. Kiedy wyda-
wało się, że spasowanie kulturowe przykryje historię,  wybuchł konflikt, który rela-
cję cofnął do postaci czystej sprzeczności, ale z drugiej strony – ukazał ją bez przy-
krywki w postaci politycznej poprawności, czyli taką, jaką była swej istocie, podob-
nie jak ukazuje się towar po odrzuceniu opakowania obiecującego kupującemu 
więcej, niż w nim było zawarte. Pozór nie jest w stanie zastąpić istoty, istota nato-
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miast może się przejawić poprzez pozór i „wystawić” nawet pozór „jakby w swoim 
zastępstwie”. Pozór jako globalizacja nie zakryje istoty tożsamości narodów i grup 
etnicznych na pograniczach o granicach nieostrych i przenikliwych. Widać to choć-
by na przykładzie Serbo-Łużyczan, będących od tysiąclecia w sytuacji otoczenia 
przez żywioł niemiecki, Bułgarów zdominowanych przez Turków, czy Estończy-
ków, Litwinów i Łotyszy, zdominowanych przez Rosjan w okresie półwiecza. 

Zarządzanie pograniczem może polegać na; 

 wdrażaniu osiągnięć socjologicznej teorii pogranicza do praktyki, np. prak-
tyk dobrosąsiedztwa, promowanie aspektów kulturowych, uczenie i wymia-
na doświadczeń w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów społecz-
nych na pograniczach, uświadamianiu o właściwościach kulturowych grup 
etnicznych, zwalczaniu stereotypów itp.  

 kreowaniu scenariuszy rozwojowych sfery nadgraniczej i transgranicznej, 

 pobudzaniu przedsiębiorczości etnicznej po obu stronach granicy (warto 
zwrócić uwagę na fakt, że przedsiębiorczość na pograniczu polsko-
białoruskim ma się lepiej, aniżeli by o tym mogły świadczyć oziębłe oficjalne 
stosunki międzyrządowe i wielka w tym zasługa mniejszości białoruskiej w 
Polsce, wprowadzenie tzw. Karty Polaka może przyczynić się do polepszenia 
sytuacji Polaków, zwłaszcza tych  zamieszkujących szerokim pasem tereny 
od granicy polskiej przez Grodno, Lidę, aż po Wilno i Sołeczniki, ułatwienia 
wizowe dla Ukraińców pozwalają utrzymać się z drobnego handlu dużej 
części rodzin i przyczyniają się do tworzenia  nowych  firm, internacjonaliza-
cja małych firm etnicznych  poprzez eksport, powiązania kooperacyjne itp. 

 wedle analizy SWOT zarządzanie polega na wykorzystywaniu szans i moc-
nych stron (Oportunities, Strengths) oraz polepszaniu słabych stron i unika-
niu zagrożeń (Weaknesses, Threats) w sferze transgranicznej (por. Gasparini 
2005, 43-49, Zago 2001, 10-52). Takim elementem może być wykorzystywanie 
Puszczy Białowieskiej i Kanału Augustowskiego dla ruchu turystycznego ja-
ko atrakcji. Istnieją tu nawet możliwości przechodzenia i przepływania na 
stronę białoruską na podstawie specjalnych uregulowań wizowych, wymia-
na młodzieży na bazie unijnych programów współpracy, przepływy ludno-
ści do pracy np. kierowcy z Polski zatrudniani przez potężne litewskie firmy 
transportowe, pracownicy budowlani z Białorusi i Ukrainy, zatrudniani 
przez polskie firmy, robotnicy rolni u polskich ogrodników i producentów 
rolnych, handel bazarowy i drobny po obu stronach granicy, zwalczanie 
„szarej strefy”, dzięki wprowadzaniu uregulowań pozwalających zamienić 
działalność w gospodarczym cieniu na oficjalną kooperację między firmami 
i ludźmi, wizyty wojewodów, współpraca w zakresie polityki celnej i wizo-
wej, zwalczaniu nielegalnej migracji, inwestycje zagraniczne, lokowanie ka-
pitału i inwestycji w wolnych strefach gospodarczych (np. GrodnaInvest 
i BrestInvest na Białorusi, Lwowskiej strefie na Ukrainie) itp. 

 promocja, współpraca i poznawanie się – redukujące wzajemną nieufność 
i podejrzliwość we wzajemnych stosunkach. Czasem lepiej to wygląda dzięki 
uczestnictwu w programach unijnych aniżeli bilateralnych lub poprzez wy-
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korzystywanie programów kooperacji tworzonych np. dla regionu bałtyckie-
go, z udziałem Białorusi, euroregionalnych, miast bliźniaczych, kooperacji 
samorządów, artystów, naukowców, pomoc dla poszkodowanych, dzieci, 
Polaków na Białorusi, fundowanie stypendiów i miejsc na uczelniach itp. 

 wizerunek „dobrego sąsiada” budowany przez intelektualne i medialne za-
interesowanie sąsiadem zagranicznym, konwersja wizerunków – własnego 
i sąsiada, ukazywanie uwarunkowań sytuacji sąsiada i własnej, uczenie po-
szanowania dla obcego, „innego’, eliminacja przemocy symbolicznej i wy-
wyższania się we wzajemnych stosunkach, empatia, szerzenie multikultura-
lizmu, otwartości na innego przy zachowaniu i promowaniu własnej tożsa-
mości, wychowanie nowego pokolenia w duchu otwartości i braku uprze-
dzeń, kontrola procesów unformizacji i globalizacji (g-lokalizm), promocja 
pogranicza, wyrównywanie szans konsumpcyjnych przy przeciwdziałaniu 
dominacji transnarodowych korporacji, komplementarność  strategii inno-
wacji i Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) realizowanych w obszarze 
pogranicza polsko-litewskiego, polsko-ukraińskiego itp.  

 wykorzystanie kapitału ludzkiego, kulturalnego i społecznego w obszarze 
pogranicza, przepływów ludności, siły roboczej, wiedzy i umiejętności 
mieszkańców pogranicz itp.  

 ostrożne, rozumne i  oparte na wiedzy o uwarunkowaniach społeczno-
politycznych, wspieranie dążeń do wolności, demokracji i realizacji zasady 
równości szans, cross-border cooperation (CBC), walka z ideą homo sovieticus 
realizowaną w praktyce przez Republikę Białoruską czy w Okręgu Kalinin-
gradzkim  itp. 

ZAKOŃCZENIE  

Od wiedzy socjologicznej o pograniczu do realizacji idei zarządzania pogra-
niczem jest jeszcze  daleka droga na wschodnim pograniczu Polski, niemniej warto 
poświęcić się budowaniu wizerunku „dobrego sąsiada”, który powinien zastąpić 
mający wiele cech negatywnych obejmujący wszystkie nacje rusińskie i rosyjskie 
stereotyp „ruskiego”, „podejrzliwego Litwina” czy „cwanego Polaka”. Rzeczywi-
stość, niestety, jak zwykle wyprzedza socjologię, podobnie jak relacje nieoficjalne 
i związane z zaspokajaniem potrzeb życiowych wyprzedzają oficjalne, a „szara 
strefa” często dominuje jeszcze w relacjach gospodarczych, zastępując normalne 
stosunki pomiędzy podmiotami ekonomicznymi. Jest to normalne w sytuacji przej-
ściowej i pogranicza rozmytego, o ostrej i nieprzenikliwej granicy, nienowoczesne-
go, niezarządzanego w sposób polityczny i negocjacyjny, pogranicza, którego 
uczestnicy nie ufają sobie wzajemnie. Brak zaufania, jak to podkreślał zwłaszcza 
Robert Putnam w studium nad demokracja włoską (Putnam 1995), jest podstawową 
przeszkodą do wykorzystania kapitału ludzkiego. Dotyczy to zwłaszcza niemałego 
kapitału tożsamościowego na wschodnim pograniczu Polski, opartego na jedności 
słowiańskiej i podobieństwie kultur. Wykorzystanie tego kapitału jest tym ważniej-
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sze, że stworzy naturalny odpór procesom dzikiej, żywiołowej i chaotycznej globa-
lizacji, która wysysa peryferia i pogranicza na rzecz i tak już bogatych centrów 
światowych. Ostatnie, olbrzymie pod względem liczebności, migracje z Podlasia, 
Podkarpacia, przygranicznych regionów Litwy i zachodniej części Ukrainy ukazu-
ją, jak łatwo niedorozwój wschodniego pogranicza Polski może zostać wykorzysta-
ny dla rozwoju najbogatszego regionu Unii Europejskiej, jakim jest obszar Wielkie-
go Londynu. Warto pochylić naukowe, polityczne i biznesowe „głowy” nad tym 
fenomenem społecznym i starać się wszelkimi siłami zmniejszyć natężenie jego 
występowania, a nawet „przekuć” wiedzę, umiejętności i doświadczenie tych mi-
grantów w rozwój pogranicza i jego nowoczesność, stwarzając im wprzódy warun-
ki do powrotu. 
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I 

Do analizy procesów etnicznych we współczesnym świecie, które generują 
granice i pogranicza, nadal zasadne jest stosowanie modelu relacji między: naro-
dem, społeczeństwem a państwem (narodowym) w otoczeniu zewnętrznym, 
z uwzględnieniem biegunowych wartości, orientujących odpowiednie działania 
i współdziałania owych trzech aktorów względem siebie i owego otoczenia. W pio-
nie wartościami tymi są: pokój – wojna; w poziomie: suwerenność – niewola. Do 
dziś wartości te, relatywizowane odpowiednio do sytuacji historycznych, nadają 
sens aktywności tych aktorów czy ich rozmaitych reprezentacji wewnątrzspołecz-
nych i zewnętrznych (patrz: Zagórski, 1998: 46-49). Obecnie w grę wchodzą już nie 
tylko reprezentacje narodów („etnosów”) czy społeczeństw narodowych („demo-
sów”), jako aktorów makropoziomowych, na okoliczność pokoju czy wojny – za-
tem odpowiednio: dyplomaci i żołnierze narodowi, jak ujmował to w swojej teorii 
stosunków międzynarodowych R. Aron (1995) – ale również reprezentacje nowych 
wewnętrznych i zewnętrznych aktorek megapoziomu (tj. poziomu stosunków po-
nadnarodowych i ponadpaństwowych). Aktorkami tymi są – stające się na naszych 
oczach – subcywilizacje i cywilizacje. Wśród przynajmniej ośmiu cywilizacji współ-
czesnego świata – w ujęciu Samuela P. Huntingtona (1997) – mieści się nasza cywi-
lizacja zachodnia, jako kontynuatorka cywilizacji łacińskiej (patrz: Koneczny, 1937; 
1991), a w jej ramach  subcywilizacja europejska. Ta ostania wraz z subcywilizacją 
amerykańską (północnoamerykańską) konstytuują dziś  cywilizację zachodnią jako 
całość. 

Z jednej strony, reprezentacjami integrowanych społeczeństw narodowych 
w ramach subcywilizacji europejskiej, są np. europarlamentarzyści i urzędnicy Unii 
Europejskiej (eurokraci) – tej zupełnie nowej superpaństwowej struktury integracji 
ponadnarodowej, nie tylko potencjalnie „degradującej” zwłaszcza małe i średnie 
społeczeństwa narodowe w ramach UE. Zbigniew Kurcz (2007), pisząc o obecnej 
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fazie integracji europejskiej, miał np. na uwadze tzw. „państwa wasalne” wobec 
„państw naczelnych” współczesnego świata. Z drugiej strony, reprezentacjami spo-
łeczeństw narodowych w szerszych, nadrzędnych wobec nich strukturach cywili-
zacyjnych i subcywilizacyjnych, stały się np. wojska narodowe krajów Unii, a wła-
ściwie ich militarne reprezentacje delegowane do tzw. pokojowych misji stabiliza-
cyjnych, najczęściej w najbardziej zapalnych regionach świata (Irak, Afganistan, 
Bałkany). Co więcej, te wojska misyjne jak niegdyś, nie tylko symbolicznie, rycerze 
krucjat średniowiecznych cywilizacji łacińskiej, mają dziś  rzekomo bronić wartości 
cywilizacji zachodniej. Najczęściej wymienia się wśród nich: wolność, demokrację, 
własność prywatną, poszanowanie godności ludzkiej czy prawa mniejszości. 
W istocie chodzi – przy braku demokracji wewnątrzcywilizacyjnej – o obronę inte-
resów samozwańczego lidera współczesnej cywilizacji zachodniej, tj. jej państwa 
centralnego, Stanów Zjednoczonych (patrz: Huntington, 1997), a pośrednio intere-
sów megakorporacji amerykańskich. To one głównie eksploatują, bez wątpienia 
także  subcywilizacji amerykańskiej i jej sojuszniczych społeczeństw, pola naftowe 
krajów cywilizacji muzułmańskiej. 

Tym sposobem mamy dziś do czynienia z osobliwą redukcją roli wojsk na-
rodowych, bez wątpienia głównie amerykańskich i sojuszniczych,  do roli megapo-
ziomowych grup ochroniarskich, jak np. w Iraku. Tu  pilnują one głównie jego pól 
naftowych i terenów do nich przyległych. W związku z tym,  można twierdzić, iż 
z natury rzeczy nie działają one i nie mogą efektywnie działać jako wojska narodo-
we na megapoziomie. Z natury rzeczy na tym poziomie nie istnieją i nie mogą efek-
tywnie działać stosowne systemy narodowo-obywatelskich, tj. demokratycznych 
kontroli elit władz państwowych, zwłaszcza wówczas gdy zostały one uwikłane 
w konflikty międzycywilizacyjne. Co więcej, w subcywilizacji europejskiej zaledwie 
dąży się dziś, w ramach struktur unijnych, do prowadzenia wspólnej polityki za-
granicznej i militarno-obronnej. 

Firmą ochraniarską megapoziomu, jednak głównie na rzecz interesów sub-
cywilizacji północnoamerykańskiej, stała się już dawno – zdaniem M. Klare(a) 
(2007), armia amerykańska. Nie od dziś broni ona także interesów naftowych i mili-
tarnych megakorporacji tej subcywilizacji. Konflikt interesów Europa-USA nie jest 
zatem przypadkiem. „Ochraniarskimi” kooperantkami tej armii w nowej, zatem też 
megakorporacyjnej służbie, stały się jednak i armie innych państw sojuszniczych 
Ameryki. Wikłają się tym samym nie tylko w „wojny naftowe”, a także w wojny 
z tzw. terroryzmem globalnym. Jest to w istocie także terroryzm Ameryki. Przez to 
i  państwa sojusznicze są coraz bardziej narażone na celowe ataki terrorystyczne, 
choć same wojny u boku samozwańczego lidera cywilizacji zachodniej były i są 
prezentowane  jako antywojny. W istocie są to  jednak wojny międzycywilizacyjne. 
Z natury rzeczy jako wojny prowokowane przez Amerykę – jak np. w Iraku – takie 
„antywojny”, niewiele mają w sobie nawet z idei prewencji, w warunkach rzeczy-
wistego zagrożenia, jako wojny „wyprzedzające”, tj. mające zapobiec wojnom 
„większego zła”. Jednak liderzy Ameryki skłonni są twierdzić, że nawet bez 
względu na same ich nazwy są one jednak prowadzone w interesie całego Zacho-
du, mimo iż Amerykanie zużywają co czwartą baryłkę wydobywanej ropy (zatem 
ok. 25 proc. zasobów światowych). Jest przy tym pewnym paradoksem, iż czyni to 
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zaledwie pięcioprocentowa mniejszość ludności naszego globu, którą są Ameryka-
nie, nie od dziś nie liczący się z zanieczyszczaniem środowiska globalnego i ko-
niecznością pokrywania – w związku z tym – stosownych kosztów na rzecz usu-
wania strat ekologicznych na naszym globie (Klare, 2007). 

Żołnierze społeczeństw narodowo-obywatelskich bez stosownych systemów 
demokracji megapoziomowej – w tym i cywilizacyjnych systemów kontroli uzgod-
nień i wykorzystywania międzynarodowych „misji stabilizacyjnych” – stają się 
zatem szczególnymi najemnikami, nie zaś  narodowo-obywatelskimi grupami dys-
pozycyjnymi w służbie demokracji, broniącymi narodowo-obywatelskich racji sta-
nów poszczególnych państw. Między innymi i w związku z tym – także negatyw-
nymi doświadczeniami dla Wojska Polskiego i Polski udziałami w „misjach” irac-
kiej, afgańskiej i bałkańskiej – próbuje się dopiero definiować interes narodowy, 
polską rację stanu, w relacji do interesów Unii Europejskiej i Zachodu. Dyktują to 
żywotne potrzeby zaledwie odradzającego się w suwerennym bycie naszego społe-
czeństwa narodowo-obywatelskiego (patrz: Marczak, 2007). Póki co jest ono tylko 
społeczeństwem transformacji postkomunistycznej (Zagórski, 2007), o „fasadowej”, 
z tegoż względu, formie demokracji (Zybertowicz, 2002). Jego żołnierze, z natury 
rzeczy, nie są jeszcze żołnierzami w pełni rozwiniętego społeczeństwa narodowo-
obywatelskiego, przeznaczonymi głównie do obrony granic swojego społeczeń-
stwa, a tym bardziej do skutecznej obrony narodu przed prowokowanymi atakami 
terrorystycznymi, z czym mamy do czynienia w Ameryce. Niektórzy analitycy za-
uważają, iż stała się ona w związku ze skutecznością tych ataków „imperium stra-
chu”, które wymaga w istocie – oprócz profesjonalnego wojska – „wojska obywa-
telskiego” (Barber, 2004). 

Jeśli dzieje się inaczej, tj. jeśli nie ma i nie działają efektywnie demokratyczne 
systemy kontroli elit władzy, społeczeństwa i ich wojska, a tym bardziej wojska 
formujących się zaledwie cywilizacji i subcywilizacji, stają się wojskami imperial-
nymi, o ile nie zostały one wciągnięte czy uwikłane w inny, w tym i przypadkowy 
sposób, w wojny (por. Zagórski, 2004). Do wojen imperialnych wojska społe-
czeństw narodowych, w tym zaledwie społeczeństw „demokratyzujących się”, 
wciągają i mogą wciągać, zatem niekontrolowane z woli narodów, narzucone lub 
wybrane w ramach „fasadowych demokracji”, elity władzy. Jednak żołnierzy obo-
wiązują przysięgi na rzecz służby narodowej. O wiele łatwiej jest też dotrzymać 
przysięgi, gdy naród ma zwłaszcza zdefiniowany swój interes narodowy i narodo-
wą rację stanu. Przy braku lub deficycie demokracji, wojska narodowe z natury 
rzeczy stają się, czy mogą stać się obrońcami interesów także obcych sobie grup. 
Działają one nie tylko jawnie, w aureoli demokracji, ale także za kulisami. Jeśli 
działają, jak w tym ostatnim przypadku, a także „za fasadami”, mogą głównie re-
prezentować interesy antydemokratyczne. W rzeczywistości postkomunistycznej 
społeczeństw Andrzej Zybertowicz (2005) niektóre z takich grup nazywa np. mia-
nem antyrozwojowych grup interesów (por. też: Nace, 2004; Klare, 2007). 

Być może, iż żołnierze wojsk narodowych mogą się już dziś  stawać realnymi 
– przy obecnej, przede wszystkim, potencjalnej możliwości – obrońcami także, do 
pewnego stopnia, interesów cywilizacyjnych czy subcywilizacyjnych Zachodu, jeśli 
nawet nie ma on jako cywilizacja odpowiednich form demokracji megapoziomo-
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wych. W tej kwestii nie ma zupełnie wątpliwości Jürgen Habermas (2007), pisząc 
ostatnio o Unii, iż: „Jeszcze nigdy w przełomowych momentach integracji europej-
ska polityka nie była tak jawnie elitarna i biurokratyczna.(...) Władcy traktatów 
dobrze wiedzą, że nie posunęli się naprzód ani w kwestii ostatecznych granic 
wspólnoty, ani tego, jakie uprawnienia powinny być przekazane Unii z uwagi na 
wspólne polityki europejskie. (...) Mówiąc krótko, przepaść między elitami poli-
tycznymi a obywatelami została raczej utrwalona, a droga do rozstrzygnięcia przy-
szłego kształtu Europy zamurowana”. W związku z tym nie dziwią też bardzo wy-
biegi elit większości krajów europejskich na rzecz przyspieszonego trybu ratyfikacji 
traktatu lizbońskiego, w tym i elit naszego kraju, stawiających się ponad narodami 
i obywatelami, w dążności do realizacji projektu pełnej integracji europejskiej. Bez 
wątpienia chodzi też, przy znacznym stanie płynności systemowej makro- i mega-
poziomu rzeczywistości społecznej, o wyraźniejsze i szybsze określenie realnych 
granic między nowymi wyłaniającymi się wspólnotami subcywilizacyjnymi i cywi-
lizacyjnymi, już nie tylko dla określania celów obronnych dla samych żołnierzy 
funkcjonujących w ramach tzw. misji wojskowych, szczególnie pod dowództwem 
NATO, ale także dla innych grup dyspozycyjnych: policji, służb granicznych, 
a także funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu. 

Powodzenie działań „procywilizacyjnych” będzie jednak zależało – jak sądzę 
– od tego czy uda się w ogóle zdemokratyzować stosunki w obrębie samych stają-
cych się na naszych oczach subcywilizacji i cywilizacji oraz stosunki między tymi 
aktorkami procesów współczesności. Społeczeństwa narodowe, jako takie, będąc 
głównie aktorami megapoziomu – tj. poziomu ich funkcjonowania i integracji  jako 
całości – pozostają nimi na tym poziomie. Przyjmując taki sposób rozumowania, 
można twierdzić, iż trudno sobie wyobrazić, aby bez jak największej ilości demo-
kracji makropoziomowych – tj. narodowo-obywatelskich (krajowych) – mógł kie-
dykolwiek zaistnieć megapoziomowy ład demokratyczny. Dla uproszczenia ten 
ostatni nazywam ładem cywilizacyjnym. W istocie chodzi tu o mieszczące się 
w jego ramach trzy formy ładów mianowicie: subcywilizacyjne, cywilizacyjne 
i o ład międzycywilizacyjny (globalny) (patrz: Zagórski, 2002). 

II 

Zwłaszcza po upadku imperium sowieckiego – po rozkładzie dwubieguno-
wego, „zimnowojennego” bloku państw demokratycznych i totalitarnych – w krę-
gu analitycznym „otoczenia zewnętrznego” należy, jak sądzę, rozpatrywać także 
cywilizacje i subcywilizacje oraz postrzegać je jako nowe aktorki megapoziomu. 
Realniejszą i bliższą dla nas aktorką staje się, zwłaszcza po podpisaniu traktatu 
lizbońskiego (13 grudnia 2007 r.) i  po realnym rozszerzeniu Strefy Schengen (od 21 
grudnia 2007), Unia Europejska. Co więcej, mimo wypunktowania przez J. Haber-
masa (2007) jej antydemokratycznych struktur, działa już Europejska Rada Stosun-
ków Międzynarodowych (Smoczyński, 2007), z myślą o realizacji dalekosiężnego 
projektu rządów Europy w XXI, przynajmniej na rzecz osiągania równowagi 
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względem takich potęg „z urodzenia” – wg terminu J. Habermasa (2007) – jak USA, 
Rosja, Chiny, Indie. 

W tradycyjnej wersji analitycznej modelu zewnętrznego otoczenia: narodu, 
społeczeństwa, państwa (Zagórski, 1998: 47), do niedawna byli uwzględniani tylko 
aktorzy makropoziomu, zatem stosowne „inne” społeczeństwa narodowe. Na bie-
gunie pokoju byli to „sojusznicy”; na biegunie wojny – „wrogowie”; na biegunie 
suwerenności – „neutralni”, a na biegunie niewoli – „okupanci” (kolonizatorzy, 
neokolonizatorzy). W warunkach globalizacji i integracji cywilizacyjnych w otocze-
niu zewnętrznym powinny być również analizowane „wrogie cywilizacje” (patrz: 
Huntington, 1997) oraz aktorzy samych pogranicz (Kurcz, 2001, 2007). Jednak do-
póty, dopóki państwa narodowe są niezbędne do utrzymania ładów makropozio-
mowych (patrz też: Fukuyama 2005), granice między państwami są nadal ważne, 
a nawet stają się niezbędne, choć mogą być dziś coraz szerzej otwierane. Przy dra-
stycznych zróżnicowaniach społeczeństw narodowych współczesnego świata, 
w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym, pod względem kumulacji bogactwa 
i biedy, ograniczonych ilości dóbr niezbędnych do życia, granice pozostaną nadal 
istotnymi regulatorami dostępu do tych dóbr. Nic też nie wskazuje na to, iżby miej-
sca społeczeństw narodowych – jako grup makropoziomowych – w zakresie wy-
twarzania i dystrybucji dóbr, zwłaszcza elementarnych, byli w stanie zająć nowi 
aktorzy społeczni, zwłaszcza zaś niektórzy patologiczni aktorzy megapoziomu 
żądni tylko zysku ekonomicznego, zwłaszcza niektóre megakorporacje, mafie 
i gangi ponadnarodowe. 

Mimo dokonujących się we współczesnym świecie gruntownych i szybkich 
zmian, mogących stwarzać wrażenie zaniku państw narodowych i tradycyjnych 
granic  między nimi - lądowych, powietrznych i wodnych – tak nie jest (patrz: Ca-
stells, 2007). To tylko wrażenie. Państwa narodowe mają się nieźle (Giddens, 2004). 
Co więcej,  systematycznie wzrasta ich ilość. W tym roku (2008) przybyło nam Ko-
sowo. Po II wojnie światowej było około pięćdziesięciu państw. Dziś jest ich ponad 
trzykrotnie więcej – 185 – jeśli przyjmiemy za S.P. Huntingtonem (1995), iż społe-
czeństwami są takie makrostruktury integrowane przez legalne państwa, w obrębie 
których zaspokaja swoje potrzeby przynajmniej milion mieszkańców danego kraju 
(wytwarzających przynajmniej miliard PKB). Tym samym wzrosła ilość granic po-
między samymi tak pojmowanymi społeczeństwami narodowymi jako nadrzęd-
nymi samoistnymi makrogrupami (patrz np.: Encyklopedia, 2006: 198, 261; Świat, 
2005), nie biorąc pod uwagę płynniejszych granic międzysubcywilizacyjnych i mię-
dzycywilizacyjnych. Nie ulega jednak wątpliwości, iż równocześnie swoje uprzy-
wilejowane pozycje graniczne utrzymują państwa narodów największych, z reguły 
dotychczasowych liderów kolonizacji i neokolonizacji. Niektórych z nich postrzega 
się jako tzw. „plemiona globalne” (patrz: Kotkin, 1993) lub państwa centralne zdol-
ne do integracji większych całości. 

To za sprawą takich właśnie państw – jak podkreśliłem na wstępie – a ściślej 
za sprawą ich szczególnej, jeszcze „antydemokratycznej” aktywności konstytuują 
się subcywilizacje i cywilizacje (patrz: Huntington, 1997). Z wielu powodów są 
i mogą być one postrzegane jako aktorki megapoziomu. Na przykład Joel Kotkin 
(1993) przedstawił inną perspektywę poznawczą, koncentrując swoją uwagę na 
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globalnej rywalizacji tzw. plemion globalnych. Wśród nich wyróżni takie plemiona, 
które przede wszystkim już wniosły swoje trwałe odpowiednie wkłady do tzw. 
cywilizacji ogólnoludzkiej, swoją liczoną w tysiącach i setkach lat obecnością na 
globie. Wśród plemion globalnych wyróżnił: Żydów, Brytyjczyków, Anglo-
Amerykanów, Chińczyków, Hidusów i Japończyków. 

Samuel P. Huntington w wymienianej już teorii zderzenia cywilizacji pod-
kreślił zwłaszcza integracyjne funkcje państw centralnych dla poszczególnych kon-
stytuujących się cywilizacji współczesnego świata, mianowicie: (1) Stanów Zjedno-
czonych – dla cywilizacji zachodniej; (2) Chin – dla cywilizacji konfucjańskiej; 
(3) Indii – dla cywilizacji hinduskiej; (4) Rosji – dla cywilizacji prawosławnej; 
(5) Japonii – dla cywilizacji japońskiej, wskazując równocześnie, iż inne  cywilizacje: 
muzułmańska (6), latynoska (7) i buddyjska (8) takich państw centralnych jeszcze 
nie mają. Cywilizacje traktowane przez tego politologa amerykańskiego jako jed-
nostki geopolityczne, złożone odpowiednio z wielu integrowanych, zbliżonych 
i zbliżanych do siebie państw o wspólnych interesach – przy wzrastającym znacze-
niu sfery polityki, w związku z wyzwaniami militarnymi i demoratyzacyjnymi – 
stają się w istocie, zdaniem S.P. Huntingtona, ponadnarodowymi czy ponadpań-
stwowymi formami integracji społeczeństw, także wokół wspólnych, jednak nad-
rzędnych, megapoziomowych systemów wartości. Zwykło się je nazywać mianem 
systemów wartości cywilizacyjnych. Już nie tyle są one jako takie deklarowane, 
a praktykowane. 

Na ten aspekt integracji cywilizacji w ogóle – jako praktyk cywilizacyjnych, 
tj. „metod zbiorowego ustroju życia społecznego” – już dawno zwrócił uwagę kla-
syk naszej socjologii – Feliks Koneczny (patrz: Koneczny, 1937, 1991). Dziś odpo-
wiednim, zróżnicowanym praktykom cywilizacyjnym o zasięgach globalnych 
sprzyjają dodatkowo, bez wątpienia, środki masowej komunikacji, zwłaszcza Inter-
net i telefonia komórkowa. Środki tej komunikacji powodują, iż cywilizacje i sub-
cywilizacje stają się całościami znaczniejszymi i jakby bardziej neutralnymi poli-
tycznie od wcześniejszych form integracji imperialnych, jako też wczesnych form 
megastrukturalnych (form zasadzających się zawsze na strukturach podległości 
polityczno-terytorialnych (por.: Ferguson, 2004; Kennedy, 2002)), jednych społe-
czeństw politycznych względem innych. Być może dlatego cywilizacje i subcywili-
zacje zdają się mieć jako całości, przynajmniej potencjalnie, charakter demokratycz-
ny. Wymaga to jednak dopiero realnej demokratyzacji stosunków między społe-
czeństwami budującymi subcywilizacje i cywilizacje. Nie da się bowiem demokracji 
makropoziomowej przenieść mechanicznie na megapoziom rzeczywistości spo-
łecznej. Demokracja w ramach społeczeństw, jeśli w ogóle jest, kończy się właśnie 
we współczesnym świecie na makropoziomie  i póki co, jest  jeszcze zupełnie obca 
megapoziomowi. 

Tu prym wiedzie jeszcze „imperium globalne”. Jednak pytanie: czy dziś – 
nazywane też przez Zbigniewa Brzezińskiego (1994; 1998) „jedynym mocarstwem 
bez rywali” – jest ono raczej tylko imperium Zachodu, niż globalnym, budowanym 
już jednak raczej przez subcywilizacje i cywilizacje jako kolonie i półkolonie, niż 
poszczególne społeczeństwa narodowe (?),  pozostawiam bez odpowiedzi. 
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III 

Przyjmując taką perspektywę poznawczą, można twierdzić, że jesteśmy 
równocześnie świadkami coraz wyraźniejszego ustanawiania innych, poniekąd 
nowych granic, zarówno na makro-,  jak i na megapoziomie rzeczywistości współ-
czesnego świata. Na tym ostatnim poziomie stają się one z natury rzeczy ważniej-
sze swoją rangą, od dotychczasowych granic międzypaństwowych. Są to bowiem 
granice międzycywilizacyjne, w tym i międzysubcywilizacyjne, chociaż niesamo-
wicie dziś przenikalne. Wystarczy przywołać choćby teorię społeczeństwa sieci 
M. Catellsa (2007) czy teorię społeczeństwa globalnego ryzyka U. Becka (2007). 
Okazuje się jednak, że mimo owej przenikalności, zwłaszcza granice między stary-
mi i nowymi państwami są nadal ważne. Co więcej, są one powodem wielu wojen 
i czystek etnicznych. Zbigniew Brzeziński (1997) – nie bez powodów – mówił 
o „wielkiej szachownicy” i rozpoczynającej się na niej grze po upadku imperium 
sowieckiego. Temu amerykańskiemu doradcy do spraw bezpieczeństwa narodo-
wego prezydenta J. Cartera – choć nie znał on jeszcze współczesnego języka teorii 
cywilizacji – chodziło jednak bardziej nie o gry między państwami o granice, a ra-
czej o gry między całymi ich nowymi formującymi się blokami czy grupami państw 
o wspólnych, do pewnego stopnia, interesach, nawet jeśli były one i są „odgórnie” 
narzucane przez „supermocarstwo bez rywali”. Według tego politologa uczest-
niczkami „gry na wielkiej szachownicy” stały się przede wszystkim wykreowane 
odgórnie przez Amerykanów grupy państw , mianowicie G- 7, G-8, czy G-9 (G-7: 
USA, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Japonia, Kanada; G-8 + Rosja; G-9 
+ Chiny) oraz ich bloki, do pewnego stopnia odpowiadające niektórym cywiliza-
cjom w ujęciu S.P. Huntingtona. Jednak przy znaczniejszej zmienności i płynności 
konfiguracji geopolitycznych w zestawieniu z większą stabilnością podziałów cy-
wilizacyjnych i subcywilizacyjnych – zasadzających się na systemach wartości kul-
turowych i religijnych – analiza współczesnego fenomenu granic w perspektywie 
cywilizacyjnej, zwłaszcza na gruncie socjologii, staje się bardziej interesująca 
i płodniejsza. To raczej historyczne i współczesne wpływy cywilizacji, praktyki 
cywilizacyjne, mimo różnic politycznych, determinują granice polityczno-
terytorialne i ich cywilizacyjne wsparcia ze strony megapoziomu. 

Cywilizacje to przede wszystkim wspólnoty wartości (Huntington, 1997; por. 
Koneczny, 1937; 1991), zasięgi których w różnicującym się świecie i ich granice 
wpływów, wyznaczają zdecydowanie praktyki ściśle określonych wartości. Doty-
czy to nie tylko życia publicznego społeczeństw, a przede wszystkim życia co-
dziennego. Dzięki zwłaszcza praktykom codziennym cywilizacje były i stają się 
wspólnotami diasporycznymi. To owe praktyki, trwalsze od systemów podziałów 
państwowo-granicznych, pozwalały ludziom trwać w ramach danych cywilizacji, 
przeżywać nawet totalitarne imperia. Tylko przez realne praktyki cywilizacyjne – 
grożące nawet represjami – określać można rzeczywiste zasięgi i granice cywilizacji 
czy subcywilizacji (Koneczny, 1974). Przez to, że w ramach subcywilizacji i cywili-
zacji, jako nadrzędnych całości, funkcjonują coraz wyraźniej podobne cywilizacyj-
nie społeczeństwa narodowe, przynajmniej niektóre ich zewnętrzne granice są czy 
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stają się równocześnie granicami międzycywilizacyjnymi (w tym i międzysubcywi-
lizacyjnymi). 

Także w zbiorowych praktykach militarno-politycznych, wojennych, i dziś 
także terrorystyczno-wojennych współczesnego świata, na plan dalszy zdają się 
schodzić wartości „narodowe”, jako w znacznej części nawet „skompromitowane”, 
zwłaszcza w toku II wojny światowej (czy w ogóle w tzw. „wieku megaśmierci”, 
jakim był wiek XX, dwóch wojen światowych według Z. Brzezińskiego (1992: 17-
28), a na sztandarach wypisywane są chętniej wartości cywilizacji. Zdaje się być tak 
nawet, gdy są praktykowane wartości kultur narodowych, pod sztandarmi cywili-
zacyjnymi. Wszak wartości cywilizacyjne, przynajmniej na pozór, są bardziej uni-
wersalne i mniej „podejrzane”, choćby niepoprawnością polityczną obecnej fazy 
globalizacji i mówienia o „demokracji”. Co więcej, przez to podnosi się również 
rangę wartości „narodów cywilizowanych”, a także niektórych wartości cywiliza-
cyjnych jako świętych, czy „sakralnych”, zwłaszcza w zderzeniach cywilizacyjnych, 
choćby ze światem muzułmańskim (Huntington, 1997; Tibi, 1998; Zagórski, 2006). 
Za „sakralizowane” tylko wartości, być może należy jeszcze poświęcać życie, 
z premedytacją, choćby pod bojowym zawołaniem: „Bóg jest zawsze z nami”. 

W przypadku wschodniej granicy Polski z Rosją – niejako dodatkowo jej 
rangę, jako granicy nie tylko międzypaństwowej, kreuje – moim zdaniem – spór 
polityczno-militarny o tzw. tarczę antyrakietową Stanów Zjednoczonych w „odzy-
skanej” przez Zachód części Europy. Jako obiekt militarny miałaby być ona zainsta-
lowana na nowych terytorialnych rubieżach cywilizacji zachodniej. Stałoby się to 
być możliwe dopiero dziś, przy wątpliwej korzyści dla Polski, gdy nie działają, bo 
nie ma, systemy demokracji megapoziomowych,  po ponownie odzyskanej, w sen-
sie terytorialnym, suwerenności wraz upadkiem imperium sowieckiego, mimo 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz po objęciu naszego kraju Strefą 
Schengen (21 grudnia 2007) (Henzler, 2007). Stałoby się tak, ponieważ jedyne „su-
permocarstwo bez rywali” traktuje właśnie siebie jako  lidera cywilizacji zachod-
niej, czy jej „państwo centralne”, wchodząc przez to w strategiczno-cywilizacyjny 
spór z Rosją. Ta z kolei  uchodzi z jednej strony za spadkobierczynię imperium so-
wieckiego (totalitarno-komunistycznego), nie skrywając chęci przynajmniej czę-
ściowej jego odbudowy. Z drugiej zaś strony, uchodzi ona równocześnie za lidera 
krystalizującej się cywilizacji prawosławnej (Prus, 2007), biorąc wyraźnie pod opie-
kę Serbów, którzy utracili Kosowo.  

Zapewne niemały wpływ na przyspieszenie procesów krystalizacji cywiliza-
cji współczesnego świata wywarła i wywiera praktykowana w sumie, w amerykań-
skiej polityce imperialnej, teoria wojen międzycywilizacyjnych Samuela P. Hun-
tingtona (1997); a także pochodne tej teorii. Mam tu zwłaszcza na uwadze teorie 
antywojen H. i E. Tofflerów; wojen gwiezdnych, czy ostatnio wojen z tzw. terrory-
zmem globalnym (głównie muzułmanów z Al Kaidy) (Toffler, 1997). Najistotniejsze 
znaczenie w „pobudzeniu” procesów krystalizacji poszczególnych, wymienionych 
wcześniej cywilizacji współczesnego świata miało wskazanie, przez S. P. Hunting-
tona, realnych i potencjalnych wrogów cywilizacji zachodniej czy stopnia ich ze-
wnętrznej „konfliktowości”. 
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Wagi problemu granic międzypaństwowych i międzycywilizacyjnych – 
w tym i międzysubcywilizacyjnych – nie przekreśla nawet, jak sadzę: (1) coraz 
większe „otwieranie się” na siebie społeczeństw narodowych (wszak, pozostają one 
głównymi aktorami makropoziomu); (2) wzmożona ruchliwość terytorialno-
geograficzna ludności między kontynentami, jak i (3) pojawienie się „nowych dia-
spor”. Te ostatnie są, jak wiadomo, wspólnotami szczególnymi, zdeterytorializo-
wanymi, pozbawionymi tradycyjnego sąsiedztwa terytorialnego, wspólnotami ob-
razów, czy równocześnie wspólnotami afektu „dryfującymi w cyberprzestrzeni” 
(Appadurai, 2005), porządkowanymi do pewnego stopnia odbieranymi treściami 
raczej kultury popularnej niż elitarnej w skali globalnej. Szczególnie dla nich grani-
ce we współczesnym świecie stają się nie tylko coraz bardziej otwarte, jako po-
chodne procesów demokratyzacji społeczeństw i działania ponadnarodowych sys-
temów ochrony praw jednostek i mniejszości, ale przede wszystkim „przenikalne”. 
Żyjemy bowiem w rzeczywistości globalnego społeczeństwa sieciowego (Castells, 
2007), w którym przestrzenie rzeczywiste są w coraz większym stopniu współkre-
owane przez przestrzeń witrualną i funkcjonujące w niej „obrazy”. O wiele szybciej 
też, dają się kreować i współkreować aktorzy tych przestrzeni.  

Na gruncie socjologii wielkich struktur, społeczeństwa narodowe, subcywili-
zacje i cywilizacje, to jednak wciąż zmieniający się aktorzy nie tylko pod wpływem 
polityk-praktyk społecznych, ale także pod wpływem rozmaitych, upowszechnia-
nych masowo, obrazów „ich fizjonomii”. Owe obrazy rzutują niewątpliwie na owe 
polityki-praktyki, jak i na aktywność aktorów oraz ich rozmaitych reprezentantów. 
To aktywność aktorów głównych i pomocniczych (reprezentantów) wyznacza real-
ne granice między obszarami, terytoriami i sferami rzeczywistości, zarówno 
w przestrzeni rzeczywistej, jak i wirtualnej, w sumie także granice wpływów 
i aspiracji cywilizacji i subcywilizacji. 

Przy wskazanych na wstępie założeniach w kwestii relacji między państwa-
mi i społeczeństwami, narody są po prostu równolegle istniejącymi wspólnotami 
diasporycznymi (kulturowo-historycznymi), nawet jeśli dany naród ma swoje su-
werenne, legalne państwo. Właściwe miejsce narodów, wśród innych tworów 
i zarazem aktorów procesów etnicznych, można wskazać, przyjmując następujący 
model historycznego następstwa aktorów tychże procesów: plemiona, ludy, grupy 
etniczne, narody (tzw. „etnosy”), społeczeństwa narodowe (inaczej też: narody no-
woczesne – „demosy” – czy społeczeństwa polityczne (patrz np. Znaniecki, 1990), 
„plemiona globalne” (Kotkin), imperia (Ferguson, 2004; Kennedy, 2002), subcywili-
zacje i cywilizacje (Koneczny, 1937; Huntington, 1997) oraz społeczeństwo globalne 
(patrz np.: Beck, 2007; Castells, 2007). 

Dziś o społeczeństwie globalnym coraz więcej wiemy. Jest ono zapewne 
szczególną całością, skomplikowaną strukturą najwyższego rzędu, permanentnie 
stającą się, pochodną kumulacji efektów aktywności pozostałych aktorów rzeczy-
wistości współczesnego świata. Florian Znaniecki – społeczeństwo światowe 
(world society) traktował, jako stającą się całość z najcenniejszych zdobyczy społe-
czeństw narodowych. Całość tę traktował jednak jako bardziej jeszcze potencjalny, 
niż realny twór cywilizacji wszechludzkiej (powstały na bazie najcenniejszych 
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pierwiastków wcześniejszych cywilizacji ludowych i narodowych, traktowanych 
jako formy kultury, w przeciwieństwie do innych teoretyków cywilizacji). 

Dziś społeczeństwo światowe (czy – jeśli tak można powiedzieć: hiperstruk-
turę globalną najwyższego rzędu), opisuje się już prawie jako realną całość, mającą 
do rozwiązania specyficzne problemy egzystencji i bezpieczeństwa światowego. 
Jest tak, czy to weźmiemy np. pod uwagę teorię Manuela Castellsa (2007) „społe-
czeństwa sieci”, czy teorię „globalnego społeczeństwa ryzyka” Ulricha Becka 
(2007), w których jednak dla tradycyjnych państw i granic praktycznie nie ma miej-
sca, a liczą się problemy globalne. Tymczasem, możliwość ich rozwiązywania – jak 
sądzę – zależeć będzie przede wszystkim od kondycji państw i społeczeństw naro-
dowych jako makrostruktur. To od samej nawet możliwości kalkulacji kosztów 
w rozwiązywaniu tych problemów na poziomach makrostrukturalnych, od kondy-
cji gospodarek narodowych w dystrybucji tych kosztów (Kotler, 1998), zdaje się 
nadal zależeć możliwość rozwiązywania problemów globalnych i określanie ich 
skali. Wszak aktorzy megapoziomu – poza cywilizacjami i subcywilizacjami – to 
także: megakorporacje, mafie i gangi międzynarodowe, skutecznie, w przeciwień-
stwie do społeczeństw narodowych, unikające owych kosztów. 

IV 

Przyjmując zasadne – moim zdaniem – założenia niektórych teorii cywiliza-
cji, a i efekty praktyk cywilizacyjnych, można zapewne mówić o cywilizacji za-
chodniej, a w jej ramach o dwóch „świeckich” subcywilizacjach, mianowicie euro-
pejskiej i północnoamerykańskiej. Pierwsza z subcywilizacji zdaje się dość inten-
sywnie materializować swoje struktury integracyjne jako nowa, stająca się całość. 
W istocie jest to już wielowymiarowa struktura organizacyjno-integracyjna 
o względnie utrwalających się relacjach współzależności rozmaitych elementów. 
Nie bez powodów nazywa się ją Unią Europejską, „superpaństwem”, a ostatnio 
nawet wprost „nowym imperium” (gdy zwłaszcza 13 grudnia 2007 r. podpisano 
tzw. traktat lizboński „reformujący” Unię (?)). Objęła już ona 27 społeczeństw na-
rodowych. Jednak – jak podkreślał J. Barosso (Przewodniczący Komisji Europej-
skiej) – wyróżnikiem nowego imperium od „starych”, że jest to, że Unia jako „no-
we” jest pochodną praktykowania – do pewnego stopnia – „zasady dobrowolno-
ści”, a nawet bardzo długich zabiegów kandydatów do członkostwa w Unii i to 
pod warunkiem spełnienia ściśle określonych warunków, na bazie wspólnych war-
tości (cyt. za: Dziennik, 2007, nr 71 (24-25 marca). 

Niektórzy socjologowie już dawno zaczęli opisywać stające się także we 
wcześniejszych fazach społeczeństwo europejskie, uwzględniając lata 1945-2000 
(patrz: Therborn 1998), chociaż ewidentnie europejska przestrzeń bez granic posze-
rzyła się dopiero pod koniec 2007 r. (w ramach tzw. strefy Schengen, obejmującej 
swobodny przepływ ludzi, towarów i usług między państwami stowarzyszonymi, 
gdy praktycznie granice wewnętrzne między owymi państwami przestały istnieć 
z dniem 21 grudnia). 
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Wspólnymi ideami-wartościami europejskimi i normami prawa europejskie-
go łączą się zatem społeczeństwa Unii Europejskiej w celu efektywniejszej możli-
wości rozwiązywania wspólnych problemów, niemożliwych do rozwiązania przez 
poszczególne społeczeństwa. Z jednej strony, są to społeczeństwa tzw. „starej” Unii 
– demokratyczne, od ponad dwóch wieków także kapitalistyczne. Z drugiej zaś 
strony, są to zwłaszcza społeczeństwa transformacji postkomunistycznych, z Euro-
py Środkowowschodniej, na czele z największym spośród nich społeczeństwem 
Polski (patrz: Zagórski, 2007). 

Społeczeństwa narodowe – będące nawet (1) totalitarnymi, (2) społeczeń-
stwami transformacji postkomunistycznych (posttotalitarne) oraz (3) narodowo-
obywatelskimi (demokratycznymi) – choć zasadniczo lokowały się i lokują na ma-
kropoziomie rzeczywistości społecznej, w efekcie swojej ekspansywności, czy ści-
ślej swojego państwa narodowego, mogły stawać się i stawały społeczeństwami 
szerszymi, czy po prostu społeczeństwami imperialnymi (w tym neoiperialnymi). 
Jako takie też traciły typowe cechy makrostrukturalności, stając się megastruktu-
rami. Stawały się zatem całościami o bardziej złożonych strukturach relacji, zwłasz-
cza między tzw. „metropoliami”, a „koloniami” czy społeczeństwami „satelickimi”. 
Te ostatnie jako mniej lub bardziej autonomiczne w ramach imperium można trak-
tować jednak jako makrogrupy. Takimi też polityczno-terytorialnymi grupami, 
w przeciwieństwie do narodów („etnosów” i „diaspor”), pozostają integrowane 
dobrowolnie społeczeństwa nowego i zapewne być może innego imperium euro-
pejskiego, o ile nie uda się go zdemokratyzować. Jako nowa zupełnie całość, sub-
cywilizacja europejska staje się już jednak, bez względu na potencjalne i realne 
szanse demokratyzacji, megastrukturą, nową aktorką współczesnego świata, już 
rywalizującą o swoje miejsce z innymi, mniej lub bardziej nim skrystalizowanymi i 
oddzielonymi granicami aktorkami i aktorami megapoziomu. 

V 

Makrostrukturami podrzędnymi, budującymi społeczeństwa narodowe jako 
makrogrupy, pozostają również powiązane ze sobą rozmaite większości i mniejszo-
ści. Jako segmenty tej wielowymiarowej struktury, jaką jest społeczeństwo,  zapew-
niają one, przy odpowiedniej kompozycji, ład makrostrukturalny, czyli makropo-
ziomowy. Przeto nie jest obojętne i dla istnienia poszczególnych społeczeństw na-
rodowych, a zwłaszcza dla integrowanego społeczeństwa europejskiego, jako no-
wej megagrupy, jakie są proporcje i relacje między większościami i mniejszościami 
w obrębie poszczególnych społeczeństw, według poszczególnych wymiarów ich 
segmentacji. Liczą się tu zwłaszcza wymiary: (1) społeczno-demograficzne, (2) et-
niczne, (3) światopoglądowo-wyznaniowe, (4) ekologiczne, (5) pokrewieństwa, 
(6) klasowo-warstwowe, (7) zawodowe, (8) stratyfikacyjne, (9) polityczno-partyjne 
(Zagórski, 1993, 2007). 

W parlamentach narodowych i w Parlamencie Europejskim odpowiednie, 
jakkolwiek nie wszystkie większości i mniejszości, mają swoje wyraźne reprezenta-
cje, te zaś integrują też dodatkowo rozmaite „międzynarodówki” czy to partyjne, 
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związkowe czy jeszcze innych zrzeszeń. Istotną funkcję w rozwiązywaniu proble-
mów społecznych w Europie Strefy Schengen pełnią dziś także ruchy społeczne 
(zarówno „stare”, jak i „nowe”), jako zupełnie inni aktorzy procesów integracyj-
nych i transformacyjnych. 

Mimo wskazanych wyżej efektów procesów zmian strukturalnych na makro- 
i megapoziomie rzeczywistości europejskiej i współczesnego świata, społeczeństwa 
należy traktować jako grupy polityczno-terytorialne, narody zaś jako grupy diaspo-
ryczne. Te ostatnie, mimo diasporyczności, mogą na terytorium danego kraju kon-
stytuować suwerenne społeczeństwa narodowe, będąc jednak większościami naro-
dowymi. Jednak są również narody w całości niesuwerenne, ale właśnie, z uwagi 
na ową diasporyczność, trudne do unicestwiania. Dlatego i po wiekach mogą się 
one odradzać. I dlatego odradzają się one, tworząc swoje społeczeństwa narodowe. 
Z reguły sprzyjają temu utrzymywane przez narody rozmaite formy nielegalnej czy 
legalizowanej państwowości: emigracyjnej, partyzanckiej, podziemnej, „buforo-
wej”, satelickiej. 

To za sprawą narodów zdolnych do konstytuowania takich form systema-
tycznie przybywa we współczesnym świecie społeczeństw narodowych jako grup 
makropoziomowych. Zatem, przyjmujemy tu szerokie rozumienie państwa jako 
kryterium wyróżniania grupy etnicznej od narodu, traktując naród jako rozwiniętą 
grupę etniczną zdolną do powołania i utrzymania rozmaitych form państwa czy 
władzy państwowej. Jednak za sprawą głównie tej ostatniej możliwe stają „gra-
niczne” praktyki narodów. W ekstremalnych formach to nic innego jak np. czystki 
etniczne czy wojny etniczne, przejawy „żywego” nacjonalizmu, w przeciwieństwie 
do „banalnego”, wyróżniającego narody imperialne i od wieków suwerenne, zor-
ganizowane systemowo (Billing, 1992). 

 Coraz szersze upowszechnienie technologii komunikacyjnych i informa-
tycznych powoduje powstawanie – jak wcześnie sygnalizowałem – „nowych”, po-
nadgranicznych wspólnot diasporycznych. „Dryfują” one dziś w cyberprzestrzeni, 
jako zupełnie nowe „wspólnoty afektu” (Appadurai, 2006). Przede wszystkim one 
nie dają się  skutecznie kontrolować przez państwa narodowe, nawet totalitarne 
czy imperialne. Co więcej, takich możliwości państwa te mają, bez wątpienia, coraz 
mniej, wobec będących nawet w ich „więzieniach narodów”, narodów historycz-
nych czy grup etnicznych. W związku z tym, mogą one i za sprawą wykorzystania 
nowych technologii informatycznych, konstytuować dziś także „stare” diaspory 
etniczne. Nie odchodzą one do lamusa historii. Wywodzą się one nadal z jakichś 
terytoriów, mają lub miały sąsiedztwa i pogranicza z innymi narodami i grupami 
etnicznymi. „Stare” diaspory – tj. grupy etniczne, rozproszone nawet w skali glo-
balnej – mogły niegdyś istnieć głównie dzięki drukowi, pismom i innym mediom. 
Dziś o wspólnotowej integralności „nowych”, a także „starych” diaspor decydują 
w coraz większym zakresie media elektroniczne, w tym Internet czy telefony ko-
mórkowe. 
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VI 

W niniejszym opracowaniu chciałem zatem zwrócić uwagę na to, iż mimo 
dokonujących się, zmian w obrębie rzeczywistości współczesnego świata, zwłasz-
cza szczególnie mnie interesujących makro- i megapoziomowych, zdaje się rosnąć 
znaczenie nowych, coraz wyraźniej zarysowujących się granic i pograniczy  
międzycywilizacyjnych i międzysubcywilizacyjnych. Przyjmując wpływową 
i w znacznym stopniu zasadną, jak sądzę, teorię cywilizacji Samuela P. Huntingto-
na (1997), można twierdzić np., że przy zmienności i płynności granic państwo-
wych i peryferyjno-cywilizacyjnych – pograniczy wpływów i rywalizacji między-
cywilizacyjnych, nawet z udziałem „wojen kresowych”, jako też tzw. wojen mię-
dzycywilizacyjnych – cywilizacja zachodnia otoczona jest przynajmniej siedmioma 
innymi cywilizacjami współczesnego świata. Nie liczymy tu, poza wymienionymi 
cywilizacjami terytorialno-kontynentalnymi, cywilizacji szczególnych, mianowicie 
wybitnie diasporycznych. Jednak są one nawet bardzo wpływowe, jak np. cywili-
zacja buddyjska czy cywilizacja żydowska. Ale tej ostatniej S. P. Huntington nawet 
nie wymienia, mimo postrzegania Żydów jako „plemienia globalnego” przez in-
nych badaczy (Kotkin, 1994), chociaż także sam atak fundamentalistów muzułmań-
skich na Amerykę stał się pochodną niezadowolenia wyznawców Allacha z popie-
rania na Bliskim Wschodzie państwa izraelskiego przez amerykańskie lobby ży-
dowskie czy supermocarstwo. 

Cywilizacja zachodnia, dzieląc się na rywalizujące ze sobą subcywilizacje – 
północnoamerykańską i europejską – zdaje się nawet przez to efektywniej rozwijać. 
Chociaż jej subcywilizacje mają raczej charakter świecki, to jednak bardziej niż tzw. 
państwo centralne (USA), tę cywilizację jako całość zdaje się integrować, mimo 
sprzeczności interesów elit narodowych i jej społeczeństw,  subcywilizacja łacińska. 
Nazywana również cywilizacją rzymsko-katolicką, była ona postrzegana np. – nie 
tylko przez Feliksa Konecznego (1937), głównego propagatora terminu cywilizacja 
łacińska – nawet jako cywilizacja, a nie subcywilizacja, zwłaszcza w opozycji do 
innych cywilizacji świata historycznego, a i nam współczesnego. To ona zasadniczo 
wpłynęła na ciągłość kultury Zachodu jako całości, przeciwstawiając w sumie cywi-
lizację zachodnią we współczesnej formie innym cywilizacjom „starego” i „nowe-
go” świata. 

Jan Paweł II – rozwijając idee Pawła VI – szerzył – zwłaszcza w nam współ-
czesnym świecie – jedną z fundamentalnych zasad-wartości cywilizacji łacińskiej, 
mianowicie miłość (patrz: Zwoliński, 2003). Przeto w jego ujęciu „cywilizacja miło-
ści”, została przeciwstawiona złu i wojnie, zwłaszcza „świętej wojnie”, głównie w 
relacji cywilizacja łacińska – cywilizacja muzułmańska. Jednak otaczającymi cywili-
zację zachodnią cywilizacjami typu „kontynentalnego”, są, poza cywilizacją mu-
zułmańską – według S. P. Huntingtona – cywilizacje: chińska (konfucjańska), pra-
wosławna (rosyjska), hinduska, latynoamerykańska, japońska i afrykańska. Cywili-
zacja zachodnia, w aspekcie terytorialnym, obejmuje także Australię. Co więcej, np. 
w brytyjskiej koncepcji perspektywicznej integracji w ramach Unii Europejskiej 
nowych krajów, mowa jest także o Australii; a we francuskiej idei Unii Śródziem-
nomorskiej brane są pod uwagę: Maroko, Tunezja i Izrael. Rokuje to niewątpliwie 
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szerszą rywalizację z subcywilizacją amerykańską czy ściślej ze Stanami Zjedno-
czonymi jako szczególnym lidem Zachodu. Dziś temu kreowanemu, zwłaszcza 
przez media „światowe”, liderowi daje też osobliwe poparcie jeden z prominent-
nych ideologów integracji europejskiej J. Habermas (2007). 

Dziś w sensie formalnym subcywilizacja europejska, obejmując 27 społe-
czeństw narodowych, stanowi, bez wątpienia, istotny i liczący się w świecie poten-
cjał megapoziomowy, a przez to ważną aktorkę gry na „wielkiej szachownicy”. 
W żadnym przypadku na owej szachownicy nie są tradycyjnymi stosunkami mię-
dzynarodowymi – także i na gruncie R. Arona (1995) teorii stosunków międzyna-
rodowych – stosunki międzycywilizacyjne. Są to bowiem stosunki szczególne, 
z podniesionych wyżej względów, przede wszystkim przez względnie zaawanso-
wane już formy integracji megapoziomowych, jako w istocie komplety złożonych 
i komplikujących się stosunków: subcywilizacyjnych, wewnątrzcywilizacyjnych 
i międzycywilizacyjnych. 

Jednak tu, na tym poziomie rzeczywistości, funkcjonują zarówno jako akto-
rzy/aktorki gry, także: megakorporacje, gangi i mafie globalne (Nace, 2004). Tu nie 
działają już z natury rzeczy i nie mogą działać, zasady demokracji narodowo-
obywatelskich. Te kończą się, jeśli w ogóle są, najwyżej na makropoziomie. Na me-
gapoziomie obowiązuje zdecydowanie prawo silniejszego czy „wolna amerykan-
ka”. Głównym aktorem tegoż poziomu pozostaje jeszcze bez wątpienia, jedyne 
„supermocarstwo bez rywali”. Jako takie przerosło ono standardy makropoziomo-
we i zdaniem wielu analityków podjęło, jeśli faktycznie już nim jest, próbę budowy 
nowego imperium globalnego, które może się nawet znajdować w fazie nieuchron-
nego upadku (patrz: Ferguson, 2004; por. Kennedy, 2002). 

Megapoziom nie jest zatem poziomem rzeczywistości, na którym mogą dzia-
łać standardy demokracji narodowo-obywatelskich, a tym bardziej amerykańskiej, 
nawet jeśli jest ona „serwowana”, dla innych rzekomo „niecywilizowanych nacji”, 
jako tzw. „demokracja kanonierek”. Między innymi, i w związku z tym, rzadko 
traktuje się megapoziom jako potencjalne pole koniecznej czy niezbędnej demokra-
tyzacji stosunków we współczesnym świecie, ograniczając analizy na temat demo-
kracji do makropoziomu. Przez to też umyka problem demokratyzacji stosunków 
megapoziomowych, jak niegdyś demokratyzacji stosunków wewnątrz imperiów. 
W ich ramach, nawet jeśli wielkie nacje  miały dla siebie demokracje w swoich spo-
łeczeństwach centralnych czy metropolitalnych, to nie dopuszczały do nich tzw. 
peryferii kolonialnych czy społeczeństw i ludów opóźnionych. Dziś też nie ma jesz-
cze miejsca dla równopartnerstwa subcywilizacji i cywilizacji, a tym bardziej dla 
demokracji wewnątrzcywilizacyjnych i międzycywilizacyjnych. Zwłaszcza liderzy 
cywilizacji zachodniej nie rezygnują z misji „odgórnego” cywilizowania i demokra-
tyzowania innych niezachodnich subcywilizacji i cywilizacji lub ich poszczegól-
nych ludów czy narodów, chcąc koniecznie demokracją je uszczęśliwiać, gdy do-
świadczają sami ewidentnych upadków czy kryzysów demokracji. 
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VII 

Przez to też nie dostrzega się również zupełnie innego, fundamentalnego 
problemu współczesnego świata, mianowicie: niezbędności budowy zupełnie no-
wych form demokracji. Można je nazwać – jak wspomniałem wcześniej – demokra-
cjami megapoziomowymi. Chodzi tu zatem, według proponowanej konwencji 
o demokracje: subcywilizacyjne, cywilizacyjne (wewnątrzcywilizacyjne) i o demo-
krację międzycywilizacyjną – globalną. Należy je jednak traktować jeszcze jako 
potencjalne i dość odległe formy demokracji, nawet w Europie. Wszak, wiodące 
w procesie integracyjnym tego kontynentu nacje – rywalizujące ze sobą nawet pro-
jektami integracyjnymi (niemiecki, francuski, brytyjski) – usiłują jej narzucić zupeł-
nie nowe superpaństwo, obecnie wzorowane zdecydowanie na ustroju niemieckim. 
Formy demokracji megapoziomowych, przy odpowiedniej dojrzałości i względnej 
równowadze potencjałów cywilizacji, mogą – jak sądzę – zagwarantować ład glo-
balny, ład międzycywilizacyjny. Wszak, rozwiązania zachodnie są przede wszyst-
kim w interesie cywilizacji zachodniej, jeśli nie głównie Stanów Zjednoczonych. 
Tymczasem cywilizacja zachodnia, jako taka, swoim potencjałem systematycznie 
słabnie. Problem ten zasadnie zanalizował S. P. Huntington (1997). 

To właśnie przy braku demokracji megapoziomowych we współczesnym 
świecie „eurokratycznym” elitom starego kontynentu – funkcjonującym „ponad 
głowami społeczeństw”, manipulującymi nimi – udaje się nawet budować jeszcze 
jakąś formę superpaństwa. Już dziś wygenerowało ono głównie eurokrację dla niej 
samej, nie dającą się skuteczniej kontrolować integrowanym społeczeństwom. Ona 
też, już jednak jako eurokracja, czyni niektóre elity małych i średnich państw naro-
dowych uległymi wobec siebie. 

Stało się jednak faktem, mimo braku demokracji europejskiej, iż nawet w ta-
kich okolicznościach, wraz z rozszerzeniem Strefy Schengen, granice Unii Europej-
skiej i zarazem cywilizacji zachodniej – której parasolem militarnym jest bez wąt-
pienia NATO – stały się równocześnie szczególnie „wzmocnionymi” granicami 
niektórych państw członkowskich, w tym i Polski. W sumie cywilizacja zachodnia 
graniczy tu z cywilizacją prawosławną. Feliks Koneczny powiedziałby zapewne, że 
jest to raczej pogranicze cywilizacji zachodniej i turańskiej („stepowej”, „gromad-
nościowej”, która nie była w stanie zrodzić nigdy społeczeństwa obywatelskiego, 
a tylko totalitarne, preferując „masę”, a nie „jednostkę”). Tymczasem, tworem cy-
wilizacyjnego rozwoju Zachodu stały się społeczeństwa narodowo-obywatelskie, 
demokratyczne, „otwarte” (patrz: Popper, 1993), preferujące rozwój indywiduali-
zmu. Jednak na makropoziomie rzeczywistości społecznej w samej Europie, jak 
i we współczesnym świecie, wartości te są już zdecydowanie niewystarczające. Jest 
to między innymi powodem braku demokracji w toku integrowania Europy pod 
dyktando tzw. ekstraligi europejskiej.  

Zbigniew Kurcz (2007), choć z nieco innej perspektywy, mianowicie analizy 
roli mniejszości etnicznych w integrowanej Europie, również zasadnie ujmuje, po-
dejmowany w niniejszym opracowaniu, problem deficytu demokracji. Nie używa-
jąc tego terminu, ma przede wszystkim na uwadze procesy etniczne w obecnej fazie 
integracji europejskiej, jako pochodne także wcześniejszej dominacji narodów im-
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perialnych, gdy wskazuje na istnienie państw „naczelnych” i „wasalnych”. Według 
niego, nie odnosi się to tylko do Europy, ale także do całej cywilizacji zachodniej, 
zwłaszcza do Ameryki jako państwa naczelnego współczesnego świata. Jego zda-
niem, rzutuje to też na odmienne, gorsze traktowanie mniejszości nie tylko w po-
szczególnych społeczeństwach naczelnych nacji, ale także w ramach integrowanej 
pod ich dyktando Europy; rzutuje na równe, bądź nierówne respektowanie praw 
mniejszości, według dowolnych preferencji „naczelnych” większości narodowych. 

Demokratyzacji wymagają przeto nie tylko makropoziomowe relacje między 
większościami i mniejszościami w obrębie społeczeństw narodowych, ale przede 
wszystkim stosunki megapoziomowe, tj. między społeczeństwami uczestnikami 
rozmaitych form integracji, zarówno – według przyjętej przeze mnie terminologii – 
w obrębie cywilizacji, jak i subcywilizacji. Koncepcja budowy tzw. „tarczy antyra-
kietowej”, przy deficycie demokracji na makropoziomie i braku demokracji mega-
poziomowej, nie jest zapewne dziełem przypadku, ale nie jest to również dosta-
teczny gwarant militarnego bezpieczeństwa wschodnich rubieży cywilizacji za-
chodniej przed „nowymi barbarzyńcami” (?). Są oni także wśród nas, nie respektu-
jąc elementarnych zasad demokracji. 

Przede wszystkim gwarantem ładów społecznych na różnych poziomach 
może stać się rozszerzona i udoskonalona demokracja. Jest ona na pewno lepsza od 
każdej formy wojny prewencyjnej (Barber, 2004 ), wobec „obcych cywilizacyjnie”, 
wojen, narzucanych przez Amerykę także swoim „cywilizacyjnym” i pozacywiliza-
cyjnym sojusznikom (choćby w ramach tzw. misji stabilizacyjnych pod sztandarami 
Sił Zbrojnych ONZ-tu) (patrz: Toffler 1996: 29). Niestety, demokracje kończą się 
dziś – jak wcześniej podkreślałem, jeśli w ogóle istnieją (nawet w „fasadowej” po-
staci, jak np. w krajach postkomunistycznych (Zybertowicz, 2002) – na makropo-
ziomie rzeczywistości współczesnego świata. Jednak, jako w miarę uniwersalny 
systemem regulacji stosunków między rozmaitymi aktorami rzeczywistości spo-
łecznej, demokracja powinna zaczynać się zawsze od dialogu, wzajemnego pozna-
nia, a nie od dyktatów, a tym bardziej „dyktatów kanonierek” (patrz: Huntington, 
1997: 495; Dahrendorf 1992; 2002; 2005).  

Dyktaty w imię realizacji dobra wyższego rzędu, po odpowiednich dialogach 
i osiąganych konsensusach, powinny – jak sądzę (patrz: Zagórski 2007) – przysłu-
giwać mimo wszystko większościom, szczególnie zdolnym do stabilizowania ła-
dów społeczno-ustrojowych w pierwszym rzędzie. Sprawdzało się to w miarę do-
brze w dziejach dotychczasowych demokracji narodowo-obywatelskich jako de-
mokracji makropoziomowych (patrz: Huntington, 1995: 25, 35, 78). Do budowy 
nowych systemów demokracji niezbędne są jednak przede wszystkim nowe dialogi 
i szerokie debaty publiczne, a nie wojny prewencyjne („antywojny”), a tym bardziej 
niepożądane są wojny międzycywilizacyjne w interesach ewidentnych mniejszości 
megapoziomowych. 
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Problemy sozoglobalistyki społecznej  
w zarysie 

WPROWADZENIE  

Badanie problemów sozoglobalistyki nie jest ani łatwym i prostym przed-
sięwzięciem. Podejmowanie tej sfery zagadnień wiąże się z obawą, że wskutek jej 
złożoności i globalności zasięgu nie będzie ono w pełni zadowalające. 

Mając na uwadze wielość tych uwarunkowań, skoncentrowano się głównie 
na obrazie społeczno-przestrzennym i kulturowym pogranicza polsko-niemiec-
kiego, występujące w świadomości społecznej i kulturze ekologicznej, orientacjach 
i postawach proekologicznych. 

Pogranicze stwarza okazję do kontaktów z innością i różnorodnością w sfe-
rze gospodarczej i technologicznej, kulturowej i etnicznej, politycznej i wyznanio-
wej. W społeczeństwie otwartym i demokratycznym pozwala na kształtowanie 
wspólnych wartości, orientacji i układów partnerskich. Obszar ten może być jednak 
również strefą zagrożenia, uniformizmu lub izolacji (Woźniak, 1997). 

Proces transformacji ustrojowej i towarzysząca mu demokratyzacja życia 
społecznego wpływa na przemiany postaw i zachowań młodzieży. Wyniki prze-
prowadzonych badań nie upoważniają jednak do formułowania szerszych uogól-
nień, chociaż stanowią znaczne rozpoznanie postaw i zachowań, wartości i przeko-
nań, a zwłaszcza zmiany świadomości polskiej młodzieży miast pogranicza w roz-
wijającym się społeczeństwie informacyjnym (Witkowska, Cholewa-Sosnowska, 
2006). 

Współcześnie mamy do czynienia z niebywałą intensyfikacją relacji społecz-
nych na skalę światową, dzięki którym zjawiska regionalne wiążą się ze sobą, mają 
swoje odpowiedniki w różnych częściach globu, a rozwój w każdym zakątku świa-
ta musi być rozumiany jako postępujące uczestnictwo w zjawiskach globalnych. 
W tym sensie mówi się, że świat dzisiejszy to jedna wielka ekumena pogranicz 
i przygranicz. Procesy globalne są niezależne od konkretnych terytoriów przygra-
nicznych i zachodzą w przestrzeni ponadlokalnej, ponadgranicznej, podczas gdy 
zjawiska międzykulturowe występują w pewnym kontekście narodowym i dopiero 
później przekraczają go. Różnorodne korporacje międzynarodowe (np. wielkie 
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koncerny samochodowe) działają wprawdzie w skali świata, ale ich rodowód 
i największa koncentracja znajdują się w określonym państwie. Globalizacja jest 
procesem bardziej abstrakcyjnym, mniej zinstytucjonalizowanym i nieodwołującym 
się intencjonalnie do konkretnych narodów. 

1. GLOBALIZACJA I POGRANICZE 

Globalizacja jest pojęciem odnoszącym się do opisu zasadniczych trendów 
w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegają-
cych na rozprzestrzenieniu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu 
geograficznego i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu globu, 
prowadzących do ujednolicania się obrazu świata jako homogenicznej całości wza-
jemnie powiązanych elementów. 

Globalizację często utożsamia się błędnie z homogenizacją, odnosząc ten 
proces głównie do sfery kultury. Według zwolenników takiego stanowiska, zarów-
no globalizacja, jak i homogenizacja kultury, to proces ujednolicania wzorów kultu-
rowych, pociągający za sobą uniformizację sposobów uczestniczenia w różnych 
przejawach działalności kulturowej. Globalizacja i homogenizacja stają się w tym 
ujęciu synonimami, określającymi zjawisko zdominowania ludzkiej świadomości 
przez elektroniczne środki masowego przekazu, które ujednolicają zarówno treści 
kulturowe, będące w powszechnym obiegu, jak i sposób ich odbioru i życia ludzi. 

W najszerszym rozumieniu globalizacja oznacza, że zjawiska lokal-
ne/regionalne, pozostające nadal w realnym oddaleniu geograficznym, mają swoje 
odpowiedniki w innej części globu. W tym sensie znamionuje ona ponadnarodowy 
charakter procesów ekonomicznych i kulturowo-społecznych i ekologicznych. 
Wprawdzie świat nadal dzieli się na terytoria narodowe i odrębne państwa, regio-
ny i pogranicza, jednak coraz większy zakres zjawisk społecznych, ekonomicznych, 
kulturowych i demograficznych w ich obrębie przekracza tradycyjnie rozumiane 
granice narodowe i państwowe. 

„Pojęcie globalizacji weszło do języka potocznego, nie ma dnia, by politycy, publicy-
ści, dziennikarze nie odwoływali się do globalizacji albo jako źródła kłopotów współczesnego 
świata, albo przeciwnie – jako szansy na ich przezwyciężenie” (Sztompka, 2004). Globali-
zacja stała się magiczną formułą (Bauman, 2002), wywołującą przede wszystkim 
ambiwalentne uczucia. Zdecydowana większość uważa zatem „globalizację za nie-
unikniony proces, który dotyczy każdego z nas w takim samym stopniu i w ten 
sam sposób” (Bauman, 2002). 

Globalizacja to zjawisko złożone, funkcjonujące na wielu różnych płaszczy-
znach, wciąż nie do końca poznane. Wśród definicji tego procesu, kładzie się nacisk 
na dwa problemy: kurczenie się czasu i przestrzeni, w której człowiek się porusza 
i działa. Jak pisze Paweł H. Dembiński: „Kurczenie się czasoprzestrzeni, o której mowa, 
to nie zjawisko fizyczne, lecz głębokie odczucie, które przenika nas na wylot. Wynika ono 
z ciągłego zacieśniania się więzów współzależności, przede wszystkim między aktorami go-
spodarczymi, ale nie tylko. Współzależność oznacza obopólną zależność: nie tylko ja zależę 
od kogoś, ale równocześnie on zależy ode mnie” (Dembiński, 2000). Według autora 
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przyczyną tego jest niesłychany postęp technologiczny, ułatwiający komunikowa-
nie międzyludzkie, a przede wszystkim skracający czas, w jakim ono zachodzi. 
„Tak więc globalizacja to spiętrzenie się pętli sprzężeń zwrotnych w niezwykle skompliko-
wane sieci, które nas wszystkich ogarniają jako jednostki, jako przedsiębiorstwa, jako pań-
stwa” (Dembiński, 2000). 

Paweł Starosta twierdzi, że „globalizacja to proces historyczny kończący indu-
strialną epokę organizacji społecznej, charakteryzujący się ponadnarodową dyfuzją kapitału 
finansowego i wzorów kulturowych, dla którego podstawą jest rozwój najnowszych techno-
logii” (Starosta, 2001). Globalizacja dotyczy różnych dziedzin życia: usługi, kultury, 
finansów, gospodarki, mody a nawet pożywienia. Marek Ziółkowski przyjmuje za 
Robertsonem, iż globalizacja: „jest to obiektywny proces kurczenia się świata i jednocze-
sny wzrost świadomości, że świat stanowi całość” (Ziółkowski, 1998). Istnienie systemu 
globalnego nie oznacza – zdaniem autora – tego, że słabsi będą gonili w rozwoju 
silniejszych, że będzie następowało wyrównywanie poziomu, że rozwój postępuje 
po tej samej drodze, ale w różnym tempie. Lecz należy się liczyć także z rosnącym 
zróżnicowaniem. To zróżnicowanie jest najbardziej widoczne wśród ludności miej-
skiej, w wyniku globalizacji dochodzi, bowiem do wykształcenia nowej klasy spo-
łecznej – klasy metropolitarnej z jej pograniczami (Jałowiecki, 2000). 
Metropolizacja to następstwo globalizacji, „jest kolejną fazą procesów urbanizacji pole-
gającą na przekształcaniu się współczesnych miast w węzły globalnej sieci” (Jałowiecki, 
2000). Oznacza „proces przejmowania przez niektóre wielkie miasta funkcji kie-
rowniczych w zarządzaniu gospodarką postindustrialną w skali ponadnarodowej” 
(Jałowiecki, 2000). Metropolie oraz ich przestrzenie przygraniczne i enklawy są 
coraz bardziej widoczne w światowym, miejskim krajobrazie. Można je już znaleźć 
na każdym kontynencie: Nowy Jork, Chicago, Londyn, Paryż, Tokio, Hongkong, 
Sydney, Dubai – to tylko nieliczne przykłady. Kryterium definiowania metropolii 
jest przede wszystkim liczba ludności, która musi wynosić co najmniej pół miliona 
lub więcej, jakość usług, instytucji i wyposażenia, potencjał innowacyjny w zakresie 
technicznym, ekonomicznym, społecznym, politycznym i kulturowym oraz wyjąt-
kowość i specyfikę miejsca (Jałowiecki, 2000). 

Pogranicze odnosi się do obszaru leżącego na styku dwóch narodów, grup 
etnicznych, ale także miasta, gminy, regionu czy państwa. Właśnie, gdy podziały 
występują pomiędzy granicami miast, pogranicze rozumiane jest zgodnie z defini-
cją R.B. Woźniaka jako „terytorium przygraniczne zlokalizowane na obrzeżach państwa 
oraz występujące tam procesy społeczno-kulturowe, zjawiska świadomości i aktywności, a 
także interakcje i różne formy współżycia, współdziałania lub konfliktu” (Woźniak, 1999). 

Andrzej Sadowski definiuje pogranicze jako „obszar na którym odbywają się 
kontakty społeczno-kulturowe zachodzące między dwoma lub więcej sąsiednimi narodami 
(grupami etnicznymi) oraz ich następstwa w postaci kształtującej się tam (lub istniejącej) 
rzeczywistości społeczno-kulturalnej (ekonomicznej, politycznej, itp.)” (Sadowski, 1995). 
W definicji tej pogranicze rozumiane jest na trójnasób: po pierwsze, jako obszar 
znajdujący się przy granicy lub z dala od centrum (aspekt przestrzenny), po drugie, 
jako kontakt społeczno-kulturowy usytuowany między dwoma lub więcej naroda-
mi (aspekt społeczno-kulturalny) i wreszcie po trzecie, jako miejsce kształtowania 
się nowego człowieka oraz jego kultury (aspekt osobowościowo-kulturowy). 
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Obszar między centrami może dotyczyć pogranicza terytorialnego (styko-
wego i przejściowego), treściowo-kulturowego, interakcyjnego, jak też osobowego – 
stanów i aktów świadomości jednostek wychodzących na pogranicze myślowe. 
„Pogranicze jest więc obszarem, na którym występuje określona forma współżycia dwóch 
lub więcej grup kulturowych, najczęściej etnograficznych, językowych, wyznaniowych lub 
narodowościowych. Obszar pogranicza pełni funkcje stykowe, przejściowe oraz pośrednie” 
(Nikitorowicz, 1995). 

Funkcje stykowe występują zazwyczaj na niewielkim obszarze, obejmującym 
styki zlokalizowane na pasie terytorialnym, ciągnącym się wzdłuż granicy. W pasie 
tym zlokalizowane są różnego typu zbiorowości, instytucje i placówki, zwłaszcza 
służby granicznej i celnej. Tradycyjne pogranicze stykowe posiadało zwykle cechy 
homogeniczności i uniformizmu, budowane było na zasadzie koncepcji wrogości 
i obcości, na poczuciu „my-oni”, inni – to „obcy”. W społecznościach tych zwykle 
dominowały negatywne stereotypy w stosunku do „obcego”, a nierzadko – kseno-
fobie. Współczesne otwarcie pogranicza i uwolnienie go od manipulacji oraz 
uprzedmiotowienia wpływa na kształtowanie się nowych form interakcji i wytwa-
rzanie się nowych modeli zachowań. 

„Zasięg przejściowy pogranicza może być szerszy, gdyż zwykle obejmuje 
strefę przejściową. Proces przejścia dokonuje się jednak zawsze w określonym sku-
pisku „stykowym”. Przejście jest efektem tego procesu, przybierającym nową po-
stać. 

Pogranicze pełni również funkcje pośrednie. Jest nośnikiem wartości wielo-
aspektowych dziedzin życia, zakresu jakości stosunków etnicznych, społeczno-
politycznych, zarówno w danej strefie, w państwie, jak i wobec innych państw oraz 
narodów. W pośredniczeniu tym istotne funkcje pełni miejsce i czas, forma i treści 
tych procesów, natężenie i skutki, zarówno integratywne, jak i dezintegratywne, 
przejawiające się w przemycie, kradzieżach, nielegalnych przejściach granic, itp.” 
(Woźniak, 1997, 2002). 

Pogranicze nie ogranicza się jedynie do „obszaru leżącego na styku dwu na-
rodów czy grup etnicznych. Odnosić się ono może również do przestrzeni miasta, 
gminy, lub regionu i państwa, na których występuje określony typ współżycia spo-
łecznego i lokalizacji przestrzennej. Podziały mogą występować pomiędzy dzielni-
cami, czy też osiedlami miasta, wewnątrz jednej grupy etnicznej, bądź między 
zróżnicowanymi geograficznie, etnicznie i kulturowo zbiorowościami”(Woźniak, 
2002). 

2. SOZOGLOBALISTYKA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA 

Wymienione gwałtowne zjawiska radykalnej transformacji technologicznej, 
organizacyjnej, systemowej i kulturowej globalizacji prowadzą nie tylko do degra-
dacji środowiska przyrodniczego, ale także całego bogactwa kultur lokalnych 
(Sztompka, 2003). 

W globalnej fazie rozwoju nożyce dysproporcji między wygranymi i prze-
granymi rozwierają się coraz bardziej (Dylus, 2005). Wszystkiego jest dzisiaj na 
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ziemi więcej: ludzi, bezrobocia, samochodów, dobrobytu, ale też biedy i chorób, 
zatrutego środowiska. 

Jak trafnie zauważył Ryszard Kapuściński(2001): „…im bardziej jesteśmy roz-
winięci, tym bardziej nierówno jesteśmy obdzieleni owocami tego rozwoju”. Raport Mię-
dzynarodowego Forum (2003) głosi, iż obszar obejmujący Azję Południową, Azję 
Południowo-Wschodnią i Pacyfik jest zamieszkany przez 950 milionów z 1,3 mi-
liarda ludzi biednych. Afryka Subsaharyjska liczy 220 milionów biedaków, a Ame-
ryka Południowa i Karaiby 110 milionów. Ubóstwo rozszerzyło się również na, 
około 1/3, czyli 120 milionów, mieszkańców Europy Wschodniej i Wspólnoty 
Państw Niepodległych. 

Pozostaje więc kwestia ochrony zastanego świata i życia w nim tak, aby nie 
umrzeć całym, lecz tworzyć zasoby materialne i cywilizacyjne, instytucje polityczne 
i ekonomiczne i ludzi, form życia rodzinnego, reguł prawnych i moralnych, obycza-
jowych i religijnych dla tych, którzy są i tych co przyjdą po nas (Sztompka, Kucia, 
2005). 

Ta sytuacja otwiera też możliwości sozoglobalistyki, jak i innym działom na-
uki, kierunkom i orientacjom teoretycznym. 

Paradygmat socjologii humanistycznej skłania się ku wartościom, ku socjolo-
gicznej teorii wymiany społecznej (m. in. A. Gouldner, G. Homans, P. Blau, J. Co-
leman) czy ku socjologii fenomenologicznej (zob. A. Schülz, P. Berger, T. Luck-
mann, R. Grathoff i inni). Dla badań sozologicznych szczególne znaczenie mają 
koncepcje, które ujmują te zagadnienia dialektycznie, próbując je wyjaśniać na róż-
nych płaszczyznach. Opcję taką stwarza nurt filozofii i socjologii reprezentowany 
przez Roya Bhaskara (1979), określany jako realizm historyczny. Dostarcza on ar-
gumentów na rzecz poznania świata, nie tylko w jego warstwie obserwowalnej 
i dostępnej zmysłom, ale również w warstwie rozpoznawania realności ukrytych 
i mechanizmów generujących. Stanowisko to opiera się na tezie o warstwowej bu-
dowie rzeczywistości i nieredukowalności faktów i zjawisk społecznych. 

Realizm krytyczny Bhaskara wychodzi z tezy o wzajemnym powiązaniu: „w 
ciągłej dialektyce, nauka identyfikuje jakieś zjawisko, konstruuje dla niego wyjaśnienie i 
sprawdza swoje wyjaśnienia empiryczne, prowadząc do rozpoznania działającego tu mecha-
nizmu generującego, który teraz staje się zjawiskiem domagającym się wyjaśnienia.” (Bha-
skar, 1979). 

Realizm krytyczny jest tezą o transformacyjmym modelu aktywności. „Ludzie 
nie tworzą społeczeństwa – twierdzi Bhaskar – ono bowiem zawsze istnieje przed nimi i jest 
koniecznym warunkiem ich aktywności. Społeczeństwo trzeba raczej widzieć jako całokształt 
struktur, praktyk i konwencji, które produkują lub transformują, które nie istniałyby, gdyby 
jednostki tego nie robiły” (Bhaskar, 1979). 

Użyteczność teorii realizmu krytycznego dla socjologii wynika chyba z po-
stulatu odkrywania realności i mechanizmów generujących oraz z założenia 
o transformacyjnym modelu relacji społecznych i ścisłym związku między pozna-
niem i praktyką społeczną, a także z tezy o warstwowej budowie rzeczywistości 
społecznej, wielowymiarowości relacji i procesów rozwoju człowieka oraz prze-
mian zachodzących w środowisku – zarówno w układzie horyzontalnym, jak i wer-
tykalnym. 
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Z tej perspektywy można wyłonić schemat postępowania badawczego nad 
problemami pogranicza. 

Warto wyjaśnić, że badania nad społecznościami pogranicza, zwłaszcza za-
chodniego, są nader skąpe. Ważne w tym względzie są studia i badania empirycz-
ne, prowadzone na Uniwersytecie Wrocławskim (Kurcz, 1999), czy też Uniwersyte-
cie Szczecińskim i Uniwersytecie Śląskim (Janiszewski, Woźniak, Lewowicki, 1992). 
Prócz tego ukazało się sporo pozycji dotyczących pogranicza wschodniego i połu-
dniowego, wydanych w innych ośrodkach badawczych. Posługując się określeniem 
Bhaskara, sozoglobalistyka pogranicza jest dokonaniem, kwalifikowanym dziełem ak-
tywnych podmiotów a nie mechaniczną konsekwencją uprzednich uwarunkowań, w które 
jednak jest ona uwikłana. 

Refleksje o przestrzeni globalnej i życiu codziennym ludzi pojawiały się niemal 
we wszystkich szkołach i koncepcjach nauk społecznych. Odnaleźć je możemy 
u Platona w jego – rozmyślaniach o państwie czy tez dziełach Arystotelesa, Demo-
kryta i Hipokratesa, Augustyna czy też Tomasza z Akwinu, jak i współczesnych myślicie-
li. 

Znaczącą rolę w tych dociekaniach odegrali socjologowie, w tym także pol-
scy, zwłaszcza Stanisław Rychliński, Stanisław Ossowski, Florian Znaniecki czy też 
Aleksander Wallis, jak i Zygmunt Pióro. Rozważania o przestrzeni miejskiej: w per-
spektywie socjologicznej Bogdana Jałowieckiego i Marka Szczepańskiego przenoszą 
te problemy z globalnej wioski do globalnego miasta (Jałowiecki, Szczepański, 2002). 

Koncepcje ekologii społecznej opierającej się na czynnikach zewnętrznych w sto-
sunku do zbiorowości wypracowali E. Burgess i R. Park. W konceptualizacji tej 
przyjęli też pojęcie „ekosystemu”, oznaczające powiązanie społeczeństwa z warunkami 
życia „habitat" – ludzką część ekosystemu (Matczak 2000). 

W prezentowanym wywodzie podjęte są też problemy związane z zjawiskami eko-
logii społecznej w orientacji sozoglobalistyki. Zważywszy na rozległość problema-
tyki, w treści pracy przedstawione będą: wybrane konteksty ekologiczne sozoglobali-
styki, zagrożenia środowiska życia człowieka, patologiczne bariery współczesnej 
cywilizacji globalnej oraz zagrożenia tych kwestii w aspekcie społecznym. 

Owe zagrożenia możemy rozpatrywać w wielu kontekstach, fazach 
i wymiarach: 

 Jako zagrożenia mikrosfery życia, związane z biopsychiczną i społeczną 
strukturą jednostek. Z ich lękami, uprzedzeniami, fobiami, agresją, margina-
lizacją i traumą społeczną, uzależnieniami (alkoholizm, narkomania, nikotynizm i in-
ne), samobójstwami, eutanazją, dezorganizacją rodziny, przestępczości, niedostoso-
waniem społecznym, jak i terroryzmem, wojnami, klęskami żywiołowymi; 

 Jako zagrożenia mezo- i makrosfery życia, wynikające z dysfunkcjonalności sys-
temu ustroju lokalnego i ponadlokalnego w układzie politycznym, gospodar-
czym, kulturowym, edukacyjnym, społecznym. Ich źródeł i zależności jest wiele, 
poczynając od czynników społeczno-ekonomicznych (zmienne niezależne) i nauto-
logii społecznej (zmienne zależne) po czynniki środowiskowe i sytuacyjne 
(zmienne pośredniczące), powodujące zagrożenia struktur społecznych, konse-
kwencją których są występujące zjawiska korupcji i przemocy, bezrobocia i 
ubóstwa, pogranicza i izolacji czy wykluczenia. Owe zjawiska kryzysogenne 
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potęgują nierówności społeczne, dehumanizacje rzeczywistości, ograniczenie 
dostępu do urządzeń infrastruktury i mieszkalnictwa. Zarówno w wymiarze 
indywidualnym, grupowym czy instytucjonalnym są zagrożeniem bezpieczeń-
stwa (afery, mafie, terror, dewiacje seksualne, choroby) społecznego i dla otocze-
nia przyrodniczego. 

 Jako zagrożenia megasfery życia ludzkiego, zwłaszcza w kwestii społecznej, 
ekologicznej i kwestii demokratycznej, powodującej poważne zakłócenia 
między polityką a gospodarką, obniżanie się poziomu synergii społecznej, ro-
snące przeludnienie i nędzę, rosnącą ksenofobię, nieprzystosowanie i agresyw-
ność, terroryzm i luki cywilizacyjne. Pojawiające się luki „wykluczonych i nieprzy-
stosowanych" to ofiary bezrobocia technologicznego, stłoczenia zniszczonego śro-
dowiska (brak żywności, słodkiej wody, drewna, ziemi uprawnej) i społeczeń-
stwa przetrwania (sustainable). 

Wszystkie zagrożenia teraźniejsze a także przyszłe ich wizje katastroficzne 
wymagają zespolenia i współpracy między ludźmi. 

Warto więc, choć w przybliżeniu, omówić powyższe konteksty odnoszące się 
do zagrożeń ekologicznych i społecznych. 

Prezentowane problemy sozoglobalistyki pozostają ze sobą w złożonych 
związkach i zależnościach. Świat społeczny człowieka i jego ekosystem mają nie tylko 
usytuowanie w przestrzeni geograficznej i społecznej. Wymiary te mają także cha-
rakter gospodarczy i polityczny, historyczny i ekonomiczny. Sytuacje te ulegają cią-
głym zmianom zarówno w środowisku lokalnym jak i ponadlokalnym w warunkach 
przemian ekonomicznych i kulturowych, ekologicznych i przestrzennych. 

Sozoglobalistyka społeczna to nauka w służbie przyrody i człowieka, 
o ochronie rozwoju tego dobrostanu. Alarmujący sposób naruszenia tej „ekorówno-
wagi’ (Woźniak, 2002) skłania zaledwie do naszkicowania niektórych tylko aspek-
tów z tego spektrum. 

Socjoglobalistyka jest dyscypliną, która korzysta z analiz zjawisk ekologicz-
nych prowadzonych przez sozologię (R.B. Woźniak), socjologię morską (L. Janiszew-
ski), socjologię transportu (F. Krzykała), czy też socjologię zdrowia i medycyny, jak 
i inne subdyscypliny naukowe. 

W strukturze sozoglobalistyki wyróżnić można różne nurty badawcze, 
wśród których dominują problemy globalne oraz ich elementy. Dotyczą one zazwy-
czaj: 

 globalnych teorii współczesnego świata opisujących i wyjaśniających zjawi-
ska ekologiczne, społeczno-gospodarcze, technologiczne, demograficzne, 
zdrowotne, patologiczne, edukacyjne i inne; 

 teorii systemów aksjonormatywnych i kulturowych, ekonomicznych 
i politycznych, wyjaśniających miejsce i funkcje tych procesów w życiu spo-
łecznym, instytucjonalnym, w procesach narodowych i państwowych, w sfe-
rze integracji, konsensusu i kooperacji, patologii czy też terroryzmu; 

 teorie reguł racjonalnego i skutecznego działania, to w warunkach zagroże-
nia biedy i bogactwa, władzy i prestiżu, jednostek i przedsiębiorstw, ich inte-
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resów przedsiębiorczości, warunków bytu ludzi i wypoczynku, ich alokacji 
i regulacji; 

 ogólnej teorii metodologii badań, rozpoznawania i wyjaśniania problemów, 
wykrywania związków przyczynowo-skutkowych, sprzeczności i zagrożeń w 
ogólnoświatowym wymiarze życia. Są to w istocie pola badawcze wymaga-
jące zagospodarowania. 

Badania sozoglobalistyki – prócz swego nurtu podstawowego, będącego nie-
jako rdzeniem dyscypliny – obejmują także nurty szczegółowe, tworzące odgałę-
zienia dyscypliny. 

Wzajemne związki tych elementów wskazują, że sozoglobalistyka lokuje 
swoje badania nie tylko na rzeczywistości przyrodniczej i społecznej, ale również 
na różnych formach aktywności ludzi, zwłaszcza w sferze ekonomiczno-społecznej, 
technologicznej i kulturowej czy też ekologicznej. 

Kontekst ekologiczny sozoglobalistyki zakłada, że społeczeństwo jest bytem 
ponad-jednostkowym. Zachodzą w nim określone związki i zależności między jego 
segmentami i strukturami społecznymi i składnikami powłoki ziemskiej (litosferą, 
hydrosferą, atmosferą, biosferą). 

Występujące w przestrzeni życiowej procesy posiadają podstawę ontolo-
giczną i aksjologiczną, są poznawalne i są zarazem wartością społeczną o określo-
nych wymiarach (mikro-, mezo-, makro-, mega-). 

Dla ochrony środowiska tworzone są coraz liczniejsze dziedziny wiedzy. Po-
jawiają się liczne prace i nowe gałęzie wiedzy, dające początek naukom o ochronie 
środowiska. A. Wodziczko w 1933 r. proponował dla tej nowej dyscypliny nazwę 
fizjotaktyka, określając tym pojęciem „ogół umiejętności fizjotaktycznych, które człowiek 
wykształcił, by przy ich pomocy optymalnie kształtować swój stosunek do przyrody.” 

Podkreślał, że nauka o ochronie przyrody powinna mieć charakter nauki sto-
sowanej. 

Na kongresie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów 
w Atenach w 1958 r. W. Michajłow przedstawił przedmiot i ogólną problematykę 
nowej gałęzi wiedzy, którą określił sozologią. 

Według Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (PWN) sozologia to: „termin na 
oznaczenie nauki zajmującej się problemami ochrony zasobów przyrody i zapewnienia trwa-
łości ich użytkowania”. Zaproponowana przez W. Michajłowa definicja sozologii jako 
nauki o ochronie przyrody: 

Sozologia jest nauką o przyczynach i doraźnych skutkach, a także dalszych następ-
stwach przemian zachodzących zarówno w naturalnych, jak i uprzednio już odkształconych 
układach przyrodniczych na mniejszych lub większych obszarach biosfery w wyniku dzia-
łalności społecznej i gospodarczej człowieka oraz o skutecznych sposobach zapobiegania jej 
ujemnym następstwom dla społeczeństw lub przynajmniej o możliwościach maksymalnego 
ich złagodzenia”. 

Ekologiczno-geograficzny aspekt sozologii prezentuje E. Mazur twierdząc, iż 
„sozologia to nauka o nowocześnie pojętej ochronie przyrody i jej zasobów (środowiska na-
turalnego). Nowoczesność jej polega na racjonalnym gospodarowaniu oraz kształtowaniu 
i odnowie środowiska naturalnego z wykorzystaniem współczesnych osiągnięć nauki i tech-
niki oraz działań prawno-organizacyjnych i innych”. 
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Sozologia, jako odrębna dziedzina wiedzy, czyni obecnie zadość wymaga-
niom warunkującym jej odrębność. Podkreśla się, iż przedmiotem tak rozumianej 
ekosozologii jest dynamika przemian zachodzących w przyrodzie pod wpływem 
działalności człowieka, badanie skutków naruszania przez tę działalność naturalnej 
równowagi dynamicznej panującej w przyrodzie oraz wskazywanie metod i środ-
ków zabezpieczających racjonalne użytkowanie zasobów przyrody i zapewniają-
cych ochronę środowiska przyrodniczego jako całości, jego składników lub okre-
ślonych obszarów (Szczęsny, 1975). 

Obecnie funkcjonują różne terminy, nadające naukom o ochronie przyrody 
odmienne konotacje: ekologia społeczna, sozologia, ekosozologia jak i sozoekologia 
oraz sozoglobalistyka społeczna (Woźniak 2002). 

Kazimiera i Jacek Wodzowie umieszczają tę dziedzinę zainteresowań ba-
dawczych w szeroko rozumianej socjologii środowiska (Wodzowie, 1993). Utrzy-
muje się również termin „environmental sociology”, stosowany w Wielkiej Brytanii 
i innych krajach. Określenia te traktuję za zbyt wąskie dla objęcia szerokiego zakre-
su zjawisk mikro-, makro- i metasfery ekologicznej i społecznej. 

Człowiek w procesie aktywności gospodarczej, zwłaszcza na morzu i lądzie, 
a także w kosmosie, w wyniku wielu zachowań nieracjonalnych i zaborczych, na-
rusza i niszczy poziomy organizacji życia przyrodniczego, społeczno-
ekonomicznego i kulturowego. Znaczną rolę w tej sferze odgrywają granice wzrostu, 
zwłaszcza materialne, a także: eksplozja demograficzna, zużycie surowców, urbani-
zacja, degradacja krajobrazu i zanieczyszczenie środowiska, jak również problematyka 
gospodarcza, społeczna i polityczno-wojskowa. W latach sześćdziesiątych L. Mumford 
– swoim dziełem Mit maszyny – zwrócił uwagę na wzajemne zależności między tech-
niką a panowaniem. K.W. Kapp wprowadził do ekonomii pojęcie kosztów społecz-
nych i szybkiej dynamiki wzrostu gospodarki. Razem z B. Commonerem i K. Buldin-
gientem stworzyli ekonomię ochrony środowiska. W połowie lat siedemdziesiątych 
F. Hirsch zwrócił uwagę na „społeczne granice wzrostu", a W. Leiss zajął się „granicami 
zaspokajania potrzeb” konsumpcji dóbr i usług. 

Przedmiotem badań sozologii społecznej i wielu innych dyscyplin nauko-
wych stają się nie tylko podstawowe związki systemu przemysłowego, społeczeństw 
i przyrody, ale również aktywność zawodowa, konsumpcja dóbr i usług, siły wital-
ne ludzi, ich wydolność, a także problemy przemian entropicznych. Są to – między 
innymi – elementy otoczenia ludzi, środki i przedmioty pracy, które oddziałują na 
człowieka fizycznie, chemicznie, biologicznie i kulturowo, wyzwalając reakcje w sposobie 
funkcjonowania organizmów ludzkich, w zachowaniu się w środowisku nautycznym, jak 
i układzie stosunków społecznych itp. 

Czynniki chemiczne to dopływy substancji chemicznych wnikających do organi-
zmów i środowiska lub działających na jego powłoki zewnętrzne. Chodzi tutaj nie 
tylko o wszystkie substancje, które zawarte są w pokarmie, wodzie, powietrzu, 
działające poprzez przewód pokarmowy, oddechowy i na powierzchnie ciała, ale 
również o przewożone czy też  przetwarzane, substancje, np. ropę, sztuczne na-
wozy itp. Ważną rolę pełnią tutaj czynniki biologiczne działające na organizm na 
lądzie i przestrzeni ekospołecznej. 
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3. WIELOWYMIAROWOŚĆ SOZOGLOBALISTYKI SPOŁECZNEJ 

Sozologia społeczna, a szerzej sozoglobalistyka społeczna, są swego rodzaju 
nowym ujęciem, poszerzeniem ekologii społecznej i nauk przyrodniczych, dają 
bowiem społeczno-kulturowe i humanistyczne uzasadnienie teoretycznych (sozo-
globalistyka ogólna) i praktycznych (sozologia stosowana) podstaw działalności 
ochronnej, opiekuńczej i rozwojowej człowieka i jego środowiska, więcej nawet, 
bowiem ukazują objawy i etiologię zaburzeń życia człowieka w skażonym i zdezor-
ganizowanym środowisku, badają rozwój i rozprzestrzenianie się czynników patogen-
nych, katastroficznych, a także formułują zasady zapobiegania i zwalczania ich. 
Upraszczając, można stwierdzić, że marine sozoglobalistyka: 

 jest w sposób naturalny związana z ekologią, bada więc nie tylko zachowa-
nia przestrzenne o charakterze pozytywnym, ale również zjawiska negatywne 
i patologiczne; 

 koncentruje się na przyrodniczo-społecznym i nautycznym obszarze działań 
i zachowań ludzi oraz stanowi ich ochronę i wsparcie; 

 kształtuje świadomość i etykę sozologiczną związaną z ochroną i racjonalnym 
użytkowaniem zasobów przyrody, przeciwstawia się fałszywej świadomości 
i poglądom o ograniczonej roli człowieka i jego egzystencji; 

 bada środowisko życia w sposób krytyczny, uwypuklając jego podmiotowość 
w ulepszaniu człowieczeństwa i wrażliwości na zróżnicowanie i alienację; 

 kształtuje nawyki kulturowe i umiejętność egzystencji w trudnych warunkach na 
rzecz ulepszania środowiska życia człowieka i ograniczania jego bezradności, 
cierpienia i poniżenia, kształtuje konieczność walki z wszelkim złem i rozwija 
aktywność na rzecz powstawania nowych form ochronnych oraz pomocy 
człowiekowi i jego egzystencji cywilizacyjnej; 

 bada relacje wewnętrznego i zewnętrznego funkcjonowania modeli społecz-
no-przestrzennych w ekosystemie; 

 wytwarza solidarność i podtrzymuje motywacje i racjonalizację aktywności 
ludzi oraz nastawia ich na osiąganie celów ekologicznych i społeczno-
kulturowych. 

Ukazane problemy są niepełne, a wycinkowe pytania i próby świadczą, że 
sozoglobalistyka społeczna posiada coraz większe znaczenie i nie może być lekce-
ważona we współczesnym świecie. Można przypuszczać, że przy zachowaniu 
określonych warunków sozologicznych, ekonomiczno-przestrzennych i kulturo-
wych, dalszy rozwój cywilizacji wszechludzkiej jest możliwy. W obrębie regulacji 
mieści się regionalne i światowe otoczenie nautyczne, jego kreatywna regulacja, 
zasoby i rozwój. 

Jednak podstawą strategii ochrony i rozwoju środowisk życia i pracy czło-
wieka są, obok czynników ekonomicznych i planowania społecznego, także bada-
nia międzydyscyplinarne. 

Dotychczasowe badania dowodzą, że w różnych krajach istnieją zróżnico-
wane stopnie degradacji środowiska przy równocześnie różnym poziomie ich roz-
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woju, rozmaitych stopni urbanizacji i gęstości zaludnienia czy też różnych pozio-
mów kulturowych i cywilizacyjnych. Konieczne jest zatem śledzenie tych proble-
mów, pogłębianie i rozwój badań w zakresie sozoglobalistyki społecznej i pokrew-
nych dyscyplin naukowych.  

Sozoglobalistyka społeczna przy analizie tych zjawisk przyjmuje następujące 
założenia: 

 Osoby zlokalizowane w środowisku patogennym znajdują się zwykle 
w nieprawidłowych strukturach, a ich potrzeby, zachowania i postawy ule-
gają różnorodnym deprywacjom. Źródła tych zaburzeń tkwią zwłaszcza 
w destruktywnych relacjach ze środowiskiem życia oraz czynnikami biopsy-
chicznymi i kulturowymi, z określonym ładem urbanistyczno-
przestrzennym i społecznym; 

 W genezie zachowań szczególną rolę odgrywają przeszkody zewnętrzne, 
tkwiące w środowisku, hamujące rozwój człowieka. Determinują one ponad-
to siły witalne człowieka, jego wydajność energetyczną i wytrzymałość oraz 
równowagę wewnętrzną (względne wyrównanie sił i napięć) i zewnętrzną 
(układ relacji w otoczeniu); 

 Poziom destabilizacji i degradacji środowiska życia człowieka implikuje in-
tensywność i charakter zaburzeń prowadzących do osłabienia procesów po-
znawczych, emocjonalno-motywacyjnych, lęków i awersji, zaburzeń równo-
wagi ról i postaw, więzi społecznej i stanu zdrowia; 

 Istnieje związek między stanem zdrowia ludzi a rodzajem patogennych 
zmian w środowisku i zachowaniem społecznym, z przestępczością, sieroc-
twem społecznym, rozpadem rodzin, prostytucją, alkoholizmem, narkoma-
nią, samobójstwami itp.  

 Zdrowie społeczeństwa jest istotnym i współdecydującym czynnikiem roz-
woju społecznego i gospodarczego państwa, sprzężone jest: 

o ze zdrową strukturą osobowości i stosunków interpersonalnych 
oraz impersonalnych; 

o ze stabilnymi, aktywnymi warunkami zewnętrznymi, szczególnie 
z nieskażonym środowiskiem naturalnym; 

o z systemem społecznym, wychowawczym i kulturowym, który 
sprzyja likwidacji negatywnych czynników życia człowieka, pre-
miuje stosunki społeczne, przynoszące równowagę i zdrowie, 
a dezaprobuje niestabilne, wrogie i asymetryczne układy i zacho-
wania; 

o z systemem ekonomicznym i cywilizacyjnym, ekosystemem i har-
monijnym rozwojem ludzi. 

Sprzeczności strukturalne i funkcjonalne, z jakimi spotykamy się w istnieją-
cych systemach społecznych, doprowadzają, do różnych zaburzeń i konfliktów 
powstających na tle dysproporcji rozwojowych, rozbieżności interesów, sprzeczno-
ści między hierarchiami, między głoszonymi celami polityki społecznej i nautycznej 
a ich realizacją. 
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Wymienione wstępne założenia nie wyczerpują wszystkich możliwości tej 
orientacji. Zjawiska te analizować należy w różnych wymiarach i aspektach: 
w strukturze czasowo-przestrzennej; w wymiarze ruchu i rozwoju: treści i formy 
społeczno-kulturowej; w nurcie ontologicznego naturalizmu i metodologicznego 
realizmu, w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym też w zróżnicowanych orien-
tacjach i kierunkach badawczych. 

4. SPÓR O WARTOŚCI SPOŁECZNE I  EKOLOGICZNE 

Wiele specyficznych cech protestujących zbiorowości, takich jak: emocjonal-
ność, drażliwość, agresywność, niezdolność do krytycznego rozumowania, można 
było zobaczyć w blokadach w Dolinie Rospudy. Konteksty ekologiczno-społecznej 
deprywacji mają różne przejawy, bowiem ten sam czynnik, który przyczynia się do 
poprawy efektywności działań w jednym kierunku, np. ochrona Rospudy, często 
stanowi dla niej zagrożenie. Ma zazwyczaj zarówno funkcjonalne, jak i dysfunkcjo-
nalne konsekwencje, wymaga bowiem odkrywania często sprzecznych ról społecz-
nych w sytuacji napięć i konfliktów (Goode, 1973). 

Dostrzec można zmiany modelu zachowań na osi „państwo” 
i „społeczeństwo obywatelskie”, również na poziomie globalnego porządku socjo-
kulturowego, jak i formach zachowań społeczności lokalnych i jednostek. Wskazuje 
na te kwestie negatywny stosunek dwóch trzecich respondentów do planowanej 
tarczy antyrakietowej w Polsce. Prezydent Koszalina wyraził wręcz protest, by tar-
cza antyrakietowa nie znalazła się w Zegrzu Pomorskim – 18 km od Koszalina. 
Stanowić może ona nie tylko zagrożenie ekologiczne, ale również społeczne. 

Prawie identyczny rezultat uzyskano w internetowym sondażu na pytanie 
„Czy polska polityka zagraniczna jest prowadzona dobrze?”. Zaledwie 26,0% re-
spondentów uznało ją jako dobrą, natomiast 74,0% określiło jako prowadzoną nie-
dobrze. Są to zaledwie epizody zachowania zbiorowego. Zmienne psychologiczne 
i społeczne, wsparte protestami za obwodnicą „Doliną Rospudy”, czy inną trasą, 
nie są jednolite. Sondaż zamieszczony w „Gazecie Wyborczej” z 28 lutego 2007 r. 
wskazuje, iż w Augustowie ogromna większość (81,0%) jest za trasą przez dolinę 
forsowaną przez rząd. 12,0% opowiada się za inną trasą. Na Podlasiu prawie rów-
no – 48,0% za doliną; 42,0% za inną trasą. 

W całej natomiast Polsce większość – 65,0 % opowiada się za inną trasą; 
25,0 % zaś popiera projekt rządowy. Czyli Polacy z centrum są za przyrodą, 
a większość Podlasian za obwodnicą. 

Zapytano też badanych, czy Polska powinna podporządkowywać się decy-
zjom Unii Europejskiej, zakazującej budowy obwodnicy na terenach chronionych 
unijnym prawem unikalne obszary? Tak – odpowiedziało 65,0 % Polaków, a 42,0 % 
Podlasian sądzi, że rząd nie powinien respektować ustaleń UE. Augustowianie 
w mniejszej części są zdania, iż prawo unijne powinno być przestrzegane – 28,0 % 
(źródło: PBS dla Gazety Wyborczej). 
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W grupie badanych, za ocaleniem Doliny, zdecydowaną większość stanowiły 
osoby młode ze średnim i wyższym wykształceniem. Najbardziej negatywnie oce-
nili oni też działania rządu i akceptowali decyzje unijne. 

Można więc sądzić, że świadomość ekologiczna sprzężona jest z postawami 
społecznymi i rolami badanych oraz uznawanymi wartościami. Według sondażu 
wykonanego na zlecenie „Rzeczypospolitej”, 39,0 % respondentów sądzi, że rząd 
i mieszkańcy Augustowa mają rację w sporze o Rospudę. Inni zaś uważają, że każ-
da ze stron ma swoją rację – 51,0 %. Ekolodzy z Greenpeace otrzymali mniejsze 
wsparcie – 10,0 %. Kolejna jeszcze grupa opowiada się za obecnym przebiegiem 
autostrady – 40,0 %. 

Problemy protestu ekologów przemieszczają się na te tereny w Polsce, które 
objęte są programem „Natura 2000”. Sięgnęły one województwa Zachodniopomor-
skiego. Dwie największe inwestycje tego regionu – gazoport i tunel pod Świną – 
mogą mieć kłopoty z Komisją Europejską. Jednak o przeładunek skroplonego gazu 
walczyły: Gdańsk i Świnoujście. Koszt inwestycji to 350-400 mln. euro. Otwarcie 
planowane jest na 2011 rok. 

Wyspa Wolin znalazła się w programie Natura 2000 ze względu na klif nad-
morski, wydmy białe i szare, torfowiska oraz lasy bukowo-dębowo-sosnowe. Ga-
zoport ma powstać przy wejściu do portu. Program zakłada utworzenie w krajach 
UE wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Celem jest zachowa-
nie niektórych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt i roślin, które uwa-
ża się za cenne i zagrożone w Europie. W Polsce mają być utworzone 184 obszary 
ochrony, w samym Zachodniopomorskiem – 28; Zalew Szczeciński, fragmenty wy-
spy Wolin i Uznam, Puszczy Goleniowskiej, dolina dolnej Odry, Pojezierze Myśli-
borskie. 

Innym przykładem zagrożenia ekologicznego jest „Szczecińska Dolina Sied-
miu Młynów”. Rada miasta Szczecina w swoich planach przewidywała wprowa-
dzenie w ten rejon lokali gastronomicznych, hoteli, pensjonatów oraz całej infra-
struktury usługowej. Wojewoda uznał, iż ten plan jest niezgodny z prawem, bo-
wiem umożliwia budownictwo na terenach leśnych, bogatych w florę i faunę.  

Do chronionych i rzadko spotykanych gatunków roślin i zwierząt należą 
tam: czartawa pospolita, turzyca rzadkowłosa, kalina koralowa, bluszcz pospolity, 
wiciokrzew morski, kruszyna pospolita, czerniec gronkowy (gatunek zagrożony 
w skali regionalnej), skrzyp zimowy, perłówka zwisła, żankiel leśny, cienistka trój-
kątna. 

Jest to bardzo ważny korytarz ekologiczny, w którym stwierdzono kilkadzie-
siąt gatunków kręgowców, objętych ochroną gatunkową. Spośród nich warto wy-
mienić obecność rzadkich gatunków bezkręgowców: mięczaków i owadów, z krę-
gowców: grzebiuszki, ropuchy szarej, żab zielonych i brunatnych, zaskrońca, jasz-
czurki żyworodnej – wylicza dr Maciej Trzeciak, wojewódzki konserwator przyro-
dy. 

Lokalne „Rospudy” rozsiane są na różnych obszarach Polski. Drugim przy-
kładem może być województwo wielkopolskie, a dokładnie gminy położone 
w powiecie tureckim, gdzie kopalnia odkrywkowa doprowadziła do degradacji 
ekologicznej i gospodarczej rolników i drobnych wytwórców. Na tych obszarach 
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(gmina Brudzew, Władysławów, Przykona) wody gruntowe zostały obniżone do 
oddziaływania leja depresyjnego – od poziomu około 80-120 cm w 1991 r. – do po-
ziomu poniżej 4 m w 2006 r. 

Kopalnia odpompowuje wody gruntowe z jednej tylko odkrywki Koźmin 
ponad 100 mln3 wody rocznie i wypuszcza je wybetonowanymi kanałami do rzeki 
Warty, powodując naturalne wysuszanie wszystkich zbiorników wodnych. 

Efektem tego stanu jest nie tylko wyginięcie wielu gatunków flory i fauny, 
a zwłaszcza bezrobocie, wiejska bieda i dewiacja zachowań, które zazębiają się 
z upadkiem życia zawodowego, brakiem pracy i sferami rozbitego życia rodzinne-
go, jak i degradacją statusu społecznego. 

Nasze dotychczasowe rozważania nad kwestiami społecznymi i ekologicz-
nymi nie podjęły kluczowych problemów tego zjawiska, zresztą mało opisanych 
i zazwyczaj bagatelizowanych, zwłaszcza w obszarze zmienności emocjonalnych, 
obietnic i pułapek w ruchach społecznych (Aminzade, McAdam, 2001). 

Prezentowane przykłady, pochodzące z różnych środowisk, łączą uniwersa 
ekologiczne i społeczne o różnym jednak stopniu zaangażowania poszczególnych 
grup oraz aktywistów nad rozwiązaniem powstałego sporu. Z jednej strony, „darmo-
zjady” z Greenpeace „chronią żaby”, z drugiej strony, tysiące zdeterminowanych 
Augustowian trzymających w rękach krzyże i znicze nagrobkowe z oburzeniem 
i poczuciem zdradzonych uprawnień, z nieprawdopodobnym poziomem frustracji 
i agresji, chcą autostrady przez Dolinę Rospudy. Protestujących od ekologów od-
dzielają ramy niesprawiedliwości i obramowywanie sprawiedliwości i niesprawie-
dliwości, czyli mobilizacja nadziei. Prowadzone rozmowy, formułowane postulaty 
przez przywódców doprowadzają do małych ustępstw i zwycięstw. 

5. DZIEDZINY BADAWCZE SOZOBLOBALISTYKI 

Przedstawione orientacje są cząstkowymi sferami badania paradygmatów 
sozoglobalistyki społecznej. Każda opcja posiada określony obszar stosunków spo-
łeczno-przestrzennych i kulturowych. Globalny system sozoglobalistyki społecz-
nej winien łączyć zjawiska i procesy funkcjonujące w różnych układach w wielo-
wymiarowym paradygmacie socjologii i nauk pokrewnych. 

Rzeczywistości przyrodniczej i społeczno-kulturowej nie da się rozdzielić. Są 
one sprzężone i nie można badać rzeczywistości bez jednoczesnego jej oceniania 
i ochraniania. 

Metodologia takiego podejścia oznacza: 

 widzenie, poznawanie i rozumienie skutków i przyczyn występujących 
w badanej rzeczywistości, zjawisk ekologicznych oraz ich uwarunkowań; 

 opisywanie, ocenianie, weryfikowanie i wybieranie określonych form i zasad ich kla-
syfikacji oraz wyjaśnianie naukowe tych uwarunkowań i ich wskaźników; 

 działanie i analizowanie dokonanych wyborów oraz ich skutków w aspekcie zgod-
ności i niezgodności przy zachowaniu dobra wspólnego i uczestnictwie 
człowieka, a także zmienianiu i regulacji warunków jego życia, pracy 
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i wypoczynku. Koncepcja ta pozostaje w związku z transhumanistycznie rozu-
mianym współczynnikiem rozwoju cywilizacji, uwzględniając związek przyrody 
i społeczeństwa, natury i kultury oraz ładu społecznego z rozwojem techniki i go-
spodarki.  

Należałoby poddać systemowej analizie i ocenie zjawiska pozytywne i negatywne 
z punktu widzenia ekonomicznego, technologicznego, sozologicznego, pedagogicz-
nego, psychologicznego oraz innych płaszczyzn, ich zewnętrznego i wewnętrznego 
przejawiania się. 

Badania podstawowe w ramach sozoglobalistyki społecznej obejmować mo-
gą m.in. następujące zagadnienia i kierunki: 

 typowe formy przejawiania się i społeczne bariery ogólnych praw rozwoju 
przyrody i społeczeństwa oraz ich specyficzne prawidłowości, funkcjonowa-
nie i recyklizację środowisk jako części procesów społecznych i nautologicz-
nych; 

 problemy waloryzacji przestrzeni i zasobów naturalnych, dążność do pod-
trzymania istnienia i utrzymania określonych granic równowagi i stałych, inte-
rakcji ze środowiskiem i systemem społecznym, badanie organizacji przestrzeni 
i wyborów społeczno-przestrzennych oraz ruchliwości przestrzennej; 

 ekologiczne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, administracyj-
nego i kulturowego oraz ich wpływ na efektywność działalności człowieka; 

 cywilizacyjne uzasadnienie ekologicznego przestrzegania i wartościowania 
nowej techniki i technologii, różnicowanie społeczno-przestrzennego oddziaływa-
nia na człowieka i ład wzajemnych stosunków globalnych, konwergencji i dywer-
gencji. 

Do badań stosowanych, którymi zajmuje się sozoglobalistyka społeczna, 
można zaliczyć: 

 sposoby modelowania procesów ekologiczno-gospodarczych, konstruowania 
środków i strategii oddziaływania na uczestników środowiska i organizację 
jego ochrony; 

 kształtowanie świadomości ekologicznej, racjonalnej organizacji i dystrybucji zaso-
bów materialnych, ludzkich i kulturowych oraz ich efektywności synergetycznej; 

 modelowanie stylów życia, również w środowiskach zamkniętych i izolowa-
nych, współdziałanie podsystemów integracji procesów i sposobów ochrony śro-
dowiska; 

 ochronę ludności, pomoc społeczną, opiekę leczniczą, świadczenia społeczne 
i inne; 

 wycenę szkód i strat ekologicznych i społecznych oraz kulturowych; 

 badanie społeczno-ekonomicznych i kulturowych konsekwencji zaburzeń społecz-
no-przestrzennych i zdrowotnych; 

Ukazane obszary badań są niepełne, a wycinkowe pytania i próby odpowie-
dzi świadczą, że problemy sozoglobalistyki społecznej nabrały ogromnego znacze-
nia i nie mogą być lekceważone we współczesnym świecie. Można przypuszczać, 
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że przy zachowaniu określonych warunków sozologicznych i ekologicznych dalszy 
rozwój cywilizacji ludzkości jest możliwy. 

ZAKOŃCZENIE 

Podstawą nowej strategii ochrony i rozwoju środowisk życia człowieka są, 
obok czynników ekonomicznych i planowania społecznego, określone badania 
międzydyscyplinarne o charakterze międzynarodowym. 

Badania tych kwestii dowodzą, że w różnych krajach istnieją zróżnicowane stopnie 
degradacji środowiska, przy równoczesnym różnym poziomie ich rozwoju, rozma-
itych stopniach marynizacji oraz urbanizacji, gęstości zaludnienia czy też różnych po-
ziomach kulturowych i cywilizacyjnych. Konieczne jest zatem śledzenie tych pro-
blemów, pogłębianie i rozwój badań w zakresie sozoglobalistyki społecznej i po-
krewnych dyscyplin naukowych. 

Obszary życia i działalności człowieka wzajemnie się łączą oraz decydują 
o rozwoju i zaspokajaniu różnorodnych potrzeb ludzi. Odkrycie więc nowych ob-
szarów egzystencji człowieka przez sozoglobalistykę społeczną stwarza duże możliwości 
bardziej efektywnych działań teoretycznych i praktycznych na rzecz cywilizacji ekorozwo-
ju, bowiem dotychczasowe pojęcia naukowe nie wyjaśniły tych kwestii, wymagających 
nowego kontekstu teoretycznego. 

Zasięg czasowy i przestrzenny problemów sozoglobalistyki (lokalnych, regio-
nalnych, krajowych, kontynentu czy globu) jest zmienny i uwarunkowany wielością 
czynników (zmianami klimatycznymi, zniszczenia ekosystemów jak i różnorodności 
biologicznej, niszczeniem zasobów, zanieczyszczaniem środowiska, hałasem i wi-
bracją, radiacją, ociepleniem klimatu, dziura ozonowa i inne zagrożenia), powodu-
jących w kontekście globalizacji, w kontekście społeczeństwa ryzyka, jak i w relacji do 
globalnych społeczeństw informatycznych, narastający konsumpcjonizm, wzrost gospo-
darczy i naukowy, jak i zagrożenia (wojna, przemoc, terroryzm, krzywdy). 

Zagrożenia te, jako wielosieciowe łańcuchy przyczynowo-skutkowe, istnieją 
w życiu prywatnym i publicznym w kontekście instytucji i dystrybucji dóbr, tech-
nologii i marginalizacji, postaw i zachowań. Sięgają – jako takie – interesów ludzi z ich 
jakością i stylem życia (Wnuk-Lipiński 2004). 

Rozmieszczenie przestrzenne społeczeństw posiada zawsze warstwę we-
wnętrzną i zewnętrzną z określonymi uwarunkowaniami środowiska przyrodni-
czego i społeczno-kulturowego, centrami, peryferiami i obrzeżami (Jałowiecki, 
Szczepański 2002). 

Kontekst sozologiczny lub szerzej sozoglobalistyczny określają rozmaite 
orientacje, szkoły jak i kierunki poszukujące dróg do wyjaśnienia tych zależności, 
zachodzących w rozmaitych wymiarach przestrzeni i zachowań społecznych. 
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Miasto jako „pogranicze kulturowe” 

Poniższy tekst ma charakter teoretycznych rozważań z zakresu socjologii 
i antropologii, dotyczących miasta (przestrzeni miejskiej) traktowanego jako specy-
ficzna forma pogranicza kulturowego. Miasto i pogranicze, jako „typy idealne”, 
posłużą jako punkt wyjścia do głębszych rozważań opartych na doświadczeniach, 
jakie współczesny człowiek może zdobyć, mieszkając w mieście granicznym lub 
podczas pobytów w olbrzymich wielokulturowych światowych metropoliach. Pod-
stawowym założeniem poniższych rozważań jest pogląd, że przestrzeń wielkomiej-
ska(miejska), która staje się udziałem coraz liczniejszej części populacji ludzkiej1 - 
jest kulturowo zróżnicowana. To zróżnicowanie wynika z obecności w niej od-
miennych grup etnicznych i narodowych2 oraz jest konsekwencją występowania 
stratyfikacji społecznej. Heterogeniczna przestrzeń miejska wykazuje liczne podo-
bieństwa z kategorią przestrzenną, jaką jest pogranicze. Można zakładać, iż pewne 
procesy społeczno-kulturowe, mające miejsce na pograniczach (zarówno państw 
narodowych, jak i etnicznych), mają swe odpowiedniki w przestrzeni miejskiej. 

Choć na pierwszy rzut oka miasto wydaje się być przestrzenią homoge-
niczną, wiele wskazuje na to, że tak w rzeczywistości nie jest (można uznać, że taki 
pogląd jest mitem), bowiem można doszukać się sporej liczby znaczących argu-
mentów za tym, że praktycznie w każdej przestrzeni miejskiej występuje większy 
lub mniejszy stopień heterogeniczności. Powyższa hipoteza zostanie bliżej sprecy-
zowane w dalszej części tekstu. 

Chcąc rozpatrywać przestrzeń miejską jako pogranicze, należałoby najpierw 
wyjaśnić, czym owo „pogranicze” jest. Jak jest definiowane? Co jest jego wyznacz-
nikiem? W literaturze przedmiotu czytelnik może spotkać różnorodne, bardziej lub 
mniej zbieżne, definicje pogranicza. Encyklopedia Socjologiczna definiuje pogranicze 
jako obszar, na którym kontaktują się ze sobą dwie lub większa liczba grup od-

                                                 
1 Społeczności miejskie rosną znacznie szybciej niż ludność świata w ogóle. W 1970 r. - ludność miast 

stanowiła 37,3 % populacji ludzkiej; w 1975 r. – 39 %; w 2000 r. około 51 % [za:] A. Giddens, Socjologia, 
Warszawa 2004, s. 393, por. B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjolo-
gicznej, Warszawa 2002, 134-136, 264. 

2 Np. Około 40 % mieszkańców Amsterdamu to imigranci, a w miastach podobnych do Nowego Jorku 
można odnaleźć obok siebie odpowiednio, China Town’y, „Małe Irlandie”, czy „Italie”, Green Point, 
itp., zob. Marek Szopski, Dylematy wielokulturowości w metropoliach Europy [w:] Tolerancja i Wielokultu-
rowość. Wyzwania XXI wieku, red. A. Borowiak, P. Szarota, Warszawa 2004, s. 70-79. 
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miennych kulturowo (jego cechami są więc: obszar, kontakt społeczny i przenikanie 
kultur). Pogranicze można postrzegać zarówno jako szczególny rodzaj obszaru oraz 
jako zjawisko społeczno-kulturowe3. Pogranicze jako terytorium, przestrzeń lub 
obszar jest miejscem występowania zarówno specyficznych zjawisk społeczno-
kulturowych, jak i stosunków społecznych. Jest to przestrzeń, w której jednocześnie 
obok siebie mogą występować zorganizowane i spontaniczne formy współpracy, 
konkurencji oraz konfliktów społecznych. Jest to obszar, który dzięki obecności 
dwóch lub większej ilości grup społeczno-kulturowych, generuje swoją własną 
strukturę, ład jak i dewiacje (odmienne zachowanie z punku widzenia jakiegoś cen-
trum lub grupy zamieszkującej obszar). W przestrzeni pogranicza, w wyniku kon-
taktów międzykulturowych, można obserwować obok siebie jednocześnie procesy 
wzajemnych wpływów, zapożyczeń, przenikania, prób przełamywania barier mię-
dzygrupowych (dialog sensów i wartości) – m.in. świadomościowych dystansów 
społecznych, takich jak: stereotypy, uprzedzenia, czy mity grupowe – oraz działa-
nia, mające podkreślić własną odrębność i obronę przed asymilacją. W tym drugim 
przypadku – w celu ochrony przejrzystości „granic” grupy – przedstawiciele spo-
łeczności wykonują trud odwołania się do pewnych własnych, wspólnie podziela-
nych symboli grupowych, wartości, norm, zachowań grupowych, podtrzymując 
kontakt ze swoim „centrum” kulturowym, itp. Całokształt tak rozumianego pogra-
nicza jest zawsze zależny od pewnych czynników, takich jak: polityka i charakter 
państw, których pogranicza są udziałem; historyczne uwarunkowania, środowisko; 
ilość i charakter grup współwystępujących (odmienne tradycje, wartości, itp.).  

Można przyjąć za  A. Sadowskim4, że kategoria „pogranicza” może być roz-
patrywana w trzech podstawowych znaczeniach. Po pierwsze, obejmuje ona ob-
szar, terytorium, na którym realizuje się określony typ współżycia dwóch lub wię-
cej grup etniczno-kulturowych. Pogranicze w tym znaczeniu często odnosi się do 
państwa i obejmuje obszary nadgraniczne; obszary położone na obrzeżach państwa 
z całokształtem występującej tam problematyki (pogranicza stykowe i przejściowe 
ukształtowane w wyniku historycznego kontaktu dwu lub więcej kultur). W dru-
gim znaczeniu, pogranicze wiąże się przede wszystkim z różnego rodzaju formami 
współżycia między przedstawicielami dwu lub więcej grup etniczno-kulturowych 
– od skrajnej odrębności i towarzyszącej jej wzajemnej separacji – do swoistej har-
monii współżycia społecznego. W końcu trzecie znaczenie kategorii pogranicza 
wiąże się z nowym typem człowieka oraz właściwej mu świadomości jednostkowej 
i zbiorowej – człowieka dwóch lub więcej kultur. Zjawiska i procesy wzajemnego 
przenikania, nakładania się lub innych form zderzenia kulturowego, kształtują w 
dłuższym etapie czasowym nowy typ człowieka z właściwą mu świadomością. 
Zbieżne stanowisko ma w tej sprawie A. Kłoskowska, dla której pogranicze, to nie 
tylko przestrzeń geograficzna, ale „wszelkie sytuacje względnie trwałego zetknięcia 
jednostki z kulturami narodowymi i uznawanymi za odmienne. Może to być sytu-
acja emigranta, członka mniejszości – chodzi tutaj o pogranicze w sensie psycholo-

                                                 
3 I. Machaj, Pogranicze [w:] Encyklopedia Socjologii, tom 3, Warszawa 2000, s. 125. 
4 A. Sadowski, Pogranicze. Studia Społeczne. Zarys problematyki, „Pogranicze. Studia Społeczne”, Białystok 

1992, s. 5 
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gicznym, (…) które wywiera wpływ na tożsamość jednostki”5. Takie ujęcie pozwala 
zająć się tożsamością pogranicza w świecie „ruchu”, którego udziałem jest prze-
strzeń metropolii. 

Z kolei dla Dagnosława Demskiego pogranicze to rodzaj strefy kulturowej, 
w której elementy dwóch lub większej ilości kultur są ze sobą wymieszane 
i występują w różnych proporcjach, a ich skład zależy od takiego czynnika, jak 
choćby odległość od granic „ojczystego” terytorium. Jego zdaniem, pogranicze na-
leży traktować nie jak zwartą strefę równomiernie wymieszanych cech kulturo-
wych, ale jako obszar przypominający mozaikę lub patchwork (np. różne poziomy 
występowania wspólnych ideałów i zasad organizacji społecznych). „Pod tym po-
jęciem – pisze autor – rozumiem zbiór luźno połączonych procesów, nierówno-
miernie rozwiniętych wzorów kulturowych, odzwierciedlających sprzeczne reguły 
rządzące działaniami ludzi należących do odmiennych kultur. Istnieje ono nie tylko 
przestrzennie – horyzontalnie, ale także wertykalnie – społecznie i znajduje nie-
oczekiwanie swój wyraz niemal w każdym wymiarze życia (…) pogranicze stanowi 
inną jakość niż kultura rozumiana jako całość” – ważny w tym przypadku jest sto-
pień wymieszania kultur i ich różne formy pośrednie. „Stopień łączenia kultur two-
rzy wzorzec, który przenika mikrokosmos lokalny, stając się częścią pogranicza (…) 
przyjmując formę wzorcową (…) jedną z możliwych w lokalnej zbiorowości (…). 
Na pograniczu patchwork, jest formą wymieszania nie tylko języków, religii, prze-
strzeni społecznej, ale także historii ze współczesnością, deklaracji z praktyką, tra-
dycji z inwencją, tutejszości z etnicznością, starego z nowym, lokalności z globalno-
ścią, narodowego z ponadnarodowym, podrzędnego z nadrzędnym”6. W sytuacji 
pogranicza, gdzie zróżnicowanie jest stale obecnym elementem kontekstu, przewi-
dywanie wyborów jest trudniejsze, ponieważ możliwych jest zawsze kilka scena-
riuszy, jak choćby ochrona i kontynuowanie świadomości etnicznej bądź jej mody-
fikacja, a nawet odrzucenie. Ludzie pogranicza są bardziej elastyczni ze względu na 
ciągłe zmiany, jednocześnie wybór aspiracji i orientacji na przyszłość wymaga usto-
sunkowania się do jakiejś kultury jako ramy, wokół której buduje się swoją tożsa-
mość, światopogląd, plany na przyszłość, itp. 

Pogranicze jako zjawisko społeczno-kulturowe i przestrzeń interakcji można 
rozpatrywać w kategoriach podmiotowości grup i jednostek tworzących i przetwa-
rzających swoją kulturę we wzajemnych kontaktach z innymi grupami. Coraz czę-
ściej niepoślednią rolę w tej materii odgrywa przestrzeń wielokulturowych metro-
polii. To one stają się w dobie globalizacji dominującą formą pogranicza. Owe 
współczesne pogranicza powstają w wyniku migracji różnych ludzi i grup z róż-
nych, często odległych geograficznie i kulturowo rejonów świata. Owi „uchodźcy” 
(imigranci) na skutek ochronnego parasola w postaci praw człowieka lub praw 
obywatelskich, w sprzyjających okolicznościach mają szansę zyskać podmiotowość 

                                                 
5A. Kłoskowska, Wielokulturowość regionów pogranicza, [w:] Region i regionalizm – pojęcia i rzeczywistość, 

red. K. Handke, Warszawa 1994, 42-43. 
6 D. Demski, Pogranicze jako patchwork. Refleksje z Białorusi, „Etnografia Polska”, t. XLVII, z. 1-2, Warszawa 

2003, s.134-135. 
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– E. Budakowska twierdzi, że następuje wzrost podmiotowości migranta jako akto-
ra społecznego7. 

Mobilność, heterogeniczność, kultura dominująca, kultury grup „obcych”, 
przepływ informacji, krążące za pośrednictwem mediów różnorakie treści kultu-
rowe stwarzają sytuację wielokulturowości, której miejscem szczególnego zagęsz-
czenia jest współczesna metropolia. Współczesne pogranicze jest miejscem „jedno-
czesnego” działania wielu grup, spotkania się różnych „wątków”, które – na wzór 
procesu dyfuzji – tworzą nową jakość. W obrębie pogranicza powstaje swoisty za-
sób wartości i wzorów kulturowych, z których uczestnicy danej przestrzeni spo-
łecznej mogą korzystać i tworzyć własne, nieraz osobiste, systemy kulturowe8. Na 
zasadzie kompilacji, kolażu czy wspomnianego patchwork’u – wybierając pewne 
fragmenty z szerokiego wachlarza alternatywnych kultur innych grup i łącząc je 
z elementami kultury własnej grupy (ta staje się równocześnie jedną z alternatyw), 
można tworzyć, zgodnie z ograniczeniami wynikającymi z posiadanego kapitału 
kulturowego i w zależności od sytuacji, nowe systemy znaczeń. Spotkanie z „in-
nym” na różnych poziomach interakcji i ról społecznych, tworzy okoliczność, sytu-
ację graniczną/pogranicza, w której zwiększa się prawdopodobieństwo na poja-
wienie się refleksyjnego „ja”. Powoduje to jednocześnie naruszenie „modelu powie-
lania tożsamościowego układu kulturowego jednostki”9. Procesom tym wtóruje 
jednocześnie lęk przed asymilacją, „rozmyciem”, utratą kultury porządkującej 
przecież obraz świata, siebie i innych, co wyzwala u lękających się owej asymilacji 
pewne stany obronne. 

Współczesne, zróżnicowane etnicznie i kulturowo metropolie, są obszarami 
wypełnionymi przeróżnymi (nieraz sprzecznymi) treściami, które mogą budzić do 
życia różne sytuacje zapalne (należy się zastanowić czy konflikty międzygrupowe, 
podziały mające miejsce w odległych rejonach globu są przenoszone na nowe ob-
szary wraz z przemieszczającymi się z owych terenów uchodźcami). O ile układy 
etniczno-kulturowe na historycznych pograniczach są zwykle bardzo trwałe, a ich 
proces formowania rozciągnięty jest w czasie, o tyle, we współczesnych wielkich 
miastach ulegają one ciągle szybkim zmianom. Owa płynność, tempo życia miej-
skiego, zmiany obowiązujących reguł, hybrydalny oraz transgresyjny charakter 
współczesnych przestrzeni miejskich, okazują się dla pewnych grup ciężarem 
znacznie przekraczającym psychiczne możliwości. Formą ochrony dla spójnego 
„ja” lub spójnej tożsamości, w ponowoczesnym świecie, zdaniem Z. Baumana, mo-
że okazać się fundamentalizm. Będąc „produktem” ponowoczesności, obiecuje on 
„wolność od wolności”, pomaga zrzucić ciężar odpowiedzialności, z jakim zmagać 
się muszą w codziennym życiu ludzie, dostarcza on ram do budowy tożsamości, 
identyfikacji; dostarcza odpowiedzi i absolutnych wartości10. Fundamentalizm jest 

                                                 
7 E. Budakowska, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kulturowej [w:] Tożsa-

mość bez granic. Współczesne wyzwania. red. E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 60-61. 
8 J. J. Smolicz, Dziedzictwo, wartości podstawowe i rozwój kultury w społeczeństwach wieloetnicznych, Kultura 

i Społeczeństwo, Warszawa 1992, nr 3, s. 51. 
9 E. Budakowska, Współczesne migracje …, s. 63. 
10 Por. Z. Bauman, Ponowoczesne losy religii [w:] tenże, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000, 

s. 318-320. 
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formą szańca (obrona przed obcością), za którym jednostka może się schować 
i poczuć bezpieczna. Granica i pogranicze w kategoriach "przyczółka" (teren zdoby-
ty jako etap do dalszej ekspansji) lub "pomostu" (przejście do wymiany wzajemnej 
wartości materialnych i duchowych) – granica mojej grupy, która wyznacza jej kul-
tura są przestrzenią, w której czuję się bezpiecznie, a tym samym będę bronił tego, 
co uznaję za wartościowe. 

Zakładając (optymistycznie), że miasto wytwarza przestrzeń dla pluralizmu 
– wymusza zgodę na współistnienie obok siebie różnych grup – należy mieć rów-
nież na uwadze fakt, że przestrzeń miejska ma swoje odpowiedniki „granic-
szańców” i „granic-przyczółków”. Dzielą one – wydawałoby się – „homogeniczną” 
przestrzeń na odpowiedniki „wspólnot lokalnych”, mniejsze przestrzenie odmien-
nie postrzegane i wartościowane przez rozmaite grupy. „Wewnętrzne granice” 
miasta mają oddzielać i chronić pewne grupy – dawać poczucie „bezpieczeństwa”, 
„swojskości”, poczucia bycia razem z podobnymi sobie („swoimi”). Pełnią one 
funkcję strukturyzującą, porządkującą; wprowadzają kontrolę oraz przewidywal-
ność; zakładają realizację jakiegoś porządku lub planu11. Jednocześnie prowadzą do 
mniej lub bardziej widocznych form separacji przestrzennej, społecznej, ekono-
micznej i kulturowej, a w rezultacie do sytuacji konfliktowych. Tak więc, przestrzeń 
miejska (podobnie jak na pogranicza narodowe) jest miejscem obecności dwóch 
typów orientacji: „orientacji na granicę” i „orientacji na pogranicze”12. O ile „orien-
tacja na pogranicze” charakteryzuje się odnajdowaniem w sytuacji pogranicza po-
zytywnych aspektów, niepowtarzalnych stanów, otwarciem na inność, próby har-
monijnego współżycia, poszerzenia wachlarza możliwości samorealizacji o tyle 
„orientacja na granicę” wyraża się w kompensacyjnym wytwarzaniu przez grupę 
społeczną świadomości „oblężonej twierdzy”. Na drugi typ świadomości bardzo 
często „pracują nastawienia autarkiczne, ksenofobiczne, roszczeniowe, które sta-
nowią nadbudowę podziału przestrzeni fizycznej i społecznej na przestrzeń swoją 
i obcą”. Owa orientacja może mieć formę obronną lub aktywną13. Społeczna „orien-
tacja na granicę” często podkreślając i akcentując swą odmienność i wyjątkowość – 
może zakładać funkcjonowanie wspólnoty w „najczystszej” i nienaruszonej formie. 
Konsekwencją są różne formy separacji, oddzielenie od „innych” – zarówno do-
browolne jak i narzucane, pilnowania istniejących granic, blokowanie procesów 
asymilacyjnych (przykładem mogą być ruchy fundamentalistyczne). Ludzka 
„orientacja na granicę” oraz towarzyszący jej podział na: swój-obcy, my-oni, chcia-
ne-niechciane, wykorzystują w zależności od potrzeb środki ekonomiczne, środki 
techniczne, siłowe, kulturowe, symboliczne (przemoc symboliczna), władzę, segre-
gacje, itp. Takie stanowisko łączy się dialektycznie z kategorią wykluczonych – 
innych, obcych – pod względem ekonomicznym, kulturowym, religijnym, raso-

                                                 
11 W tym miejscu czytelnika odsyłam do  prac Z. Baumana, Sen o czystości [w:] tenże, Ponowoczesność jako 
źródło cierpień, Warszawa 2000, s. 11-34; Z. Bauman, Zbędni, niechciani, odtrąceni  – czyli o biednych w za-
możnym świecie, „Kultura i społeczeństwo” nr 2, 1998, s. 3-18; Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 
2004. 

12 J. Kurczewska, Granica niejedno ma imię. Trzy podejścia teoretyczne [w:] Granice na pograniczach. Z badań 
społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski, red. J. Kurczewska, H. Bojar, Warszawa 2005, s. 373-
374. 

13 Tamże, s. 374. 
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wym, itp. Podział przestrzeni urbanistycznej miasta bardzo często odzwierciedla 
owe podziały społecznie (ekonomiczne, rasowo-etniczne), zaś owe wyodrębnione 
kategorie ludzi oddzielają mniej lub bardziej widoczne granice, które przybierają 
nieraz subtelny wymiar symboliczny, np. funkcję taką pełnią często, autostrady, 
parki, tory kolejowe, strefy zieleni, strefy przemysłowe, rzeki, wzgórza itp. Granic 
i dostępu do pewnych przestrzeni strzegą systemy kamer, firmy ochroniarskie, 
przepustki, posiadanie odpowiednich artefaktów, odpowiedni język, styl życia itp. 
Owe przestrzenie, obok przestrzeni funkcjonalnych, służących pracy, konsumpcji, 
rozrywce, transportowi, rekreacji i odpoczynkowi (sposób korzystania z nich 
oczywiście pozostaje w związku z czynnikiem ekonomicznym, posiadanym kapita-
łem kulturowym, itp.), łączące się z pozycją ekonomiczną, mogą przybierać formę 
dzielnic lub ulic etnicznych (w ekstremalnych przypadkach – gett), kulturowych, 
narodowych, rasowych, mieszkań czynszowych, luksusowych dzielnic, osiedli 
domków dla przedstawicieli klasy średniej biznesu, slumsów, rozrywki, konsump-
cji, itp.14. Taka segregacja przestrzeni jest jedną z „widocznych” form kultury do-
minującej w przestrzeni społecznej. W. Dohnal zauważa, że podział przestrzeni 
miejskiej, będący rezultatem nierównomiernej dystrybucji władzy i bogactwa, obok 
funkcji rozdzielającej pełni funkcję jednoczącą. Każda izolowana jednostka z cza-
sem staje się wspólnotą totalną. Ludzie pracując, mieszkając razem, izolują się, 
ograniczają kontakty z „innymi” do minimum – ich życie zamyka się w granicach 
dzielnicy. W rezultacie grupy takie zaczynają respektować odmienne systemy war-
tości, różnicuje się ich świadomość i narasta odrębność kulturowa15. Każda z wyod-
rębnionych przestrzeni (społeczno-kulturowych) posiada właściwą specyfikę 
z właściwymi sobie standardami zachowania jej użytkowników (aktorów społecz-
nych); zrywają one tym samym z mitem homogenicznej przestrzeni miejskiej. Jed-
nocześnie wszystkie te przestrzenie oddziałują na siebie, co może prowadzić do 
zaostrzenia konfliktów, pogłębiania się przepaści pomiędzy grupami, braku zro-
zumienia, wzrostu postawy wrogości, podejrzliwości, zagrożenia, radykalizmu po 
fundamentalizm kulturowo-religijny z jednej strony, ale i do form współpracy, 
asymilacji, swobodnego przepływu idei i inspiracji, zrozumienia itp. z drugiej. 

Wielokulturowość ulokowana w wielkich aglomeracjach miejskich, z pewno-
ścią cieszy gałęzie przemysłu związanego z kulturą popularną, handlem, rozrywką, 
konsumpcją. Sama konsumpcja stwarza sytuację pograniczna, dyfuzji, synkrety-
zmu i transgresji – symbole kulturowe statusu, przynależności do odrębnych 
wspólnot kulturowych lub grup społecznych na skutek działań „specjalistów”, 
w pewnym stopniu „odrywają” się od swego pierwotnego kontekstu – przemiesz-
czają się i nabierają nowego znaczenia. Współczesny przemysł rozrywkowy prze-
chwytuje i wykorzystuje elementy „obce”, „egzotyczne”, po czym je oswaja, prze-

                                                 
14 Problem segregacji przestrzeni zob. Z. Baumana, Sen o czystości ….; Z. Bauman, Zbędni, niechciani, 

odtrąceni  – czyli o biednych w zamożnym świecie, „Kultura i społeczeństwo” nr 2, 1998, s. 3-18; Z. Bau-
man, Kultura odpadów [w:] tenże, Życie na przemiał, Kraków 2004, s. 147-206; W. Dohnal, por. tenże, 
Przeobrażenia struktur społeczno-przestrzennych wielkich miast [w:] Szkice etnograficzne. Dedykowane Profe-
sor Annie Szyfer, red. A. Brencz, Poznań 2002, s. 69-82; B. Jałowiecki, M. Szczepański, Socjologiczne poje-
cie przestrzeni [w:] tychże, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2002, s. 301-405. 

15 W. Dohnal, Przeobrażenia struktur …, s. 82. 
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twarza i na nowo wykorzystuje, podając jako produkt konsumpcji. Owe przetwo-
rzone „produkty” – np. word music – pozwalają zaistnieć nowym grupom społecz-
nym; nowym formom identyfikacji i tożsamości. Mogą być odbierane, w zależności 
od posiadanego kapitału społecznego, jako towar posiadający określone walory 
estetyczne, symboliczne lub jako produkt, przejaw dekadencji, upadku kultury, 
zdziczenia obyczajów. Z jednej strony mogą to być nowoplemiona (środowiska 
niszowe), powstałe w oparciu o styl życia, konsumpcję czy filozofię, bądź fascyna-
cję nową estetyką, z drugiej strony mogą one być podstawą dla refleksyjnej tożsa-
mości – m.in. wyboru świadomego stylu życia (np. polscy rasta) – służą potwier-
dzeniu, podkreśleniu oraz umocnieniu własnej – regionalnej, etnicznej lub języko-
wej odrębności (np. RAP). Jak zauważają W.J. Burszta oraz W. Kuligowski – world 
music może stać się elementem do konstruowania „tubylczości”16. Kultura masowa 
obecnie ma charakter synkretyczny i eklektyczny, tzn. korzysta z wielokulturowo-
ści przestrzeni miejskiej, będącej jej źródłem i adresatem jednocześnie. Kultura ma-
sowa, kultura czasu wolnego, kultura konsumencka – związane są (ich geneza) 
z przestrzenią miejską; wytwarzają w niej swoiste tożsamości oraz swoiste grupy 
konsumenckie. Można w tym miejscu dokonać – możliwe, że aż nazbyt daleko idą-
cej analogii: skoro pogranicza rozumiane w tradycyjnym sensie mają coś na wzór 
swojej odrębnej kultury, tak też miasto jako specyficzne pogranicze ma swoją wła-
sną „kulturę pogranicza”, którą można utożsamiać z kulturą masową, popularną 
i konsumencką. 

Wokół konsumpcji budowane są „subkultury” (enklawy) stylu życia, a także: 
tożsamość, stosunek do siebie, świata i innych. Kupując towary, nabywamy symbo-
le, wyobrażenia, namiastki pewnych stylów życia. Jednocześnie kultury konsu-
menckie (sposoby konsumpcji), formy spędzania czasu wolnego pozostają 
w związku z usytuowaniem w strukturze społecznej, posiadanym kapitałem kultu-
rowym – habitusem17. Tym samym konsumpcja nie tyle generuje różne sposoby 
egzystowania, ale jednocześnie jest wyznacznikiem stylu życia charakterystycznego 
dla reprezentantów określonej grupy społecznej. Konsumpcja mówi o stratyfikacji. 
Podobnie jak moda w ujęciu Simmel’a, tak sposób konsumpcji wyznacza granice 
pomiędzy grupami – jednoczy i izoluje pewne kategorie ludzi18. Należy jednak 
pamiętać, że trwałość znaczeń, aktualność i przejrzystość kodów oraz wyznaczni-
ków statusu (usytuowania) w hierarchii społeczeństwa konsumpcyjnego wielokul-

                                                 
16 W. J. Burszta, W. Kuligowski, Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawa 2005, 

s. 185-186. 
17 „Habitus jest mechanizmem modelującym, działającym wewnątrz jednostek, mimo, że nie jest ani 
ściśle indywidualny, ani nie jest sam w sobie całkowitym wyznacznikiem zachowań (…) jest (…) za-
sadą generującą strategie, pozwalającą podmiotom na radzenie sobie w bardzo różnych sytuacjach. 
Będąc wynikiem uwewnętrznienia struktur zewnętrznych, habitus reaguje na wyzwania płynące 
z pola w sposób z grubsza spójny  i systematyczny (…) jest zbliżony do intencji w działaniu. (…) jest 
twórczy i wynalazczy, ale w granicach swoich struktur. (…) to, co jednostkowe, czy nawet osobiste 
i subiektywne, jest zarazem społeczne, zbiorowe. Habitus jest uspołeczniona subiektywnością”. P. Bo-
urdieu, L. J. D. Wacquant, Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001, s. 22-23,113. 

18 Por. G. Simmel, Filozofia mody [w:] Socjologia. Lektury, red. M. Kucia, P. Sztompka, Kraków 2005, 275; 
P. Mikiewicz, Konsumeryzm i szkoła. Społeczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji z perspektywy socjologii 
edukacji [w:] Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału, red. K. Pietrowicz, T. Szlendak, To-
ruń 2004, s. 103-124. 
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turowych metropolii – potrzebnych do prawidłowego ich odczytania i zinterpreto-
wania, jest bardziej krótkotrwała i płynna, w porównaniu z klasycznym przykła-
dem pogranicza. K. Pietrowicz zauważa, że współcześnie wzrasta liczba „symboli 
statusu”, są one obecnie bardziej płynne i zmienne, przez to zaczynają stanowić 
swoisty szyfr dla wtajemniczonych19. Przestrzeń wielkomiejska jest najlepszym 
miejscem, w którym przy współudziale, wsparciu coraz bardziej znaczących środ-
ków komunikacji, może pojawić się sytuacja, którą G. Mathews nazywa supermarke-
tem kultury. Dzisiejszy człowiek-konsument najczęściej „nabywa” elementy różnych 
kultur, by w oparciu o nie tworzyć własną tożsamość, niejednokrotnie konfrontując 
je z własną kulturą narodowo-etniczną20. Przestrzeń miejska – niczym pogranicze – 
jest polem ścierania się dwóch rzeczywistości: kultury narodowej, etnicznej z tym, 
co podsuwa „supermarket kultury” lub to, co heterogeniczne z tym, co można 
określić wielką tradycją. 

Heterogeniczny charakter miasto zyskuje dzięki różnorodności grup (etnicz-
nych, zawodowych) zamieszkujących jego przestrzeń. Każda z tych grup ma swój 
odpowiednik kultury służący do opisu rzeczywistości, w której są zanurzeni. Nie-
małą rolę w konstrukcji obrazu świata odgrywa język. Proponowana przez J. Chle-
bowczyka kategoria dwujęzyczności genetycznej i niegenetycznej, proponowana 
w przypadku pogranicza narodowo-etnicznego21, może być wykorzystana do tego, 
by wskazać, że – współczesne metropolie, na skutek niespotykanych do tej pory na 
skalę światową migracji, rozwoju środków komunikacji – są jednocześnie pograni-
czami „(quasi)stykowymi” oraz „(quasi)przejściowymi”. W przestrzeni miejskiej 
spotykają się obecnie tak odległe od siebie kultury (grupy), które prawdopodobnie 
wcześniej nie miałby szans wejść ze sobą w bezpośrednie (na tak dużą skalę) inte-
rakcje – to przypadek pierwszy pogranicza „(quasi)stykowego”. Metropolie są 
miejscem konfrontacji odległych kultur i światów. Oczywiście, ta konfrontacja ma 
swoją specyfikę oraz dynamikę, która pozostaje w związku z intensywnością, jako-
ścią, ilością relacji pomiędzy licznymi odmiennymi grupami na stosunkowo małej 
przestrzeni. Owe wzajemne oddziaływanie i relacje pomiędzy odmiennymi syste-
mami kulturowymi grup (zawodowych, politycznych, etnicznych, itp.) przybierają 
rozmaity charakter oraz promieniują na całokształt wartości, postaw i zachowań 
społecznych, życie gospodarcze, interakcje, które są nieredukowalne do tych, jakie 
można spotkać w środowiskach kulturowo względnie jednorodnych. 

Patrząc na przestrzeń wielokulturowych metropolii przez pryzmat definicji 
pogranicza G. Babińskiego22, jawi się ona jako przestrzeń która – jak wcześniej 
wspomniano – znajduje się pod wpływem jednego centrum (np. polityki, kultury 
dominującej państwa, na którego terytorium owa przestrzeń się znajduje) oraz wie-
lu „peryferyjnych cenrtów” oddziałujących jednocześnie komplementarnie i kon-

                                                 
19 K. Pietrowicz, Nasze gadżety codzienne albo płynności symboli statusu [w:] Na pokaz. O kapitalizmie bez 

kapitału, red. T. Szlendak, K. Pietrowicz, Toruń 2004, s. 68. 
20 G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005, 40-41. 
21 J. Chlebowczyk, Procesy narodotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu, Warszawa 

1975, s. 223. 
22 G. Babiński, Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki; Pogranicze, 

tom 4, Białystok 1994. 
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kurencyjnie, korzystając z pośrednictwa organizacji o charakterze ponadnarodo-
wym (stojących na straży „uniwersalnych” praw człowieka i demokracji), elektro-
nicznych mediów, migracji wahadłowej, czasu wolnego wykorzystywanego na 
kontakty z rodziną pozostającą w krajach pochodzenia imigrantów (np. Polacy, 
Pakistańczycy w Wielkiej Brytanii). 

Ścieranie się kultury dominującej z odmiennymi kulturami w obrębie prze-
strzeni metropolii wynika z faktu, że są często punktami węzłowymi globalnego 
społeczeństwa sieciowego ekonomii, polityki i technologii – wymiar kulturowy 
miesza się tu z ekonomicznym i handlowym. Miasta biorą aktywny udział w pro-
cesach globalizacji i są one jednocześnie przez te procesy kształtowane. W globalnej 
sieci zależności to miasta – jako punkty węzłowe – łączą ze sobą odległe i odmienne 
kulturowo rejony świata biorąc czynny udział przepływie rzesz ludzi i różnorakich 
form kultury. Już od wieków handel, ekonomia, tak ważne dla funkcjonowania 
miast (szczególnie zachodnio-europejskich), brały udział w dyfuzji i kontaktach 
międzykulturowych. Wystarczy spojrzeć na historię średniowiecznych miast han-
zyckich, miast kupieckich, kolonialnych portów, jarmarków lub na współczesne 
stolice kapitału (Nowy Jork, Londyn, Hong Kong). Były i są one nadal miejscami 
opanowanymi przez ludzi będących w ruchu – miejscami, w których prawdopodo-
bieństwo spotkania „innego”, czy to w ruchu ulicznym, czy w trakcie wymiany 
kupieckiej jest dużo większe. Jednocześnie handlowo-ekonomiczny wymiar miasta, 
jarmarku były tym pierwiastkiem, który odpowiadał za proces homogenizacji – 
ujednolicenia i spłycenia różnic kulturowych oraz wyznaniowych, a tym samym 
winien jest rozkładu moralnego społeczeństw, dehumanizacji, indywidualizmu, 
oddawania czci materii, itp.23. 

Rozwój współczesnych wielkich miast czerpie swą energię właśnie z hybry-
dalnego charakteru „pogranicza miejskiego”, w których dokonuje się przepływ 
i wymiana informacji, dóbr materialnych, symbolicznych i społecznych – tym sa-
mym stają się miejscem granicznym dla różnych form kultury. Biorą one udział 
w nieustających „interakcjach” systemów społeczno-kulturowych, prowadzących 
do ciągłej ich modyfikacji oraz płynności, czego konsekwencją są przemiany w ob-
rębie tożsamości. Współczesne miasta Europy, Australii, Ameryki oraz niektóre 
w Azji, w wyniku procesów globalizacji, nabierają charakteru trans-narodowego 
lub trans-etnicznego i to w nich można prowadzić wielomodelowy, hybrydalny 
styl życia oparty na rozbudowanej sieci ponadgranicznych powiązań. To w naj-
większych miastach jest najbardziej widoczny proces globalizacji, stwarzającej 
przestrzeń, w której to odległe dawniej orbis exterior staje się częścią czyjegoś orbis 
interior – lub bliskim orbis exterior – na każdym kroku można spotkać „innego” – 
wczorajszy „odległy inny”, dziś jest „innym już za progiem domu”, a globalne sty-
ka się z tym, co lokalne. To w metropoliach można obserwować proces deterytoria-
lizacji kultur, kreolizacji, powstawanie nowych form diasporyzmu, trybalizmów, 
etnokrajobrazów – emigrantów przenoszących się do nowych miejsc osiedlenia, 
którzy – przynosząc wraz z sobą własną kulturę – dokonują „karaibizacji” Nowego 

                                                 
23 Zob. I. Buruma, A. Margalit, Zachodnie miasto [w:] tychże, Okcydentalizm. Zachód w oczach wrogów,  

Kraków 2005, s. 17-52. 
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Jorku, „latynizacji” San Francisco, itp.24. Miasta są miejscem postojów dla uczestni-
ków współczesnego globalnego nomadyzmu, którego wynikiem jest zagęszczenie 
w ich przestrzeni wielokulturowości. Przepływ różnych treści kumuluje się w me-
tropoliach, a „ochroną” przed rozmyciem w kosmopolitycznej ekumenie – jak już 
wspomniane było wcześniej – są różne grupy odniesienia (choćby poprzez pod-
trzymywanie pamięci o swych korzeniach i pochodzeniu, co umożliwiają różne 
formy tradycji wytwarzanej lub funkcjonowanie diaspory25). To, czy przestrzeń 
miejska dla różnych grup stanie się oknem czy drzwiami, zależy już tylko od użyt-
kowników tej przestrzeni. 

W obszarze miejskim człowiek zyskuje, podobnie jak na pograniczach geo-
graficznych, swą tożsamość społeczną, jednostkową i kulturową. Jest ona tożsamo-
ścią refleksyjną, m.in. poprzez kontakt z „innym” zawodowo, społecznie lub kultu-
rowo. Zmusza to do ciągłego analizowania siebie w kontakcie z innymi na zasa-
dach opozycji posiadanych lub nieposiadanych cech znaczących – świadomość „ja” 
powstaje w wyniku uznania zróżnicowania, gdy stosunkowo niewielu ludzi pro-
wadzi podobny tryb życia. Stan pogranicza wymusza refleksyjność (będącą proce-
sem strukturalizującym), związaną z ciągłym określaniem: „kim jestem?”, „gdzie 
jestem?”, „jaka jest moja pozycja w świecie społecznym?”. W tym celu aktorzy spo-
łeczni wykorzystują symbole, historię, szeroką gamę mitów, stereotypów, upodo-
bań kulinarnych, sposobów obcowania z ludźmi, by przy odpowiedniej ich kombi-
nacji budować „obrazy” lub „zbiory” kategorii ludzi, a następnie na zasadach opo-
zycji binarnych odpowiednio przyporządkować spotykane osoby do którejś z kate-
gorii – tym samym człowiek pogranicza potrafi zdefiniować, co różni go i jego gru-
pę od innych. Owe różne kategorie „innych” tworzą odmienne światy, a każdy 
z nich podejmuje wysiłek skierowany w stronę podtrzymania swoistych wartości, 
odrębności i niepowtarzalności, próbuje przeciwstawić się procesowi ujednolicenia 
(homogenizacji) lub asymilacji. Prowadzą jednocześnie w tym celu wewnętrzny 
i zewnętrzny dialog, negocjacje, bitwy i wojny. Oczywiście, warunki do prowadze-
nia dialogu pomiędzy różnymi grupami wyznacza kultura dominująca. To jej sys-
tem dostarcza narzędzi i ram, w oparciu o które może być budowany consensus, to 
gdzie, jak i czy ma przebiegać granica miedzy tym, co publiczne, a tym co prywat-
ne itp. (Przykładem może być francuski spór o obecność symboli religijnych 
w przestrzeni publicznej lub o rytualne okaleczanie narządów płciowych Paryża 
w 2006 r.). Przestrzeń miejska – podobnie jak każde pogranicze – posiada i prezen-
tuje pewien rozkład sił i układów. Jest on wypadkową kultury dominującej 
i ośrodków peryferyjnych – zewnętrznych. 

Miasto-pogranicze, jego struktura społeczna, sieć relacji, czynniki demogra-
ficzne i inne umożliwiają jednostce względną niezależność w tworzeniu obrazu 
samej siebie („miejskie powietrze czyni wolnym”(?)). Każda tożsamość aktora jest 
wyborem spośród alternatyw podsuwanych w przekazach symbolicznych przez 

                                                 
24 W. J. Burszta, Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Poznań 1998, s. 159-160. 
25 A. Appadurai zauważa, że diaspora umożliwia różne formy identyfikacji i partycypacji w kulturze 

lokalnej i życiu opuszczonej lokalnej społeczności. Jego zdaniem diaspory są sferą publiczną stano-
wiącą wyzwanie dla skuteczności państwa narodowego; por. A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. 
Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005, s. 11. 
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„grupę wyjściową” odpowiedzialną za socjalizację pierwotną, przez grupy związa-
ne z socjalizacją wtórną (rówieśnicze, sąsiedzkie, zawodowe, itp.), grupy obce, 
przekaz kultury masowej, popularnej, które krążą za pośrednictwem nowocze-
snych środków komunikacji. W wymiarze indywidualnym (jednostkowym) jest to 
sytuacja „pogranicza”, której towarzyszyć mogą wewnętrzne konflikty ról, wynika-
jące z jednoczesnego uczestnictwa w wielu różnych grupach (problem: lojalność 
wobec grupy własnej i jej kultury a lojalność w stosunku do innych grup odniesie-
nia). Jednostka jest zmuszona „balansować” pomiędzy różnymi grupa-
mi/systemami „nacisku” (odniesienia). Wymienione elementy rzeczywistości spo-
łecznej tworzą ramy życia społecznego, w których funkcjonuje współczesny czło-
wiek. To one kształtują jego osobowość, światopogląd i oczekiwania dotyczące sa-
mego siebie, innych osób, grup, przedmiotów, zjawisk, itp. 

Chcąc interpretować przestrzeń miejską oraz to, co się dzieje w niej, z tożsa-
mością jednostki należy uwzględnić podejście interakcjonizmu symbolicznego – 
zarówno jego ujęcie normatywne jak i interpretacyjne26. W pierwszym przypadku, 
to struktury społeczne, w których uczestniczą aktorzy przestrzeni miejskiej wyzna-
czają ramy sytuacji interakcyjnych z „innymi”, w drugim – zgodnie z ujęciem in-
terpretacyjnym – to osoby lub grupy oddziałują na siebie wzajemnie za pośrednic-
twem komunikacji symbolicznej i w efekcie modyfikują swoje zachowania. Uczest-
nicy nie tyle reagują na przekazy symboliczne, sygnały „innych”, ale interpretują je 
– a na podstawie tych interpretacji – konstruują własne koncepcje sytuacji, w której 
uczestniczą (uczestnik interakcji nie tylko ocenia swoje działania celem uzgodnie-
nia ich z wymogami roli, ale poprzez działania tworzy nowe obrazy samego siebie, 
które składają się na podstawę interpretacji działań następnych). Efekt końcowy? 
Z jednej strony, postawa kosmopolityczna, otwartość na innych, poszukiwanie 
odmienności i afirmacja jej, jak i nowych form aktywności – z drugiej, postawa za-
mknięta, separacyjna, ksenofobiczna, wroga, rasistowska. Oczywiście, na owe po-
stawy (ksenofobiczne, rasistowskie) mają wpływ czynniki psychospołeczne, u pod-
łoża których leży m.in. konflikt grupowy, który notabene też jest formą interakcji27. 

Miasto to przestrzeń, w której kontakt z innym w przeróżnych sytuacjach jest 
bardzo częsty, a to z kolei wymaga specyficznych zróżnicowanych interakcji. Po-
granicze realizuje się m.in. w funkcji miasta, którą można metaforycznie nazwać, 
„oknem na świat”. Jak zauważa H. Mamzer – ta metafora zakłada jednak formę 
bierności i oddzielenia się – oglądanie innych. Współczesne miasta coraz częściej 
wymagają użycia i zastosowania metafory „drzwi” na świat, które służą komuni-
kacji, „zaproszeniu kogoś do środka” czyli aktywności, która pozwala nie tyle 

                                                 
26 G. Woroniecka, Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia, Warszawa 2003, s. 22-

33. 
27 Z tego typu rasizmem spotkamy się w sytuacji konkurencji ekonomicznej pomiędzy polskimi imigran-

tami a przedstawicielami społeczności hinduskiej, pakistańskiej lub innych grup, które można sklasy-
fikować jako obce na podstawie koloru skóry w miastach Wielkiej Brytanii, jednocześnie można 
wśród Polaków obserwować ukrywanie swojej narodowości; patrz. A. Skorupinski, Gdzie się podziała 
nasza duma?, „Polish Express”, 13.03.2007, nr 110,  
http://www.polishexpress.co.uk/artykul.aspx?id=414; P. Wilczański, Spadłem do lumpenproletariatu, 
W Wielkiej Brytanii za chlebem, „Tygodnik Powszechny”, 27.08.2006, nr 35 (2981),  
http://tygodnik.onet.pl/1547,1353681,0,449265,dzial.html 
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przyglądać się czemuś (komuś), co jest na zewnątrz, ale umożliwia nawiązanie z 
tym czymś (kimś) kontaktu28. Jednocześnie coraz częściej pojawia się problem, jak 
w sytuacji intensyfikacji kontaktów, w dobie globalizacji, zachować tożsamość, 
a jednocześnie prowadzić dialog z innym29. Jak stworzyć poczucie bezpieczeństwa 
zarówno dla napływających migrantów, jak i przyjmujących. Problemy tego typu 
nasilają się nie tylko na klasycznych pograniczach cywilizacji – jak widzi to Samuel 
P. Huntington – ale nabierają na sile głównie i przebiegają w przestrzeni wielokul-
turowych metropolii, gdzie na małym obszarze stykają się ludzie należący do 
znacznie odmiennych kulturach – a im większy dystans kulturowy, im bardziej 
zachowawcza kultura i bardziej szczegółowe jej normy, rytuały, tym więcej konflik-
tów30. Problem ten wydają się odzwierciedlać spory liberałów, komunitarianów, 
konserwatystów, nacjonalistów, współczesna publicystyka, felietonistyka, kinema-
tografia (np. „Podkręć jak Bekham” lub „Mój syn fanatyk”), spory wokół popraw-
ności politycznej, projekty społeczeństw wielokulturowych, nasilanie się dyskur-
sów nacjonalistycznych, itp.31. Współcześnie w przestrzeni miejskiej dokonuje się 
dyfuzja kulturowa, będąca rezultatem zderzenia kultur, będących skutkiem co-
dziennego obcowania i stykania się nosicieli określonych wzorów kulturowych. 
Towarzyszą im niejednokrotnie  konflikty – chociażby w sytuacjach dnia codzien-
nego lub poczucie lęku i zagrożenia, nienawiści – wyrazem czego mogą być za-
mieszki na etnicznych przedmieściach – zjawiska ekonomiczne rzutują na kulturo-
we (głównie one są przyczyną współczesnej globalnej wędrówek ludów) [i od-
wrotnie – G.S.]32. Najczęściej ta część społeczeństwa przyjmującego imigrantów 
(często poszukujących dla siebie lepszych szans ekonomicznych), dla której nie stał 
się udziałem awans społeczny lub poprawa sytuacji społeczno-materialnej, będącej 
rezultatem ich napływu (jako taniej siły roboczej) – pozostaje w otoczeniu „ob-
cych”. Poczucie wyizolowania w środowisku obcym językowo i kulturowo prowa-
dzi najczęściej do agresywnego stosunku do obcych33. 

Podsumowując, możemy powiedzieć, że przestrzeń miejska, to miejsce, 
w której człowiek może o wiele częściej niż gdzie indziej identyfikować się z wie-
loma grupami, dokonując selekcji reprezentowanych przez nie wartości. Styczność 

                                                 
28 H. Mamzer, Tożsamość w podróży. Wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki, Poznań 2003, 

s. 122. 
29 Tamże, s. 125. 
30 Por. tamże, s. 136; H. Malewska-Peyer, Ja wśród swoich i obcych [w:] Tożsamość a odmienność kulturowa, 

red. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyer, Warszawa 1992, s.44;  A. Posern-Zieliński, Konflikt 
etniczny w sytuacji imigracyjnej [w:] Konflikty etniczne, Warszawa 1996 s. 47; A. Posern-Zieliński, Nego-
cjowanie tolerancji, czyli między groźbą konfliktu a dążeniem do współdziałania [w:] Tolerancja i jej granice 
w relacjach międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2004, s. 29, 35. 

31 Por. A. Gawkowska, Biorąc wspólnotę poważnie? Komunitarystyczne krytyki liberalizmu, Warszawa 2004; 
A. Szachaj, E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości, Kraków 2004; R. Vorbrich, Tolerancja racjo-
nalna, czy subiektywna? Europa wobec okaleczania narządów płciowych [w:] Tolerancja i jej granice w relacjach 
międzykulturowych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań 2004, s. 155-175; Tolerancja i wielokulturowość. Wy-
zwania XXI wieku, red, Agnieszka Borowiak i Piotr Szarota, Warszawa 2004. 

32 W. J. Burszta, Globalizacja z perspektywy antropologii kultury [w:] Globalizacja i co dalej?, red. Stefan Am-
sterdamski, Warszawa 2004, s. 108. 

33 M. Bosshard-Młynarczyk, Imigracje do Szwajcarii a kwestia społeczeństwa wielokulturowego, „Etnografia 
Polska”, t. XXXVII, z. 1, Warszawa 1993, s. 65. 
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z innym staje się źródłem informacji, na bazie których możliwe jest dokonywanie 
redefinicji własnej tożsamości i tworzenia tzw. „tożsamości człowieka pogranicza”, 
będącej efektem przenikania się kultur, systemów wartości i norm postępowania. 
Przestrzeń miejska to miejsce, gdzie sytuacja pogranicza oraz związanych z nim 
stanów i aktów świadomości jednostek, a także prób wytyczenia granic – tak jak to 
ma miejsce w przypadku „klasycznego” pogranicza geograficznego – jest bardziej 
złożone. Przyczyną tego stanu rzeczy jest o wiele częstsze wzajemne przenikanie 
się rozmaitych płaszczyzn życia społeczno-kulturowego (płaszczyzny ekonomicz-
nej, zawodowej, religijnej, etnicznej, politycznej, itp.) – powstają swoiste permutacje 
owych kategorii. Wielokulturowość miasta ma odmienny charakter niż w przypad-
ku pogranicza narodowo-etnicznego – jest ona głównie przeciwstawna homoge-
niczności wsi. W istnienie i rozwój miast wpisana jest tendencja do różnorodności 
we wszystkich możliwych przekrojach. Miasto, zdaniem H. Mamzer, jest nastawio-
ne na różnorodność, wieś ukierunkowuje się na podobieństwo – jest bardziej ho-
mogeniczna34. Bycie sobą wymaga miejsca/przestrzeni lub niszy – w sensie do-
słownym i symbolicznym. To ono pozwala czuć się jak u siebie. Każde zawładnię-
cie takiej przestrzeni fizycznej pozostawia w niej jakiś ślad i nadaje jej specyfikę. 
Manifestowana jest ona symbolicznie za pomocą materialnych artefaktów charakte-
rystycznych dla konkretnej grupy ją zajmującej. Można to odczuć, wędrując ulicami 
Kazimierza w Krakowie lub przemieszczając się ulicami Londynu, Amsterdamu, 
itp., czując tzw. „klimat miejsc”. W miastach, jak na pograniczu, każdy ma jakichś 
sąsiadów, jakichś „innych”, oddzielonych mniej lub bardziej „wyimaginowanymi” 
granicami, To tutaj – podobnie jak w miastach  granicznych/pograniczach – wystę-
puje niechęć do sąsiadów, której źródłem jest najczęściej odczuwana deprymacja 
(źródło zagrożenia ze strony „obcego”). Jednocześnie obok nich są obecne gesty 
otwartości i gotowości do podjęcia współpracy z „innym”. Pogranicze miejskie ma 
swoje tempo, swoje kody, a nawet swój język, który służy najczęściej komunikacji 
pomiędzy przedstawicielami obcych sobie grup na poziomie transakcji handlo-
wych i ogranicza się do kilku prostych zdań (widać to na targowiskach w Cieszy-
nie). 

Miasto, stanowiąc „centrum”, jest jednocześnie pograniczem. Ta sprzeczność 
wynika z faktu, że oddziałując na zewnątrz, jest jednocześnie miejscem, które musi 
uwzględniać to, co dzieje się na peryferiach – to w obszarze „centrum” dochodzi do 
konfrontacji różnych peryferii. Jako centrum posiada władzę symboliczną, ale bez 
peryferii traci swoje znaczenie – to w nim one się zbiegają – „miasto/centrum-
pogranicze”, jednocześnie ujednolica, jak i różnicuje. Ta ambiwalencja może budzić 
sytuację lękową, podobnie jak symbol nieczystości, grzech skażenia. Współczesne 
miasta-centra są eklektyczne i trudno powiedzieć, co w nich szokuje, a co nie. Mia-
sto – centrum to miejsce, w którym stykają się najróżniejsze rzeczywistości kultu-
rowe, to swoista heterogeniczność, w której ścierają się wartości pochodzące z wie-
lu stron a ludzie – doświadczając na co dzień różnicy – muszą ją wbudować w swo-
ją tożsamość. Obecność różnicy stwarza wiele problemów, które wymagają rozwią-

                                                 
34 H. Mamzer, Tożsamość…., s. 139-140. 
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zania – opowiedzenia się bądź po stronie tolerancji, bądź po stronie etnocentry-
zmów35. 

Tak jak pogranicza etniczne czy narodowe różnią się między sobą; posiadają 
swój niepowtarzalny klimat, tak i miasta posiadają swoją niepowtarzalną aurę; do-
starczają wielu wrażeń i kontaktów, co rodzi zarówno pozytywne bądź negatywne 
skutki w wymiarze jednostkowym, jak i grupowym. Trudno jest sprowadzić do 
jednego mianownika, czym jest miasto – zwraca na to uwagę Ulf Hennerz, analizu-
jąc dorobek naukowy szkoły chicagowskiej. Autor ksiązki Odkrywanie miasta zdaje 
sobie sprawę z trudności, jakie przysparza zdefiniowanie pojęcia miasta, przestrze-
ni miejskiej i na czym polega jej specyfika – sprawę komplikuje m.in. wymiar histo-
ryczny, kulturowy, itp.36. Kończąc, można skonstatować, że dzisiejsze metropolie, 
to przestrzeń nieustającej podróży, ruchu, ekspansji, przemieszczania się w sensie 
horyzontalnym i wertykalnym pomiędzy rozmaitymi grupami – a więc jest to for-
ma pogranicza. Wydaje się, iż współczesny świat, w wyniku procesów globalizacji, 
pozbawiony jest miejsc odizolowanych, a tym samym staje się „pograniczem” – 
uświadamia nam to szczególnie przestrzeń miejska, która staje się owego globalne-
go świata wizytówką. 

 

                                                 
35 Tamże, s. 138. 
36 U. Hannerz, Poszukiwanie miasta [w:] tenże, Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Kraków 

2006, s. 75-139. 
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PODSTAWOWE PYTANIA: 

(1) Których dziedzin życia dotyczą różnice w jakości życia ludności obszaru 
nadmorskiego i pogranicza polsko-niemieckiego w stosunku do jakości życia pozo-
stałej ludności Pomorza Zachodniego? (2) Które zmienne opisu socjologicznego 
można uznać za charakterystyczne dla socjologii wymienionych pograniczy? 
(3) W jaki sposób można zdefiniować struktury dysypatywne charakterystyczne 
dla pogranicza? (4) W jakim stopniu pogranicze bałtyckie1 różni się od pogranicza 
polsko-niemieckiego? 

Na podstawie pytań, w jakiej miejscowości i gminie znajduje się gospodar-
stwo, możliwe było wyselekcjonowanie z tego zbioru badanych podzbiór 455 go-
spodarstw zlokalizowanych w pasie nadmorskim. Udział procentowy badanych 
z pasa nadmorskiego – do wszystkich badanych wynosi ponad 14 %. Podobnie ma 
się stosunek liczby mieszkańców tego pasa do wszystkich mieszkańców Pomorza 
Zachodniego i wyraża się prawie 17 % udziałem. Natomiast udział ludności wiej-
skiej województwa zachodniopomorskiego do ludności wiejskiej kraju w wieku 
powyżej osiemnastu lat wynosi około 3.5 %. Szczegółowe zestawienia w tym kon-
tekście charakteryzowałem w innym opracowaniu2. 

Na pograniczu polsko-niemieckim zbadanych zostało 571 gospodarstw do-
mowych, co stanowi 18 % wszystkich badanych gospodarstw (N=3213). 

Często celem badań empirycznych jest to, że „Sposobem na zrozumienie 
świata jest odkrycie niezmiennej struktury w strumieniu ciągle zmieniających się 
bodźców wejściowych”3. Powiedzmy analogicznie: sposobem na rozumienie rze-
czywistości społecznej jest poszukiwanie regularności w strukturach danych uzy-
skiwanych za pośrednictwem aktualnie stosowanych w socjologii metod analizy 

                                                 
1 Nazwa „pogranicze bałtyckie” powstała w wyniku krótkiego dialogu ze Zbigniewem Kurczem jako 

precyzacja tego, co referowałem na konferencji w Książu w kwietniu 2007 roku. 
2 Por.: B. Gębski, Charakterystyka ludności wiejskiej w pasie nadmorskim, Roczniki Socjologii Morskiej, PAN – 

Oddział w Gdańsku. Komisja Socjologii Morskiej, Gdańsk 2005, s. 67. 
3 J. Hawkins, S. Blakeslee, Istota inteligencji, HELION, Gliwice 2006, s. 88. 
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tych danych. W wyniku przyjętych modeli i metod analizy danych możliwe są pre-
zentacje pewnych regularności, stanowiących podstawę interpretacji zarejestrowa-
nych zdarzeń, pochodzących z badanej rzeczywistości społecznej. 

W badaniach nad pograniczem istotnym elementem są zachowania ludzi 
w obszarach z wyraźnie zdefiniowanymi naturalnymi granicami lub granicami 
między państwami i możliwościami ich przekraczania. Dysponujemy dwoma ty-
pami danych: (1) częstotliwością przekraczania granicy i (2) motywami ich prze-
kraczania (z jakich powodów ludzie przekraczają granice). Im częściej ludzie prze-
kraczają granice z powodów świadczenia usług i/lub zaopatrywania się w przed-
mioty codziennego użytku (tankowanie benzyny, kupowanie proszków do prania, 
alkoholu, papierosów, dojazdy do pracy po drugiej stronie granicy, praca na baza-
rach przygranicznych, usługi na granicy – celnicy, wopiści, agenci odpraw celnych, 
rzeczoznawcy pojazdów mechanicznych), tym większe prawdopodobieństwo 
przynależności ich do obszaru pogranicza lokalizowanego miejscem zamieszkania. 
Natychmiast z powyższego wynika, że w zależności od odległości od granicy wy-
mienione zachowania ludzi będą się zmieniały w parametrach częstotliwości 
(w funkcji czasu) i motywacji. 

Spójrzmy na zachowania przygraniczne, związane z aktywnością zarobkową 
i strukturą wydatków w pasie nadmorskim, definiowanym odległością od brzegu 
morza trzema wsiami w głąb lądu, w przypadku lokalizacji pierwszej wsi przy 
brzegu morza i dwoma wsiami w przeciwnym przypadku. Regularność ta dotyczy 
podobnie zdefiniowanych lokalizacji wsi na pograniczu polsko-niemieckim. Struk-
tury zarobków i wydatków w obu pograniczach zachowują w miarę podobne regu-
larności (tabela 1.). Zmienne zarobki męża (z88), zarobki żony (z97) oraz grupa pod-
stawowych wydatków na: żywność(z3), odzież (z4) i środki higieniczne (z5) można 
uznać za podstawowe wyróżniki (identyfikatory) zróżnicowań regionalnych. 

Dla ilustracji przedstawiam wyniki wsi wybranego powiatu myśliborskiego, 
gdzie od razu widać brak takiej regularności dla podzbiorowości mieszkańców 
(tabela 2.). 

Interesujące są także inne zachowania konsumenckie mieszkańców pograni-
cza polsko-niemieckiego. Oprócz „wypraw” po zakupy do „Oder Center” 
w Schwedt – już dawno Niemcy nazywają to centrum handlowe „Pole Center”, ze 
względu na liczniejszą obecność Polaków w stosunku do miejscowej ludności – 
także chętnie Polacy kupują środki piorące na licznych jeszcze bazarach przygra-
nicznych (po polskiej stronie). Powodem jest lepsza jakość tych środków w stosun-
ku do krajowych, mimo że opartych na niemieckich licencjach produkcyjnych. Je-
den z producentów przyzał (Henkel), że produkty w Polsce zawierają mniejsze 
stężenie detergentów, gdyż Polacy zbyt dużo „sypią” proszku do prania, nie za-
chowując wskazanych norm i tym samym bardziej „szkodzą” środowisku natural-
nemu. 

Innym zachowaniem, świadczącym o zbliżaniu się kultur polskiej i niemiec-
kiej obszaru przygranicznego, jest tworzenie placówek edukacyjnych po obu stro-
nach granicy, np. szkoła w Garz, internat w Gryfinie, przedszkole polsko-
niemieckie w Eggesin, relatywnie duża liczba uczących się języka polskiego w Kre-
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isvolkshochschule w Pasewalku, czy prywatna szkoła podstawowa z niemieckim 
językiem nauczania w Szczecinie.  

Po tych „objawach” można wnosić, że czas wymiennej turystyki zakupowej 
mija na rzecz kulturowego zbliżenia – we wspomnianym Eggesin Uniwersytet 
Szczeciński wspólnie z miejscowymi władzami lokalnymi rozpoczął organizację 
zamiejscowych wydziałów, co przyczyni się do ożywienia tych obszarów w sensie 
przekształceń „starzejącej” się struktury ludnościowej. Strona niemiecka zachęca do 
osiedlania się w rejonach przygranicznych – ceny nieruchomości są porównywalne 
z cenami nieruchomości po polskiej stronie. Od wielu lat ze Szczecina dojeżdżają 
do pracy lekarze do szpitali, a osoby pracujące w administracji niemieckiej także 
wyraźniej zaznaczają swoją obecność. 

Tabela 1. Porównanie zarobków i wydatków w badanych gospodarstwach 
w pasie nadmorskim i pograniczu polsko-niemieckim 

Zarobki - z88* <200 <400 <600 <800 <1000 <1200 <1400 <1600 <1800 <2000 >1999 Brak 
Nadmorskie 3.1 7.9 13.8 12.1 13.6 9.5 10.1 4.2 2.0 4.4 5.1 14.3 
Pozostali 2.4 12.1 17.5 15.7 14.1 7.2 6.0 1.7 1.3 3.4 3.2 15.4 
Pogranicze 2,8 7,7 13,3 11,6 17,2 10,7 8,2 3,5 1,2 5,3 3,5 15,1 
Pozostali 3,3 12,3 17,8 15,9 13,4 6,9 6,2 1,8 1,4 3,1 2,5 14,5 
             

Zarobki –z97* <200 <400 <600 <800 <1000 <1200 <1400 <1600 >1599   Brak 
Nadmorskie 5.1 12.5 16.0 12.5 8.6 3.3 4.2 0.4 4.2   33.2 
Pozostali 7.4 19.1 16.9 10.4 5.0 2.1 2.0 0.3 1.5   35.2 
Pogranicze 5,4 14,0 19,3 15,2 6,7 2,6 3,9 0,9 2,1   29,9 
Pozostali 9,0 19,1 16,2 9,8 2,2 2,2 2,0 0,2 1,9   34,4 
             

Żywność - z3* <100 <200 <300 <400 <500 <600 <700 <800 <900 <1000 >999 Brak 
Nadmorskie 2.9 4.6 9.2 13.6 18.9 15.8 9.2 9.9 3.5 7.0 4.4 0.9 
Pozostali 2.4 6.2 14.0 17.0 18.8 14.6 8.1 7.0 1.9 5.8 2.7 1.6 
Pogranicze 1,9 3,5 9,5 13,5 14,2 15,6 11,4 10,7 4,9 8,4 5,1 1,4 
Pozostali 3,2 6,5 14,1 17,2 19,8 14,6 7,6 6,7 1,5 5,5 2,5 0,8 
             

Odzież – z4* <30 <60 <90 <120 <150 <180 <210 <240 <270 <300 >299 Brak 
Nadmorskie 17.7 4.2 27.3 2.0 5.1 19.6  2.2  8.1 6.4 7.7 
Pozostali 16.7 5.8 27.0 1.1 7.5 16.0 0.2 1.7  5.9 5.8 12.3 
Pogranicze 16,5 4,7 25,7 1,1 8,6 17,7 0,2 1,8  7,9 7,5 8,4 
Pozostali 21,1 5,7 27,4 1,3 6,9 16,2 0,2 1,7  5,8 5,5 8,2 
             

Środki hig.z5* <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 >99 Brak 
Nadmorskie 1.3 6.2 9.5 9.2 26.4 5.9 5.5 5.3 0.2 18.7 10.3 1.5 
Pozostali 4.5 9.6 12.7 6.7 24.6 5.3 4.4 3.2 0.4 17.8 9.1 1.6 
Pogranicze 3,7 8,8 11,4 5,8 23,8 4,9 5,3 3,5 0,5 19,1 11,6 1,8 
Pozostali 4,5 9,2 12,4 7,3 25,1 5,5 4,4 3,4 0,3 17,7 8,8 1,2 

* – użyte symbole: z88 – zarobki męża, z97 – zarobki żony, z3, z4 i z5 – szacunkowe wydatki rodziny 
na żywność, odzież, środki higieniczne. Wytłuszczone wskaźniki procentowe podkreślają więk-
sze lub równe wartości udziału w danej kategorii wyróżnionych badanych w stosunku do pozo-
stałych mieszkańców Pomorza Zachodniego. Wartości w nagłówkach kolumn są granicami 
przedziałów i np. „<200” i <400” oznacza, że zarobki są do 200 zł. i w kolejnej kolumnie od 200 
zł. do mniej niż 400 zł. itd. Bogatsze struktury współzależności zmiennych zawarte zostały w ta-
beli 3. 
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W tabeli 1. charakterystyczna jest regularność większego udziału procento-
wego zarobków mężów w stosunku do pozostałej części badanych w kategoriach 
powyżej 1000 zł. i podobnie u żon – w kategoriach powyżej 600 zł. Prawidłowość 
taka utrzymuje się także w stosunku do wydatków na żywność – powyżej 500 zł, 
na odzież – powyżej 150 oraz na środki higieniczne powyżej 40 i 60 zł. miesięcznie. 
Odpowiednie dane zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Analogicznie postąpi-
łem z treścią poniższej tabeli. 

Tabela 2. Zarobki i wydatki w powiecie myśliborskim 

Zarobki – z88* <200 <400 <600 <800 <1000 <1200 <1400 <1600 <1800 <2000 >1999 Brak 

Myślibórz 1.5 9.3 21.6 15.5 14.9 9.3 5.2 0.5  3.6 4.1 14.4 

Pozostali 2.5 11.6 16.7 15.1 14.0 7.4 6.2 2.2 1.5 3.5 3.4 15.3 
             

Zarobki –z97* <200 <400 <600 <800 <1000 <1200 <1400 <1600 >1599   Brak 

Myślibórz 2.6 25.3 18.0 14.9 3.6 1.5 3.6 0.5 1.5   28.4 

Pozostali 7.4 17.8 16.7 10.5 5.6 2.3 2.2 0.3 1.9   35.3 
             

Żywność - z3* <100 <200 <300 <400 <500 <600 <700 <800 <900 <1000 >999 Brak 

Myślibórz 4.6 10.3 17.5 14.9 16.5 11.3 9.3 5.7 0.5 5.7 3.1 0.5 

Pozostali 2.3 5.7 13.0 16.6 19.0 15.0 8.2 7.5 2.2 6.0 2.9 1.6 
             

Odzież – z4* <30 <60 <90 <120 <150 <180 <210 <240 <270 <300 >299 Brak 

Myślibórz 16.0 4.1 26.8 0.5 8.8 12.4  1.0  5.7 11.3 13.4 

Pozostali 16.9 5.6 27.1 1.3 7.1 16.8 0.2 1.8  6.2 5.5 11.6 
             

Środki hig-z5* <10 <20 <30 <40 <50 <60 <70 <80 <90 <100 >99 Brak 

Myślibórz 6.2 10.8 12.4 6.2 27.3 2.6 5.2 5.2 0.5 12.9 10.8  

Pozostali 3.9 9.0 12.2 7.1 24.7 5.6 4.5 3.3 0.4 18.3 9.2 1.7 

* – oznaczenia podobne do umieszczonych pod tabelą 1. 

W tej tabeli charakterystycznym zjawiskiem jest brak regularności w któ-
rymkolwiek rozkładzie empirycznym. Można to interpretować istnieniem znacz-
nego zróżnicowania standardu życia badanej ludności w stosunku do regionów 
przygranicznych. Wytłuszczone dane procentowe dobrze obrazują rysujący się 
brak prawidłowości. Widać pewne kontrasty, tak w zarobkach, jak i w wydatkach. 
Jest wiele gospodarstw skromnie dysponujących środkami pieniężnymi oraz takie 
kategorie gospodarstw, które relatywnie są na wyższym poziomie (standardzie) 
życia. Wygląd Myśliborza także świadczy o mizernej kondycji tego obszaru admi-
nistracyjnego. Ulica tranzytowa zaniedbana technicznie, elewacje domów „straszą” 
widokiem, widać, że czas się zatrzymał. 

Poszukując stabilnych struktur współzależności zmiennych socjologicznego 
opisu badanych zjawisk, można zastosować metodologię taksonomii wrocławskiej. 
Zamieszczone przykładowe dwie struktury obrazują związki zmiennych tworzą-
cych kompleksy merytorycznej zgodności. 
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Przyjęta symbolika oznaczeń: 
10

.848   
Numer zmiennej

wartość h-Góralskiego  ułatwia orienta-
cję, co do własności rozkładów empirycznych zmiennych. Wartości między zmien-
nymi na liniach je łączących są współczynnikami zależności stochastycznej d-
Hellwiga (miara odległości). Im dalej od podwójnego wiązania (zmienne 88 i 97), 
tym współzależność jest słabsza. 
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Struktura współzależności zmiennych w pasie nadmorskim 

 
 
 
 
 
 
 

 
Struktura współzależności zmiennych pozostałych badanych 
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Tabela 3. Opisy zmiennych: 

Województwo zachodniopomorskie Pogranicze bałtyckie 

   3 – żywność 
 88 – zarobki męża 
 97 – zarobki żony 

 
10 – opłata za energię elektryczną 
11 – opłata za telefon 
23 – instalacja ciepłej wody 
27 – rodzaj ogrzewania mieszkania 
28 – sposób dostarczania gazu 
29 – standard sprzętu domowego 
30 – chęć dokupienia sprzętu 
37 – środek lokomocji – samochód 
43 – zamawianie wizyt domowych lekarza 
45 – wizyty w gabinetach prywatnych 

   3 – żywność 
   8 – koszty wyjazdów do miasta 
10 – opłata z energię elektryczną 
11 – opłata za telefon 
29 – standard sprzętu domowego 
30 – chęć dokupienia sprzętu 
37 – środek lokomocji – samochód 
42 – wydatki na leki 
43 – zamawianie wizyt domowych lekarza 
45 – wizyty w gabinetach prywatnych 
50 – zmiany na wsi – poszukiwanie pracy 

w mieście 
 88 – zarobki męża 
 97 – zarobki żony 

 
W tym opracowaniu przedstawiłem – w sensie metodologicznym – trzy róż-

ne podejścia wobec danych empirycznych: opis zjawisk przygranicznych w wyniku 
obserwacji, porównanie wskaźników procentowych wraz z przedstawieniem pew-
nej regularności w proporcjach oraz podejście taksonomiczne. To ostatnie mocno 
akcentuje układ relacji między wartościami zmiennych. Można uznać, że „Relacyj-
ne otoczenie jest wzorcem relacji pomiędzy instytucjami, narracjami publicznymi 
i praktykami społecznymi [Sommers. Gibson)”4 (...) „Samo pojęcie relacyjnego oto-
czenia implikuje matryce powiązań pomiędzy elementami i ukierunkowuje uwagę 
badacza nie na owe elementy, ale raczej in modo geometrics na wzorce powiązań 
i wewnętrzne reguły ich realizacji”5. 

PODSUMOWANIE 

Na postawione pytania w świetle przedstawionej analizy odpowiedzi są po-
zytywne. Pytanie (1) dotyczyło różnic jakości życia ludności w pasie pogranicza 
bałtyckiego i pogranicza polsko-niemieckiego (oddzielnie analizowanych) w sto-
sunku do pozostałych badanych. Wprawdzie podane zostały tylko niektóre ele-
menty jakości życia z palety możliwości analitycznych, jednak dają one dostateczne 
przeświadczenie o jakościowych różnicach życia na wsi w wymienionych pograni-
czach. Pytanie (2) dotyczące przedmiotu badań socjologii pogranicza jest dalej atrak-
cyjne poznawczo. Działalność ludzka, w bezpośrednim sąsiedztwie dużych akwe-
nów wodnych, jest specyficznie odmienna nawet w wiejskich środowiskach spo-

                                                 
4 Cytata za A. Manterys, Klasyczna idea definicji sytuacji, wyd. Uniwersytet Warszawski, Instytut Sto-

sowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2000, s. 315. 
5 Tamże. 
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łecznych. Natomiast coraz większa „umowność” granicy polsko-niemieckiej w sen-
sie administracyjnym sprzyja wzajemnym dyfuzjom kulturowym. Zarysowane 
podejście co do sposobów analizy danych niech będzie odpowiedzią na postawione 
pytanie (3). W rezultacie tego podejścia otrzymuje się obrazy zależności zmiennych 
w celach komparatystycznych. Z kolei na pytanie (4) – oprócz oczywistości lokali-
zacji tych pogranicz – przedmiotem odpowiedzi jest wykazanie rysujących się po-
dobnych relatywnie struktur, ujmujących jakość życia charakteryzowanych obsza-
rów. 

 





 

Sąsiedztwo – tożsamość  

– integracja 





PRACE NAUKOWE SERIA: 
WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  NAUKI SPOŁECZNE 
 

 
 
 

Julita Makaro 
Uniwersytet Wrocławski 

Od przygranicznego  
do ponadgranicznego sąsiedztwa.  
Na przykładzie Gubina i Guben 

Myślą przewodnią niniejszego artykułu jest chęć teoretycznego i empirycz-
nego przybliżenia kategorii sąsiedztwa, która – jak się wydaje na gruncie socjologii 
nie doczekała się głębszego opracowania. Wielu badaczy stosuje pojęcie sąsiedztwa, 
czyniąc to jednak intuicyjnie i zakładając powszechną zgodę jego rozumienia. 
W literaturze dominuje raczej wspólnotowe, mikrosocjologiczne postrzeganie tej 
relacji, uznaje się wręcz, że „podstawowymi częściami składowymi społeczności 
wiejskiej są rodziny i sąsiedztwa. Sąsiedzi są bardzo ważni. Regułą jest pomoc są-
siedzka i wzajemna wymiana usług, jak również spotkanie w celu wspólnego wy-
konywania różnych prac”.1 W tej perspektywie na problematyczność kategorii są-
siedztwa wskazują badacze społeczności wielkomiejskich, którzy borykają się 
z kwestią braku bezpośrednich relacji i ograniczonej kontroli społecznej. Mimo to 
zakładają oni istnienie wspólnoty kulturowej i sąsiedzkiego ładu aksjonormatyw-
nego2. Do podjęcia  tematu zainspirowała mnie sytuacja Gubina i Guben oraz za-
mieszkujących je dwóch społeczności, żyjących w styczności przestrzennej i równo-
cześnie jakiejś odległości symbolicznej i kulturowej. Część empiryczna pracy oparta 
jest na badaniach przeprowadzonych w Gubinie, źródłem danych są wywiady 
swobodne prowadzone z mieszkańcami granicznego miasta.3 

 
 
 

                                                 
1 B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 101-102 
2 Bujwidzka analizując sąsiedztwo w mikroskali osiedla miejskiego wprowadza interesującą typologię, 

która może stać się inspiracją, dla zdefiniowania mezo – sąsiedztw; autorka wyodrębnia 1) sąsiedztwa 
społeczne wolne od sankcji, 2) sąsiedztwa okazjonalne, 3) sąsiedztwa pragmatyczno-anonimowe, 4) są-
siedztwa tradycyjne. Porównaj: Bujwidzka A., Typy sąsiedzkiego ładu aksjonormatywnego w środowisku wiel-
komiejskim [w:] Wokół socjologii przestrzeni, (red.) Majer A., Starosta P., Łódź 2004, s. 258 

3 Prezentowany artykuł jest zmodyfikowaną wersją jednego z podrozdziałów książki: Makaro J., Gubin – 
miasto graniczne. Studium socjologiczne, Wrocław 2007 
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SĄSIEDZI I SĄSIEDZTWO JAKO KATEGORIA TEORETYCZNA 

Jednym ze szczególnych przypadków porządkowania rzeczywistości spo-
łecznej przez jednostkę jest określanie jej pozycji przez definiowanie sąsiedztwa. 
I mimo, iż sąsiad jest osobą społeczną, a sąsiedztwo jedną z podstawowych katego-
rii konstytuujących świat naszego życia codziennego, to obie kategorie nie od dziś 
nie mają gruntowego opracowania socjologicznego. 

Zarówno sąsiad, jako członek grupy własnej czy obcej, jak i sąsiedztwo, uj-
mowane jako stan czy proces, są nade wszystko kategoriami potocznymi i od po-
tocznego ich rozumienia na gruncie naszego języka wydaje mi się słuszne rozpo-
częcie rozważań nad socjologicznym (uporządkowanym w naukowym oglądzie) 
ich ujęciem (wydawałoby się oczywistych, danych bez wyjątku każdemu z nas 
w codziennym doświadczeniu) i znaczeniem, jakie dla rzetelnego poznania mają 
kategorie sąsiada i sąsiedztwa. W języku polskim, sąsiad to: „ten, kto mieszka 
w pobliżu kogoś, na terenie graniczącym z danym terenem”,4 a sąsiedztwo to: 
„znajdowanie się, mieszkanie w pobliżu kogoś (czegoś)[...] osoba lub osoby znajdu-
jące się albo mieszkające w pobliżu, obok kogoś[...]”.5 Z jednej strony definicje bar-
dzo trafnie wskazują na ważki problem, z jakim przyjdzie nam się borykać, czyli 
graniczność sąsiedztwa, z drugiej zaś strony, w niebezpieczny dla dalszych analiz 
sposób, rozszerzają zakres definiensu sąsiedztwa o osoby czasowo pojawiające się 
w pewnej (określonej jakąś ustaloną granicą) bliskości. 

W będącej w zasięgu moich zainteresowań społeczności granicznego miasta, 
zgodnie z językowym rozumieniem pojęć sąsiad i sąsiedztwo, mamy do czynienia 
z dwoma rodzajami sąsiada i sąsiedztwa, które dają się wyodrębnić. Z powodu 
specyficznego, nadgranicznego położenia Gubina możemy więc mówić o sąsiadach 
i sąsiedztwie wewnątrz grupy etnicznej (społeczności miejskiej) oraz o sąsiadach 
i sąsiedztwie dwóch grup etnicznych (dwóch różnych społeczności miejskich); przy 
czym w swych rozważaniach chciałabym się skupić na tym, co stanowi 
o wyjątkowości badanej społeczności miejskiej, czyli sąsiedztwie między dwoma 
grupami etnicznymi zamieszkującymi, w pewnym porządku przestrzennym, jeden 
organizm miejski. Analizę przeobrażeń zaistniałego w 1945 roku sąsiedztwa rozpo-
cząć należy od usystematyzowania wiedzy potocznej i naukowej dotyczącej są-
siedztwa, co pozwoli lepiej zrozumieć sąsiedztwo gubinian i gubeńczyków. 

Sąsiedztwo jako element życia codziennego pełni funkcję systematyzującą. 
W potocznym oglądzie rzeczywistości, w procesie określania i definiowania swoje-
go miejsca w przestrzeni społecznej dokonujemy jednocześnie wyodrębnienia 
i definicji sąsiada, rozpoznajemy go, nadajemy mu wartości, przypisujemy określo-
ne cechy. To, co nasze – nasze mieszkanie, dom, miasto, ojczyzna – potrafimy okre-
ślić jedynie przez kontrast z mieszkaniem, domem, miastem czy ojczyzną sąsiada. 
I mimo, iż najłatwiejszym zabiegiem byłoby utożsamianie tego, co „moje”, z tym, 
co swojskie i znane, natomiast tego, co „sąsiedzkie” z tym, co inne i obce, to sąsiad 

                                                 
4 Słownik języka polskiego, t. III, PWN, Warszawa 1979, s. 184 
5 ibidem, s. 184 
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i sąsiedztwo jako kategoria analityczna, nie poddaje się tak jednoznacznym, intu-
icyjnym podziałom. „A zatem sąsiedztwa wydają się czymś paradoksalnym, po-
nieważ zarazem konstytuują konteksty i wymagają ich. Sąsiedztwa, podobnie jak 
etnoobrazy, w sposób nieunikniony implikują relacyjną świadomość innych są-
siedztw, ale równocześnie funkcjonują jako autonomiczne sąsiedztwa interpretacji, 
wartości i materialnych praktyk.”6  Sąsiad (o ile pełni tylko rolę sąsiada, nie przej-
mując jednocześnie na przykład ról przyjaciela bądź wroga) nie daje się jedno-
znacznie określić ani jako ktoś bliski, ani jako obcy – pozwala jednak na określenie 
społecznego milieu, w jakim się znajduje oraz ułatwia proces selekcji ewentualnych 
innych (obcych) istotnych dla mojego systemu odniesienia.7 „O ile sąsiedztwa są 
wyobrażane, wytwarzane i podtrzymywane z myślą o przeciwstawieniu ich okre-
ślonemu tłu (w społecznej, materialnej, środowiskowej postaci), wymagają one tak-
że i wytwarzają konteksty, na tle których stają się zrozumiałe.”8 W zależności od 
wybranego kontekstu i tła, sąsiedztwo może stać się kategorią analityczną, pożyt-
kowaną zarówno na poziomie analizy mikrostrukturalnej (w obrębie zbiorowości 
lokalnej), jak również na poziomie makrostrukturalnym (ramy analizy są określane 
przez większe zbiorowości – społeczeństwa, narody czy całe systemy kulturowe). 
Każdorazowo od konkretnych potrzeb zależeć będzie wybór kontekstu, czyli jed-
nocześnie poziomu (makro-, mikro-) aktualnej relacji sąsiedzkiej. 

Sąsiedztwo jest w swej istocie zjawiskiem temporalnym. Wyodrębnianie są-
siada, definiowanie go w przestrzeni i w czasie, nie jest dane raz na zawsze, ale ma 
charakter społecznie konstytuowanego procesu. Granice naszego milieu, poza któ-
rymi odnajdujemy już naszego sąsiada, podlegają ciągłej rewizji, kontroli, poprawie 
i odnowie. Tworzenie sąsiedztw jest jednym z podstawowych procesów sprzyjają-
cych osiąganiu ładu społecznego, i determinuje, w jakimś stopniu, zachodzenie 
wszelkich zmian oraz tworzenie elementarnych porządków społecznych, specy-
ficznych dla określonych społeczności. 

Podkreślając procesualność definiowania sąsiada i określania sąsiedztwa, na-
leży przyjrzeć się temporalnemu charakterowi tego procesu. Przeobrażeniom ulega 
zarówno postać, charakter czy funkcje sąsiedztwa, jak i sami sąsiedzi. „W obu wy-
padkach sąsiedztwo, którego doświadczamy jako osoby, widziane jest jako zjawi-
sko czasowe, zależne od tego, kiedy w nie wkraczamy i kiedy je opuszczamy, 
a także od tego, kto i jak często je przekształca, wprowadzając lub wyprowadzając 
się.”9 Przypisując niektórym, spośród szerokiej kategorii innych, etykietę sąsiada, 
czynimy to w sposób intersubiektywny, nadając mu specjalne znaczenia, związane 
z istotą życia codziennego. Sąsiad staje się swoistym lustrem, w którym się oglą-
damy, powiernikiem naszego zaufania, ewentualnym przyjacielem-pomocnikiem, 
od którego możemy pożyczyć cukier, czy liczyć na aktywną pomoc w przypadku 
pożaru (mając jednocześnie świadomość, że aktywność sąsiada może ograniczyć się 
do pasywnej obserwacji naszych kłopotów). 

                                                 
6 A. Appadurai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Kraków 2005, s. 275 
7 S. Vaitkus, Kim jest mój sąsiad?, Kultura i Społeczeństwo, 1991 nr 4, s. 35 
8 A. Appadurai, op. cit., s. 273 
9 S. Vaitkus, op. cit., s. 39 
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Proces wyodrębniania sąsiada z kategorialnie postrzeganego otoczenia skła-
dającego się ze swoich i obcych, determinowany jest każdorazowo przez nasze 
członkostwo i uczestnictwo w różnych grupach – nasze sąsiedztwa zmieniają swą 
postać w zależności od tego, czy wyodrębniamy je jako członkowie rodziny, grupy 
zawodowej, społeczności lokalnej czy narodu. W powiązaniu z aktualną aktywno-
ścią, bieżącym doświadczeniem i codziennymi życiowymi celami w praktyczny 
sposób określamy nasze środowisko wraz z jego granicami (pograniczami) oraz 
pojawiającymi się za nimi sąsiadami.10 Tak więc, „proces wytwarzania sąsiedztw 
jest zawsze ugruntowany historycznie, a zatem ma charakter kontekstualny. Zna-
czy to, że sąsiedztwa są z natury tym, czym są, ponieważ przeciwstawia się je cze-
muś innemu, a wywodzą się z sąsiedztw już wytworzonych. W praktycznej świa-
domości wielu ludzkich społeczności to coś innego jest często skonceptualizowane 
w kategoriach ekologicznych, jako las albo ziemia jałowa, ocean czy pustynia, trzę-
sawiska czy rzeka.”11 

Sąsiedzi są obecni zawsze, choć nie zawsze są widoczni. Wydaje się pożąda-
ne wyeksplikować w tym miejscu tę tezę, choć wydać się to może truizmem. Ja-
kichś sąsiadów mamy zawsze i zawsze w naszym codziennym życiu pozostajemy 
w relacjach sąsiedzkich; fakt, iż przez jakiś czas nie wymieniamy z nikim pozdro-
wień i nikogo na co dzień nie widujemy, nie oznacza, że sąsiedzi nie istnieją: „[...] 
żywa obecność sąsiedzka niewiele ma wspólnego z dosłowną widzialnością [...] 
tworzenie sąsiedztwa nie musi koniecznie przebiegać według wzoru wiejskiego, 
charakterystycznego dla tradycyjnej, wspólnotowej osady.”12 Sąsiad nie musi być 
konkretną osobą, postrzeganą w bieżącym czasie, uprzykrzającą nam życie pusz-
czaniem głośnej muzyki. Może to być osoba bądź zreifikowany inny, z istnienia 
którego zdajemy sobie sprawę, odpowiadający pewnym wyobrażeniom na temat 
potencjalnego zachowania w określonych okolicznościach. Jednostka czy zreifiko-
wany inny, znajduje się więc w centrum dynamicznego środowiska społecznego, 
które w perspektywie temporalnej  ulega przeobrażeniom wraz z przylegającymi 
sąsiedztwami. Wskazując na przeobrażenia, jakim w historii ulegało sąsiedztwo, 
podkreśla Vaitkus, iż nie musi ono zawsze przybierać form modelu wiejskiego, 
wspólnotowego. Już pobieżna obserwacja bowiem pozwala nam rozróżnić model 
sąsiedztwa wiejskiego od modelu sąsiedztwa miejskiego, sąsiedztwa grup jedno-
rodnych etnicznie od sąsiedztw kultur. Dynamika procesu przeobrażeń sąsiedztw 
skłania analizującego sytuację dużych miast Kojeva, do postawienia tezy o meta-
morfozie sąsiedztwa od widocznego do niewidocznego, czego przyczyn upatruje 
autor w narastającej anonimowości elementarnych porządków społecznych. Po-
dobnie rzecz postrzega Znaniecki, wskazując na inny model bycia sąsiadem: „wiel-
kie nagromadzenia ludności i ułatwienia środków porozumienia sprawiają, że 
osobnik może wejść w styczność sąsiedzką z bez porównania większą liczbą ludzi 
niż niegdyś. Nikt nie jest w stanie znać wszystkich możliwych sąsiadów w więk-
szym mieście, kontakty sąsiedzkie zaś utrzymuje się często zupełnie niezależnie od 

                                                 
10 R. Grathoff, Polskie sąsiedztwa, Kultura i Społeczeństwo, 1991 nr 4, s. 9-11 
11 A. Appadurai, op. cit., s. 270 
12 S. Vaitkus, op. cit., s. 39 
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fizycznej bliskości zetknięcia. Nie znamy nieraz mieszkańców tej samej kamienicy, 
mamy zaś ożywione stosunki ze znajomymi w dzielnicy odległej o kilka kilome-
trów.”13 Podkreślając zbędność fizycznej bliskości sąsiada, wskazać należy, iż naj-
częściej elementem ułatwiającym konstruowanie struktur sąsiedztw jest osoba po-
siadająca ustalone dystynkcje: „ludzie wymagają od sąsiadów minimum podobień-
stwa zabezpieczającego porozumienie, ale i minimum różnicy zapewniającej zain-
teresowanie oraz minimum wielkości, by można było odczuwać podziw.”14 

Sąsiedztwo nigdy nie ma charakteru indyferentnego. Bez względu na fakt 
ujmowania sąsiedztwa w rozumieniu mikrostrukturalnym czy makrostruktural-
nym, każda określona sytuacja sąsiedztwa ma sobie właściwe implikacje społeczne. 
Konkretne sytuacje relacji między sąsiadami (jednostkami i grupami) mogą być 
postrzegane (jak i analizowane) w różnych perspektywach: budowania sympatii, 
wzajemnego zaufania i współpracy; obcości, niechęci czy wręcz konfliktu; zagroże-
nia i niebezpieczeństwa; spokoju i bezpieczeństwa czy potencjalnych kosztów lub 
zysków ponoszonych przez sąsiadów w ramach określonego układu sąsiedzkiego. 
Każdemu sąsiedztwu towarzyszy emocjonalny ładunek, który sprawia, że wymie-
nione kategorie stają się niezwykle przydatne analitycznie. W specyficznych są-
siedztwach płaszczyzny makrostrukturalnej, korzyści i zagrożenia wynikające 
z określonego sąsiedztwa możemy analizować na płaszczyznach: ekonomicznej, 
kulturalnej, politycznej i kontaktów międzyludzkich.15 Czynnikiem spajającym 
i wyodrębniającym kręgi sąsiedzkie jest nie tylko kryterium ekologiczne – „jądrem 
wspólnych zainteresowań otoczenia sąsiedzkiego są ważniejsze kwestie dotyczące 
mieszkańców danej miejscowości lub okolicy, zarówno sprawy osobiste, jak i ze-
wnętrzne objawy życia zbiorowego mniejszych grup, których ci mieszkańcy są 
członkami.”16 

Sąsiedztwa narodowe (etniczne) mogą być interpretowane jako sąsiedztwa 
kultur. Grupy narodowe dysponują systemami kulturowymi, stanowiącymi pewną 
całość dla obszaru je wyznaczającego, na który składają się między innymi: język, 
sztuka, wiedza, religia, emblematy narodowe, obyczaje i rytuały. Kultura rozumia-
na jako „zbiór korelatów postaw, wartościowań i działań [...] ludzi” czy jako „for-
ma, narzędzie lub platforma interakcji”17 sprzyja utrzymywaniu granic, lecz nie 
wyklucza ich infiltracji. Oddziaływanie i przyjmowanie elementów sąsiednich kul-
tur jest możliwe, jednak wielokrotnie zdarzało się, iż w historycznie uzasadnionych 
sytuacjach (najczęściej konfliktowych) decydowano o odrzuceniu czy ignorowaniu 
kultur sąsiada. Wzajemne kulturowe oddziaływania są realizowane w różnym 
stopniu w zależności od sfery kultury – inaczej w dziedzinie techniki, administracji, 
prawa, literatury i sztuki czy obyczaju oraz czasu, w jakim transfer kultury się do-
                                                 
13 F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001, s. 79 
14 A. Whitehead, Nauka i świat współczesny, Warszawa 1989, s. 215 
15 porównaj: Leszkowicz-Baczyńska Ż., Koszty sąsiedztwa – percepcja korzyści i zagrożeń mieszkańców miasta 

jako następstwo bliskiego położenia granicy polsko-niemieckiej [w:] Transgraniczność w perspektywie socjolo-
gicznej – kontynuacje i wyzwania, t. II, (red.) J. Leszkowicz-Baczyński, Zielona Góra 2001 

16 F. Znaniecki, op. cit., s. 73 
17 A. Kłoskowska, Sąsiedztwo narodowe i uniwersalizacja kultury, Kultura i Społeczeństwo, 1991 nr 4, s. 22-23 
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konuje.18 „We współczesnym świecie kontakty pomiędzy członkami różnych naro-
dów ulegają intensyfikacji. Z tym związane są działania i oczekiwania organizacji 
międzynarodowych, odnoszące się do przezwyciężania antagonizmów. Dotyczy to 
zwłaszcza narodów sąsiednich. Takim celom ma służyć między innymi międzyna-
rodowa wymiana młodzieży. Teoretycznego uzasadnienia tych działań może do-
starczyć fenomenologiczna koncepcja Lebenswelt – świata wspólnie przeżywanego 
w bezpośrednim kontakcie, tworzonego w dialogu prowadzącym do zrozumienia 
i porozumienia.”19  

Specyficznym jest sąsiedztwo dwóch narodów, realizujące się w jednym mie-
ście, niedawno jeszcze była to relacja między członkami Unii Europejskiej i tymi, 
którzy dopiero do niej aspirowali. Przykład Gubina i Guben pokazuje, jak sąsiedz-
two jest konstytuowane w warunkach organizowanych – z jednej strony – przez 
państwa narodowe a z drugiej zaś – translokalne układy. Nową ramą czy kontek-
stem omawianego sąsiedztwa stają się struktury unijne. „Proces wytwarzania są-
siedztw – kręgów życiowych ukonstytuowanych przez relatywnie stabilne związki 
społeczne, przez względnie znane i wspólne historie i przez zbiorowo przemierza-
ne i czytelne przestrzenie i miejsca – często kłóci się z projektami państwa narodo-
wego”20 W kulturowym ujęciu sąsiedztw należy jednocześnie wskazać na, wyod-
rębnione przez Vaitkusa, cechy w nich nieobecne, a silnie rzutujące na kształt są-
siedzkich relacji: brak dążenia do transkulturowości, która doprowadziłaby do za-
niku kultur indywidualnych, brak dążenia do pełnego poznania kultury sąsiada, 
która dawałaby pewną biegłość i kompetencję, ale bez osadzenia w „żywej” kultu-
rze, brak formalnych określeń kultury sąsiada i zamykanie jej w prostych, podręcz-
nikowych pojęciach.21 

Sąsiedztwo jest jednym ze szczególnych przypadków funkcjonowania struk-
tur swojskości i obcości. Sąsiedzkie społeczności pozostają w relacji swojskości 
i inności (w określonych wyżej szczególnych przypadkach – obcości), kiedy każda 
z nich określa swoje „„bycie – tam” w innym”22, to znaczy, wyodrębnia ze wspólnej 
genealogii swoje wcielenie. Sąsiedzi angażują się w procesie wzajemnej aprezenta-
cji, który pozwala dostrzec u sąsiada to, czego nie chcę zobaczyć we własnym śro-
dowisku, pozwala również uświadomić sobie braki własnego świata. Można więc 
powiedzieć, że świat innego, świat sąsiada stanowi lustro (odbicie) mojego świata, 
w mniejszym zaś stopniu samodzielny, niezależnie od nas ukształtowany byt.23 
Wyodrębnianie innego może się dokonywać w oparciu o dwa rodzaje przestrzeni. 
Po pierwsze, w oparciu o jednowymiarową granicę określającą zakres naszych 
działań do wewnątrz i na zewnątrz, stanowiącą kres naszego i obcego środowiska 
społecznego. Granica może być określona fizycznie, wyodrębniona symbolicznie 
bądź apriorycznie. Po drugie, w oparciu o szersze przestrzenie, pogranicza mające 

                                                 
18 Kłoskowska A., Sąsiedztwo kultur i trening wzajemności, Kultura i Społeczeństwo, 1991 nr 4, s. 4 
19 A. Kłoskowska, Sąsiedztwo narodowe..., op. cit., s. 32 
20 A. Appadurai, op. cit., s. 282 
21 S. Vaitkus, op. cit., s. 41-42 
22 K. Kojev, Sąsiedztwo: między widocznością a niewidocznością, Kultura i Społeczeństwo, 1991 nr 4, s. 53 
23 ibidem, s. 54 
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otwarty charakter, dopuszczające przenikanie inności wyobcowanej do naszego 
świata i odpowiednio umożliwiające ekspansję na zewnątrz.24 

Wobec tego, co zostało powiedziane na temat sąsiedztwa i sąsiadów, kłopo-
tliwym zadaniem wydaje się jednoznaczne scharakteryzowanie i zoperacjonalizo-
wanie sąsiedztwa Gubina i Guben. Jak stwierdza H. Schultz, po zakończeniu II 
wojny światowej „nad Odrą i Nysą zaistniały możliwie najgorsze przesłanki dla 
sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Niemcy z utęsknieniem wypatrywali namiastki 
utraconej ojczyzny za rzeką graniczną, a Polacy odwrócili się plecami do kraju 
wroga.”25 Trudno jednoznacznie deklarować, czy rozpatrywany przypadek są-
siedztwa należy rozpatrywać na poziomie mikrostrukturalnym czy makrostruktu-
ralnym. Wszak na omawianą sytuację składają się: sąsiedzkie relacje jednostek za-
mieszkujących euromiasto, sąsiedzkie relacje mieszkańców (całych społeczności) 
dwóch bliskich miast konstytuujących euromiasto, sąsiedzkie relacje dwóch róż-
nych grup etnicznych (narodowych, religijnych), zamieszkujących w dwóch odręb-
nych państwach, ale jednym euromieście. „Pomimo całej tej nieokreśloności oto-
czenia sąsiedzkiego, ma ono z punktu widzenia osobnika pewnego rodzaju charak-
terystyczną jedność i odrębność, które wydzielają je spomiędzy całego jego środo-
wiska społecznego [...]”26 Przechodząc od teoretycznej prezentacji kategorii sąsiedz-
twa na poziomie analitycznym, do jej ujęcia w konkretnym przykładzie sąsiedztwa 
określonego czasem i przestrzenią, chciałam rozstrzygnąć, na jakim poziomie pro-
wadzone będą analizy. Podjęcie decyzji jest szczególnie ważne ze względu na dal-
sze kroki badawcze; wybór płaszczyzny mezostrukturalnej determinować będzie 
wybór zjawisk i procesów, jakie staną się przedmiotem mojej uwagi. 

„Otoczenie sąsiedzkie to nie jest grupa społeczna. Niepodobna go odgrani-
czyć. Zakres jego wyznaczymy przede wszystkim w zależności od tego, czyim ono 
będzie otoczeniem, z punktu widzenia którego osobnika na nie spojrzymy, gdyż 
oczywiście dwóch sąsiadów, mieszkających od siebie w pewnej odległości, tylko 
w części będą miały podobne otoczenia. Dalej, zależnie od tego, jak częste, bliskie 
i długotrwałe styczności uznamy za niezbędne, aby ktoś należał do otoczenia są-
siedzkiego danej osoby, pewne jednostki wliczamy do składu jej otoczenia lub nie; 
[...]”27 Sąsiedztwo Gubina i Guben w swej stosunkowo krótkiej historii poddawało 
się wielu przeobrażeniom. O sąsiedztwie fizycznym czy geograficznym polskiego 
Gubina i niemieckiego Guben możemy mówić dopiero od 1945 i choć nie należy 
lekceważyć znaczenia bliskości przestrzennej, to interesujące nas bardziej „sąsiedz-
two aktywne”, w którym dostrzec możemy choćby ślady kontaktów, świadomej 
refleksji nad obecnością sąsiada czy jakieś formy wymiany kulturowej. Przedsta-
wiany przypadek jest jednocześnie sąsiedztwem tradycyjnym i innowacyjnym: 
sąsiedztwo Polski i Niemiec ma swoją historię, zmianom natomiast uległy granice 
sąsiedztwa. Bliskimi sąsiadami stali się, nieprzygotowani na nowe sąsiedztwo, 
mieszkańcy centrów czy innych rubieży. Brak ciągłości sąsiedztwa (zdecydowanie 

                                                 
24 ibidem, s. 55 
25 H. Schultz, Stosunki polsko-niemieckie w rejonie przygranicznym nad środkową Odrą w latach 1945-1995 [w:] 

Problemy społeczno-gospodarcze na pograniczach, (red.) Kurcz Z., Tutaj J., Wałbrzych 2001, s. 108 
26 F. Znaniecki, op. cit., s. 73 
27 ibidem, s. 72 
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substancjalnej zaś w mniejszym stopniu symbolicznej) określiły nową jakość proce-
su jego konstytucji. Głównie wydarzenia historyczne czy polityczne traktowane 
jako procesualne wyznaczniki sprawiają, iż sąsiedztwo Gubina i Guben podlega 
ciągłej rewizji, na nowo wyznaczając swój charakter w codziennym doświadczeniu. 
Oczywiście, takie wydarzenia jak: podpisanie Układu Zgorzeleckiego, otwarcie 
granicy polsko-niemieckiej dla ruchu bezwizowego i bezpaszportowego oraz póź-
niejsze jej zamknięcie, nowe otoczenie sąsiedzkie, w jakim formalnie znalazła się 
Polska w 1991 roku oraz włączenie się w struktury unijne, wpływały na charakter 
omawianego sąsiedztwa – ulegało i ulega ono przeobrażeniom, jednak nie za spra-
wą wdrażania odpowiednich aktów prawnych, ale dzięki zmianie rzeczywistych 
postaw i działań ludzkich (na które owe zewnętrzne fakty oddziałują). 

Swoiste uporządkowanie stosunków sąsiedzkich gubinian i gubeńczyków 
stanowi ilustrację złożonego procesu przechodzenia od prepredykatywnego do 
konceptualnego28 doświadczenia sąsiada. Sąsiedztwo mieszkańców obu miast 
przeszło od stanu uświadamianej bliskiej obecności i częściowej widzialności, przez 
formę licznych bezpośrednich styczności z dominacją interakcji instytucjonalnych. 
„Sąsiedztwo nie oznacza życia bez konfliktów. Słuszność tej mądrości potwierdza 
spojrzenie na dowolnie wybraną granicę europejską. Polsko-niemieckie sąsiedztwo 
lat 70., z wszystkimi konfliktami dnia codziennego, stanowiło jednak ogromny krok 
ku normalności.”29, przybliżając  gubinian i gubeńczyków do sąsiedzkiego współ-
istnienia w ramach euromiasta ze wszystkimi konsekwencjami płynącymi z są-
siedztwa kultur: zagrożeń i korzyści, ksenofobii i ksenofilii, tolerancji i stereotypi-
zacji itp. Przejście od sytuacji, w której sąsiedzi są obecni, lecz niewidoczni i nieak-
tywni, do sytuacji pełnej widzialności i wzajemnej aktywności sąsiedzkiej (utożsa-
mianej często z modelem francusko-niemieckiego zbliżenia) nie jest w prosty spo-
sób przekładalne na sytuację Gubina i Guben czy szerzej, polsko-niemieckiego po-
granicza, bowiem „głębsze są resentymenty, budzące realne obawy, istotna dys-
proporcja sił ekonomicznych, politycznych, militarnych, silniejsze zakorzenione 
stereotypy o przewadze negatywnych elementów.”30 Upoważniona wydaje się 
w tym miejscu teza, iż bardziej dynamicznym i głębszym przeobrażeniom poddaje 
się analizowany przypadek sąsiedztwa  w sferze cielesności, fizyczności czy do-
stępności niźli w sferze kultury, aktywnie kreowanych przekonań, postaw i działań 
jednostek w życiu codziennym. Nie znaczy to, że procesy autokonstrukcji w „lu-
strze sąsiada” zostały zaniechane, a jedynie to, że ciągłe porządkowanie rzeczywi-
stości, redefiniowanie siebie wobec licznych i gwałtownych zmian (choćby norma-
tywnych) staje się coraz trudniejszym wyzwaniem wobec braku odpowiednich 
wzorów kulturowych. Coraz trudniej dokonać wyboru między zasadą: „ach, co 
sobie pomyślą sąsiedzi?” a zasadą: „pal ich licho!”.31 

Sąsiedztwo gubinian i gubeńczyków od początku ulegało przemianom, za-
równo w sferze standardów normatywnych, jak i na poziomie konkretnych działań 
(behawioralnym). Dokonuje się „długofalowa reprodukcja sąsiedztwa, która jest 

                                                 
28 R. Grathoff, op. cit., s. 14-15 
29 H. Schultz, op. cit., s. 108 
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31 S. Vaitkus, op. cit., s. 37 
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procesem praktycznym, działalnością docenianą i zakładaną z góry, polega na 
płynnej interakcji zlokalizowanych przestrzeni i czasów z lokalnymi podmiotami 
wyposażonymi w wiedzę o reprodukcji lokalności.”32 W kolejnych etapach kon-
struowania sąsiedztwa istotny okazywał się kontekst historycznego zaangażowa-
nia, programowych działań i politycznych warunków. Pierwszy okres stanowienia 
tego sąsiedztwa wyraża się budowaniem zbliżenia czy zaufania między sąsiadami 
w oparciu o oficjalne, polityczne i ideologiczne zalecenia oraz pamięć historyczną 
(rozumianą jako wzajemne doświadczenia, weryfikowaną nierzadko w kontekście 
utraconego i posiadanego dziedzictwa kulturowego); będących przedmiotem ze-
wnętrznych manipulacji. Nowy etap sąsiedztwa Gubina i Guben to możliwość się-
gania na stronę sąsiada i aktywnego wzajemnego oddziaływania. Sąsiedztwo staje 
się coraz pełniejsze dzięki rozszerzaniu się go na nowe płaszczyzny: ekonomiczną, 
kulturalną, polityczną czy stosunków międzyludzkich. 

KONSTYTUOWANIE SIĘ GUBIŃSKO-GUBEŃSKIEGO SĄSIEDZTWA W ŻYCIU 

CODZIENNYM MIESZKAŃCÓW GUBINA 

Nadgraniczne położenie nowego miejsca zamieszkania stanowiło dla części 
osadników istotny element, składający się na oceny ich powojennego życia. Dla 
jednej kategorii osadników zamieszkanie w bezpośredniości Niemców stanowiło 
sytuację dyskomfortową, której towarzyszyło poczucie zagrożenia ze strony za-
chodnich sąsiadów. „Z początku, jak żeśmy tu przyjechali, to żeśmy się bali, jak nie wiem, 
strach był przed nimi, a nuż jaka wojna czy coś, to wszystkich nas wyrżną, wygonią nas [...] 
ajej, tu przy samej granicy tak zawsze się bałam, mój Boże, żeby spokój chociaż był, ażeby 
wojny nie było, bo my tu przy samej granicy to nas tu zetrą wszystkich.”33 , inna respon-
dentka wspomina: „No więc rodzice to raczej ciągle, ja pamiętam, moja babcia jak przy-
jeżdżała tutaj, no to ciągle jakoś tak płakała, „Jezu, jak tu przyjdą Niemcy to nas wykończą”, 
no byli jeszcze tacy, którzy się chowali, ale to raczej już... no sami się bali[...]”34 Potencjal-
ne zagrożenia ze strony granicy było często wyolbrzymiane i mitologizowane, zaś 
pojedyncze incydenty stawały się potwierdzeniem wyobrażonych niebezpie-
czeństw, o czym wspomina jeden z mieszkańców: „A tak, był taki strach kiedyś. Jako 
dzieciak to pamiętam opowieści o podziemnych tunelach w Gubinie, to znaczy między Gu-
ben a Gubinem, rzekomo coś tam jest zasypane, zagruzowane. Niemcy przychodzą coś tam 
montują i tak dalej. Po wojnie to też parę aktów sabotażu było, Niemcy szkołę dwupiętrową 
spalili, wspaniała szkoła dla dzieci; ale to były zaraz lata powojenne, ale legendy pozostały 
i krążyły.”35 Dysonans wynikający z bliskości granicy kompensowali sobie świado-
mością obecności wojska, jako gwaranta ich bezpiecznej codzienności. „Z początku 
nie bardzo. Bali się, po prostu bali się. My tam nawet nie dochodzili, bo nie dali nam dojść, 
bo tam wojsko bez przerwy chodziło[...]”36; „My bały się tutaj być! Bali się. Także jak śpimy 
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w nocy to: A może przyjdzie Niemiec? A może już nasze zabije? Bo przecież to ich. Tak. 
Może nas pozabijają? Tak baliśmy się. No, ale później, rok, po roku, już więcej wojska. Mó-
wią, że już nikt was nie zaczepi, nikt nie będzie bił. Śmiało, mówi, możecie mieszkać, mówi, 
czuć się tak jak w ojczyźnie, mówi. Także nas bardzo dużo było tak, że wojsko podtrzymywa-
ło na duchu.”37 Poczucie zagrożenia ze strony Niemców zamieszkujących tuż za 
rzeką dotyczyło zarówno młodych jak i starszych, gorzej i lepiej wykształconych, 
nie było to sąsiedztwo pożądane i atrakcyjne. 

Z przestudiowanych biografii wyłania się dwoisty obraz mieszkańców Gu-
bina. Nie wszyscy z lękiem przyjmowali bliskość granicy, byli i tacy, na których nie 
robiła ona większego wrażenia, bądź była cechą drugorzędną dla oceny własnej 
sytuacji. Wspomnienie części respondentów, dotyczące pierwszych lat w Gubinie, 
nie odtwarza poczucia (nastroju) zagrożenia: „Bo tu się wyszło, tu Piastowską, o bez 
wodę widzę już Niemców, no nie? [...] To pewnie, że nieraz się szło nad tę Nysę, patrzało. 
Tam nieraz przecież te łabędzie pływały, to się karmiło te ptaki..., nieraz się wzięło chleb czy 
bułki..., no i Niemcy z tamtej strony. Ale nie było, żeby jeden do drugich coś tam wrogo..., 
no nie wiem, ja tam tego nie przeżyłam.”38 Samo chodzenie na graniczne nabrzeże 
i chęć nawiązania znajomości z niedostępnymi i nieosiągalnymi w powojennej rze-
czywistości sąsiadami świadczy raczej o pozytywnym stosunku do mieszkańców 
za rzeką, gdyż wiele osób udawało się na wały rzeczne, mimo świadomości grożą-
cych im sankcji: „Niemcy z drugiej strony łapali ryby, siedzieli nad brzegiem, chodzili po 
całym brzegu, a nam nie wolno było patrzeć na drugą stronę [...] wopiści chodzili i zaraz – 
co pan się patrzy, co pan tam widzi? – no tak było”39 . Granica, której nie wolno było 
swobodnie przekraczać i pilnujące jej formacje wojskowe, stanowiły dla wielu gwa-
rancję bezpieczeństwa w sąsiedzkich stosunkach a ewentualne incydenty, za które 
odpowiedzialnością obarczano Niemców, nie miały bezpośredniego przełożenia na 
jednostkowe poczucie zagrożenia, jak tłumaczy to jeden z pierwszych mieszkań-
ców Gubina: „Tam gdzie myśmy mieszkali – na ulicy Bema, to jest koło stacji, tam wojsko 
stało naprzeciw. To my bardzo bezpieczni byliśmy – blisko wojsko jest [...] tu z początku 
prawdopodobnie niemieccy sabotażyści przechodzili przez Nysę i podpalali. Tam była piękna 
szkoła, gdzie targowisko teraz – spalili, i między Lubicą a Nysą ta wyspa, co tam jest – tam 
był teatr piękny – też spalili. Takich dużo ważniejszych obiektów podpalili. To już kiedy tu 
Polska była. No, a tak to nie trafiało się tutaj, żeby jacyś Niemcy zamordowali kogoś, albo 
coś. Było dużo wypadków od min, bardzo dużo było wypadków. Na polu coś robili, mego 
kolegi żona na ogródku kopała i mina, co jej zrobiła – oko straciła, pokaleczona była [...] No, 
a poza tym takich ciężkich czasów, ja wiem... jakoś się żyło w każdym razie.”40 Wydaje się, 
iż dla wielu mieszkańców bezpośredni dostęp do granicy i fizyczna bliskość Niem-
ców nie była ważna, nie dostrzegano tego faktu bądź przypisywano mu neutralne 
znaczenie, relacja sąsiedzka nie była oczywista: „Gdzieś tam za granicą jacyś Niemcy 
mieszkali sobie – to już inny naród. Później przychodziła świadomość tego, że to już jest 
granica, inny naród, inni ludzie, ale też zwyczajni, tacy jak my – dobrzy i źli.”41 
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Do końca 1971 roku sąsiedzi zza Nysy nie byli znaczącym elementem wpły-
wającym na życie codzienne gubinian. Okazjonalne spotkania przedstawicieli elit 
rządzących z partnerami z Niemiec nie przekładały się na codzienność mieszkań-
ców polskiej części miasta. Znajdujące się w mieście przejście graniczne nie było 
czynne nawet dla podróżnych z zaproszeniami, co również uniemożliwiało bezpo-
średnie kontakty. Obecność sąsiadów była uświadamiana, bliskość przestrzenna 
pozwalała obserwować szybką odbudowę powojennych zniszczeń oraz żyjących 
w drugiej części miasta ludzi; czasami sąsiedzi wywoływali jakieś emocje: „A ja 
sobie jeszcze przypominam, to były właśnie lata 60., jak u nich już pierwsze telewizory były, 
już cała sieć anten na tych dachach, a u nas nic. W 1958 roku, pamiętam, że magister Cho-
syński to miał pierwszy telewizor chyba w Gubinie i jeszcze odbierał program niemiecki, bo 
jeszcze polskiego nie było. Pamiętam, jak żeśmy tak łakomie spoglądali na te anteny, na te 
kominy, na te anteny, na te dachy, że tam u nich było to bogactwo”42. Jednakże dopiero 
wprowadzenie przepisów o bezwizowym i bezpaszportowym ruchu granicznym 
sprawiło, że długoletnie pasywne sąsiedztwo zyskało szansę na przekształcenie się 
w dynamiczne sąsiedztwo interaktywne. U podwalin kształtowania się nowego 
sąsiedztwa legły bezpośrednie styczności gubinian i gubeńczyków, możliwe jedy-
nie w sytuacji swobodnego ruchu transgranicznego. We wspomnieniach obejmują-
cych lata 70. obecność sąsiadów zza Nysy jest wyraźna, a życie gubinian i gubeń-
czyków zaczyna splatać się we wspólnych segmentach codziennego życia. 

Jednym z wątków powtarzających się w zgromadzonych wywiadach, jest 
wyrażanie opinii na temat otwarcia granicy w 1972 roku dla swobodnego bezwi-
zowego i bezpaszportowego ruchu granicznego między PRL a NRD. Wielu gubi-
nian upatrywało w tym wydarzeniu potencjalnych korzyści dla miasta oraz jego 
mieszkańców, a prócz pozytywnego nastawienia, reprezentowało postawę otwartą 
wobec nowych możliwości, jakie dawała swoboda w przekraczaniu granicy. 

Ze zgromadzonych biografii wyłania się szeroki wachlarz ewentualnych 
powodów i uzasadnień dla pozytywnego odbioru pojawienia się możliwości swo-
bodnego poruszania po dwóch częściach miasta. Część respondentów wskazuje na 
zmiany zachodzące w wizerunku zaniedbanego miasta: „Gubin dużo zyskał jak otwo-
rzono granice, bardzo dużo zyskał [...] dużo zyskał, przecież tam ten deptak zrobili, rozbu-
dowali, budowano chodniki, jezdnie itd.”43 Niektórzy z naszych rozmówców podkreśla-
ją możliwość zaspokojenia narastającej przez lata potrzeby przekonania się, jak 
wygląda druga część miasta, jak biegnie tam życie. „wie pani, no było to dobre, nie 
powiem że nie było. No jednak coś się zawsze zwiedziło, a tak się zawsze widziało domy 
same, a tak to się poszło na tamta stronę i się zwiedzało. W sklepach w tamtych czasach to 
jednak tańsze było wszystko u nich, nam się opłacało tam kupować.”44, „[...] człowiek, jak tu 
się znudziło chodzić, to się szło tam na spacer, tam sam sobie człowiek spacerował. Na przy-
kład u nich drugi dzień Wielkanocy był dniem roboczym, to człowiek szedł sobie tam na 
spacer. Nie zawsze po zakupy się szło...”45 Korzyści merkantylne to element, który naj-
częściej przywołują respondenci, wracając wspomnieniami do początku lat 70. „No 
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cóż, był taki hurra – entuzjazm, przychodzili tu, my też do nich chodzili, myśmy tam do 
knajp, bo tu nie było tylu, marka była jeszcze wtedy tania, to szaleli po wszystkich restaura-
cjach, przedtem to po piwo się chodziło bo tu była makabra a tam było dobre.”46 Podobnie 
opisuje swoje wrażenia, będąca wówczas dzieckiem, jedna z respondentek: „Może 
to dziwnie zabrzmi, ale to był ogromny dobrobyt, który nam się nagle otworzył. Tutaj po 
prostu nic nie było w sklepach, niemalże nic. Ja pamiętam, że wystawałam długie kolejki ze 
swoją mamą, na przemian stałyśmy, żeby dostać cokolwiek, naprawdę cokolwiek; tam nagle 
okazało się, że jest wszystko i wcale nie za takie wygórowane pieniądze i cena tych produk-
tów była dostępna bardzo, że stać było każdego Polaka na słodycze, na jakieś obuwie, na 
jakąś odzież, tego po prostu w ogóle nie było w naszych sklepach, a tu nagle za taką bliską 
granicą po prostu ludzie mieli wszystko. Wydawało nam się, że jakiś raj nam się otworzył. 
Takie mam wspomnienia jako dziecko, że wreszcie tak dostałam pierwsze dżinsy, gumę Do-
nald, którą w Pewexie oglądałam za szybą, bo nie można było żadnego dolara zdobyć, nawet 
jeśli ktoś chciał. Wszystko nagle było. Taka była różnica materialna przeogromna między 
tymi Niemcami wschodnimi a Polakami.”47, „Taka euforia albo raczej taka niesamowita 
ciekawość, co tam jest po tamtej stronie, jak tam jest, jakie tam są sklepy przede wszystkim 
i co można u nich kupić – chyba to jedynie pamiętam. I chodziło się właśnie po to, żeby ku-
pić rzeczy, których u nas nie było: pomarańcze na przykład, dobre buty (bo tam były dobre 
buty i tańsze niż u nas).”48 Wielu respondentów zaistniałą sytuację ujmuje nie w per-
spektywie lokalnej, ale jako otwarcie na nieznany, „wielki świat”; wizyta w Guben 
przełożona zostaje na niekonwencjonalny obraz wspomnień: „To był w ogóle specy-
ficzny zapach, nawet zapachy tam..., a przejawiało się to tym, że ten zapach pochodził od 
niemieckiego paliwa samochodowego, bo te trabanty..., oni mieli jakąś mieszankę w tym 
paliwie, że to był zupełnie inny zapach. No naprawdę się wyczuwało, że jest się w innym 
kraju, No i oczywiście czystość, tam się nie spotkało śmietnika kopniętego, gdzie rozsypane 
śmieci na chodniku, tak jak u nas do tej pory [...] Nie było oszukanego piwa jak u nas, ale 
prawdziwe, dlatego chodziliśmy przede wszystkim na piwo. No i kultura, trochę na wyż-
szym poziomie [...] trochę obco, ale się rekompensowało to ich kulturalne podejście kelnerów 
i obsługi w sklepach i tak dalej..., zdarzało się człowiek trafił tam na nieprzyjemnego czło-
wieka, to raczej z tych starszych, chociaż niekoniecznie i młodzi..., jak jest kulturalny, 
grzeczny człowiek to niezależnie od wieku potrafi się zachować.”49 Zmianie uległy ekolo-
giczne ramy sąsiedztwa, umożliwione zostały relacje face to face, które mogły za-
początkować urzeczywistnianie sąsiedztwa w nowym kontekście.  

Pozytywna reakcja na otwarcie granicy dla ruchu bezwizowego w 1972 roku 
to nie jedyny typ reperkusji i postaw powstałych wśród mieszkańców Gubina. 
Zgromadzony materiał empiryczny pozwala na wskazanie pewnego kontinuum 
postaw – od omówionych już pozytywnych, przez obojętne i ambiwalentne, po 
negatywne. Choć wszelkie analizy frekwencyjne są nieadekwatne wobec zgroma-
dzonego wywiadów swobodnych, to jednak można powiedzieć, że wśród przeba-
danych mieszkańców Gubina dominuje pozytywna ocena tego wydarzenia. 

Jednoznacznie negatywne oceny otwarcia granicy dla ruchu bezwizowego 
i bezpaszportowego pojawiają się w zgromadzonych materiałach stosunkowo 
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rzadko i zazwyczaj nie są poparte rozbudowaną argumentacją. Są to impresje, mó-
wiące o dyskomforcie mieszkańców Gubina wynikającym z licznej i „hałaśliwej” 
obecności sąsiadów w mieście. Mieszkańcy swoją niechęcią obdarzają raczej poja-
wiających się w gubińskim krajobrazie Niemców jako naród, a nie samą możliwość 
swobodnego przekraczania granicy. Przykładem na taki sposób postrzegania ów-
czesnej rzeczywistości niechaj będzie wypowiedź jednego z respondentów: „no to 
pani, jak otwarli, to tu Niemców wszędzie pełno było, przychodzili, mówili: her, nicht, me-
ine haus, no to panie, on mówi, że to jest jego dom [...] tu Niemcy, jak otworzyli w 72 
pierwszy raz granicę, to mówię pani, tu trudno było chodnikiem przejść, to oni niektórzy 
wyobrażali sobie, że jeszcze ich budynki stoją, że tu jeszcze wszystko, co zostawili, to jest.”50 
Z nielicznych biografii wyziera, wyrażany implicite, lęk przed możliwością ode-
brania własności przez dawnych właścicieli; fizyczne otwarcie na sąsiadów powo-
duje obawy w świadomości badanych. 

Nie wszyscy gubinianie przyjęli jednoznaczną, wyraźnie spolaryzowaną po-
stawę wobec możliwości swobodnego przekraczania granicy i otwarcia przejścia 
granicznego w Gubinie. Oprócz wymownie pozytywnych i zdecydowanie nega-
tywnych ocen tego wydarzenia pojawiały się mniej jednoznaczne opinie, wskazują-
ce na wielość możliwych interpretacji i rozumienia tego samego wydarzenia: 
„Z jednej strony była wielka obawa co to będzie, jak to będzie, bo to jednak coś nowego, nie-
spotykanego dotąd, że możemy sobie ot, tak przejść do Niemiec, a nie tylko się tam oglądać 
nawzajem przez wody Nysy i to było coś zupełnie nowego, zaskakującego wręcz. I to tak 
pomalutku, pomalutku się zaczęło rozkręcać, człowiek raz, drugi przeszedł na jakieś zakupy 
[...] dla mnie to była frajda, choćby dlatego, że można iść zobaczyć na własne oczy jak tam 
jest i jak to wygląda [...] na początku, mówię, to była jakaś obawa, nie wiedzieliśmy. Przede 
wszystkim marzyło nam się poznanie czegoś nowego, bo to dla człowieka coś zupełnie inne-
go.”51;    „Po otwarciu granic to rozpoczęło się to wspólne poznawanie siebie. Pewno, że były 
takie odruchy jeszcze wstrząsy na mowę niemiecką po stronie Polski i odwrotnie; że się szło 
do Niemiec i rozmawiało po polsku – to też tam były w stosunku do nas jakieś obiekcje, ale 
to normalne odruchy. Szło się na piwo do Niemiec, to pamiętam, że nieraz siadaliśmy tam w 
restauracji przy stoliku bo piwo było bardzo tanie, to Niemcy przychodzili i pukali takim 
tradycyjnym zwyczajem w blat stolika czy barku – bo u nich kiedy się puka w stół, to zna-
czy że się wszystkich wita. Nie spotkałem się z żadną taką niechęcią w stosunku do Pola-
ków.”52 Ambiwalentne oceny konsekwencji swobodnego ruchu transgranicznego 
wynikają z indywidualnego doświadczenia bezpośrednich styczności, czerpanych 
korzyści ekonomicznych czy wzajemnego traktowania się sąsiadów. 

Kilka lat bezpośrednich kontaktów, wzajemnego poznawania i nowych do-
świadczeń, wynikających z bezpośredniego sąsiedztwa Niemców, wykształciło 
u części respondentów przekonanie o zachodzących we wzajemnych relacjach gu-
binian i gubeńczyków przeobrażeniach. „Nie ukrywam, że na początku nie podobało mi 
się bardzo krzykliwe zachowanie ich, jakże to – Niemcy przychodzą do nas i krzyczą! Potem 
się okazało, że to ich styl bycia i tak samo zachowywali się w pociągach i gdzie indziej. Może 
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akurat mowa niemiecka podobna jest do jest trochę do marsza i krzyków, podobna. Ale roz-
mawiając z kolegami doszedłem do wniosku, że jeżeli mówimy o pewnej świadomości ludzi, 
Gubin jest, stał się w wyniku tego, że jest nad granicą, że takie mechanizmy zaczęły tu dzia-
łać, jakie zaczęły – społeczeństwo gubińskie stało się bardzo otwarte.” 

Jak wskazują powyższe analizy, kilka pierwszych lat możliwości bezpośred-
nich kontaktów mieszkańców obu części Gubina było zaledwie preludium dla two-
rzącego się pełnego interaktywnego sąsiedztwa. Rzeczywiste znaczenie możliwości 
budowania sąsiedzkich stosunków i przypisywane im znaczenia można zrozumieć, 
zapoznając się ze wspomnieniami odnoszącymi się do faktu zamknięcia granicy dla 
swobodnego ruchu bezpaszportowego. Można postawić tezę, że jeśli sposobność 
swobodnego poruszania się między Gubinem i Guben była dla mieszkańców war-
tością, a nawiązanym kontaktom przypisywano pozytywne znaczenia, to likwida-
cja nabytych przywilejów powinna wywołać reperkusje negatywne.  

Natomiast zamknięcie granicy w roku 1980 nie utrwaliło się zanadto w pa-
mięci mieszkańców Gubina; niektórym sprawiało trudność ulokowanie tego wyda-
rzenia w konkretnym roku: „W latach 70. na pewien czas otwarto granicę a później w 
pewnym momencie to zostało zamknięte. Ja tam do tego nie przywiązywałem uwagi po pro-
stu[...]”53, podobnie inny respondent: „To był ten pierwszy okres, czas po otwarciu gra-
nicy. Ale jeżeli sobie przypominam no to nie trwał on długo, nie wiem, ale to długo nie 
trwało. Bo potem ta granica bardzo szybko została zamknięta, i to badaj dwa albo trzy lata, 
bodajże trzy, nie wiem..., to trwało potem ta granica została zamknięta z niejasnych dla 
mnie przyczyn[...]”54 Wielu respondentom decyzja o wprowadzeniu obowiązku po-
siadania paszportu i zaproszenia w celu przejścia do Guben kojarzy się z wprowa-
dzeniem w Polsce stanu wojennego: „Bardzo śmiesznie. Znaczy śmiesznie, dzisiaj moż-
na powiedzieć, że śmiesznie bo wtedy to przeżywaliśmy to bardzo, bo człowiek nie zdawał 
sobie sprawy, jak to będzie wyglądało, jak to będzie. Po prostu rano, zaraz jak rano się obu-
dziliśmy i już się okazuje, że jest stan wojenny, akurat miał być teleranek, sławny prawda 
teleranek i było zamknięte już, granica była zamknięta[...]”55; „Podczas stanu wojennego to 
była zamknięta granica, to pamiętam, że u nas był duży, duży kryzys, a tam nie było kryzy-
su i miałam to szczęście, że moja mama była jedną z tych wielu kobiet, które pracowały 
w Niemczech i po prostu tam robiła zakupy [...]”56 

Przez niektórych respondentów zamknięcie granicy zostało odnotowane, 
jednak nie było traktowane jako wydarzenie znaczące. Z biografii tych osób wyni-
ka, iż z dobrodziejstw otwartej granicy korzystały w ograniczony sposób a wpro-
wadzone ograniczenia nie miały znaczącego wpływu na ich codzienne życie. „Nie 
pamiętam specjalnego przełomu zamknięcia tej granicy, może dlatego, że już później  nie 
korzystałam z tego dobrobytu, który był tam za granicą. Zamknięto granicę przede wszyst-
kim na żądanie Niemców. Polacy na pewno by tego nie zrobili bo zbyt wiele korzyści z tego 
czerpali [...]”57; „Zmieniło się tylko tyle, że tam do nich na piwko przestaliśmy chodzić, to 
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wszystko. Bo w większości to nasi tam na piwo chodzili, marka stała, bo marka była dede-
erowska, to stała nisko i było tam piwo tanie [...]”58 

Jeśli jednak ktoś podnosił negatywne strony decyzji władz NRD o jedno-
stronnym wycofaniu się z umowy o bezwizowym i bezpaszportowym ruchu gra-
nicznym, to argumentacja najczęściej oscylowała wokół ograniczenia dostępu do 
placówek handlowych NRD i oferowanych tam towarów. „Troszkę żal. To jakieś takie 
niepoważne było”59; „Było źle jak zamknęli granicę, bo jednak w latach siedemdziesiątych, 
kiedy to pierwsze otwarcie granicy , no jednak miało dla nas duże znaczenie. Wtedy u nas 
wszystkiego brakowało, tam się chodziło na zakupy, a szczególnie, w tym czasie miałam 
małe dzieci i muszę powiedzieć tam ubierałam dzieci [...]”60  

Podczas rozmów z niektórymi respondentami, kiedy opowiadane przez nich 
historie sięgały lat 80., a sami opowiadający nie odnosili się do faktu zamknięcia 
granicy, dopytywaliśmy o wspomnienia związane z tym epizodem. I okazywało 
się, że tworzymy artefakty – biografowie nie potrafili zidentyfikować zdarzenia, nie 
miało ono dla nich żadnego znaczenia, nie wpłynęło w sposób istotny na życie co-
dzienne, nie stanowiło istotnej cezury czasowej porządkującej historie życia. Kłopo-
ty ze zdefiniowaniem wydarzeń z października 1980 roku zobrazują w pełni frag-
menty dialogów ankieterów z respondentami: 

„A – tak, przez kilka lat była zamknięta 
R – ja nawet o tym zapomniałem!”61 
 
„A – a w latach 80.? 
R – to trudno powiedzieć...”62 
 
„A – a czy pan pamięta jak w roku 1980 zamknięto granicę? 
R – jak zamknęli? 
A – no, jak w 1972 została granica otworzona, to w 1980 roku zamknięto ją? 
R – nie..., jak, chyba że jak wybory były, czy jakieś inne, rozumiesz tu tego, to za-

mknęli, to tak, ale na krótki okres, ale tak nie zamknęli granicy, jak już otwarli to już było 
[...]”63 

Zaprezentowane fragmenty pokazują, że popularny wśród badaczy pograni-
cza zachodniego sposób porządkowania procesów społecznych, polegający na roz-
szczepieniu ich na przedziały czasowe (w tym wyodrębnianie okresu lat 80. jako 
czasu, w którym zastopowaniu uległy wszelkie zainicjowane w poprzedniej deka-
dzie procesy społeczne, gospodarcze czy polityczne) nie do końca odpowiada rze-
czywistemu postrzeganiu i rozumieniu rzeczywistości przez mieszkańców tegoż 
pogranicza. Decyzja władz NRD o wypowiedzeniu umowy o swobodnym przekra-
czaniu granicy, wywołała reperkusje na płaszczyźnie kooperacji instytucjonalnej 
oraz politycznej. Jednocześnie rodzi się przekonanie, że w sferze społecznej jej od-
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działywanie było ograniczone, bądź wcale niewyczuwalne przez najbardziej nią 
zainteresowanych mieszkańców pogranicza. 

Przywrócenie w roku 1991 możliwości swobodnego udawania się do Nie-
miec (już zjednoczonych) oraz wprowadzenie przepisów o małym ruchu granicz-
nym, na nowo umożliwiły swobodne kontakty gubinian i gubeńczyków, które 
w latach 80. zostały znacznie ograniczone. Ponownie nawiązywane styczności 
przybierały jednak już inną niż w latach 70. formę – zmieniły się warunki ekono-
miczne i polityczne, społeczności Gubina i Guben – w podobnym stopniu – stały się 
uczestnikami przeobrażeń transformacyjnych, zachodzących w obu krajach. Te 
przemiany znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonych biografiach, najczęściej 
powtarzające się toposy dotyczą jednak bardziej różnorodnych tematów, oceny 
wzajemnych relacji budowane są w oparciu o doświadczenia, wykraczające poza 
wspólnie robione zakupy, choć sfera handlu nadal pozostaje istotnym elementem 
sąsiedzkiej aktywności. 

Dziesięć lat bliskiego obcowania, jakie minęły od drugiego otwarcia granicy, 
pozwoliło respondentom wyrobić sobie nowy, bądź utwierdzić się w starym, wize-
runku relacji między sąsiadami. Część naszych respondentów dostrzega bądź stara 
się dostrzec dobre strony sąsiedztwa. „Także to zazębiało się ze względu na finanse mię-
dzy innymi, ale powoli, powoli, nie tylko finanse zaczęły odgrywać rolę, ale także zwykłe 
przyjaźnie, zwykłe nawiązywanie kontaktów, które gdzieś tam procentowały później w ten 
czy inny sposób – odbywały się właśnie jakieś plenery, jakieś spotkania seniorów, jakieś 
spotkania wędkarzy... Chyba nie ma żadnej instytucji, żadnej grupy w Gubinie, która by 
z kimś nie współpracowała z tamtej strony – wędkarze, seniorzy, każda szkoła bierze sobie za 
punkt honoru, żeby mieć przyjaciela po tamtej stronie, przedszkola – każda możliwa grupa 
ma kogoś tam po tamtej stronie, jakiegoś współpracownika i zarazem przyjaciela...Bo to nie 
tylko współpraca taka oficjalna, ale poprzez to tworzyły się przyjaźnie.”64 Inna respon-
dentka wskazuje konkretne grupy, którym najlepiej układa się współpraca z sąsia-
dami. „Wydaje mi się, że Polacy mają taką mentalność, że są bardziej życzliwi dla nich, niż 
oni dla nas, i chociażby dlatego, że Gubin jest takim miastem gdzie przemysłu praktycznie 
nie ma i tutaj troszeczkę jest jeszcze handlu, handel jest skierowany właśnie pod Niemców 
i ci ludzie właściwie z nich żyją [...] to w jakiś sposób przystosowali się do tego, żeby być 
życzliwym dla Niemca, bo wiedzą, że jak będą życzliwi to Niemiec jeszcze raz tutaj przyj-
dzie [...] młodzież to się chyba najlepiej dogaduje, właściwie często niemiecką młodzież moż-
na u nas spotkać w dyskotekach, w jakiś pubach, prawda zresztą u nas jest taniej dla nich, 
więc ich jest sporo tutaj, chociażby nawet w McDonaldzie i zawsze ktoś tam jest; po prostu 
młodym łatwiej się dogadać niż starszym ludziom.”65 

Jednak dla licznych gubinian stosunki między Polakami a Niemcami pozo-
stawiają wiele do życzenia, a na ich ostatecznym wizerunku często kładą się cienie 
przeszłości. „Polak myślę, że w dalszym ciągu to jest w tych przygranicznych miastach, 
jest tam traktowany nie jak przyjaciel tylko jak intruz. Oni się czują panami, nie? Dlatego 
ja w Guben nie byłem trzy lub cztery lata. W ogóle mnie tam nie ciągnie.”66 Dla wielu 
mieszkańców wspólnie podejmowane inicjatywy nadal mają charakter fasadowy: 
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„To się kończy na tym, koniec imprezy, koniec spotkań, chyba, że młodzi mają tam coś. Po-
lacy z Niemcami jakoś nie mogą się dogadać, oni mają inny sposób zabawy, są bardziej zor-
ganizowani, oni się inaczej bawią.”67 

Doświadczenia zdobyte w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku pozwalają wie-
lu respondentom formułować opinie pokazujące przemiany, zachodzące we wza-
jemnych relacjach gubinian i gubeńczyków. „Początkowo to było zaraz za NRD, no to 
tam była taka wrogość. Nie można powiedzieć, że spotkali się tam w restauracji z Niemcami, 
nie, no i tak my siedzieliśmy nie, i taki jeden Niemiec, taki antyfaszysta, taki antyhitlerowiec 
był, nie, takie zapatrywania różne, można powiedzieć, że to Polaki, to takie ludzie kategorii 
gorszej, takie tego. No dobrze, ja pogadałem z nim, tego: słuchajcie panowie, czy to waszy są 
niedobrzy, tak i u nas, mówię, ale nie możesz sądzić, że tak i tak, no dobrze..., tak początko-
wo doszli, drugi raz się spotkali i już przyjaciele byli. Trzeba wytłumaczyć człowiekowi [...] 
Teraz nie można powiedzieć, że jakieś konflikty występują, nie słyszałem [...] Jak jest z Gu-
bina to dużo ludzi po niemiecku umi, Niemcy po polsku też dużo umią. I wspólnie tam tak 
se rozmawiają jak trzeba.”68 Nawet osoby personalnie niezaangażowane w interakcje 
z gubeńczykami dają świadectwo zachodzących przeobrażeń: „No przede wszystkim 
teraz jest wspólna Wiosna nad Nysą, jakieś tam wspólne inne imprezy. Nie mogę narzekać. 
Nie mam, mówię, do nich ...osobiście nie chodzę tam, bo jeszcze mam jakieś naleciałości 
z wojny, ale gdy tu przychodzą to ja do nich nie mam. Jestem grzeczna, miła.”69 W wypo-
wiedzi, którą poniżej przytaczam, znajduję nawet podkreślenie konieczności zmian 
w podejściu do wzajemnych stosunków: „[...] serdeczny, zapomnieć te wielkie urazy, 
bolesne, jednemu ojca zabili, mojego nauczyciela do konia przywiązali i przez wioskę wieźli. 
Są chwile bardzo bolesne, niezapomniane, ale to nie może trwać na wieki. Syn może mieć 
inny pogląd na życie niż ojciec i jego już nie można za winy ojca winić.”70 

Z zebranych biografii wynika, że w procesie budowania więzi sąsiedzkich 
między mieszkańcami Gubina i Guben w latach 90. wielu respondentów dostrzega 
postępujące zmiany. Wzajemne kontakty mają inny charakter – realizowane są na 
wielu płaszczyznach, zmieniło się obopólne nastawienie sąsiadów do siebie, przy-
woływana argumentacja ma nowy styl i oblicze. Dzieje się tak za sprawą szerokiej 
gamy nowych doświadczeń, będących następstwem licznych aktywności, podej-
mowanych na wielu polach. Wydaje się, iż właśnie nowe formy i płaszczyzny 
współpracy oraz oddolny, obywatelski charakter ich inicjowania, determinuje no-
wy sposób definiowania sytuacji sąsiedztwa gubińsko-gubeńskiego. 

Jeśli przyjmiemy, że „[...] termin sąsiedztwo określa faktycznie istniejące 
formy, w których lokalność, jako ich wymiar czy wartość, jest w różny sposób urze-
czywistniana.”71, to w warunkach UE właśnie sąsiedztwo gubińsko-gubeńskie mo-
że być tym bardziej atrakcyjnym, o silniejszym i ważniejszym ładunku integrują-
cym, niż inne polskie i niemieckie sąsiedztwa. Nadal  pod znakiem zapytania pozo-
staje prawdopodobieństwo wyłonienia silnego, transgranicznego regionu opartego 
na zdolności danej społeczności do reprodukcji sąsiedztwa. 
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Tożsamość na pograniczach 

Czas i przestrzeń to jedne z podstawowych czynników kształtujących tożsa-
mość, pojawiające się niemal w każdej socjologicznej analizie tego zjawiska. Oba te 
elementy istnieją na dwóch płaszczyznach: obiektywnej i subiektywnej. Obiektyw-
ne istnienie czasu podlega pomiarowi o różnym stopniu precyzji, w przypadku 
przestrzeni wytyczenie granic tworzy obszary o różnym przeznaczeniu i funkcjach 
a zatem także różnie definiowanie. Subiektywne doświadczanie czasu rzadko jed-
nakże pokrywa się z jego obiektywnym, chronologicznym pomiarem. Z punktu 
widzenia jednostkowego czy zbiorowego doznawania zjawiska czasu jest ono mie-
rzone wydarzeniami, momentami, którym nadawane są różne znaczenia, są one 
w odmienny sposób interpretowane, czy wreszcie – przysługuje im określona ko-
lejność występowania, niekoniecznie pokrywająca się z linearną strukturą czasu 
i chronologią zdarzeń. 

Podobnie jak czas, tak i przestrzeń, nie stanowi jedynie obiektywnego kon-
struktu, w obrębie którego „zamyka się” życie społeczne. Doświadczenie prze-
strzeni, będące wynikiem codziennego funkcjonowania w różnego typu zbiorowo-
ściach, w szczególności tych o charakterze terytorialnym, owocuje wykształceniem 
specyficznego rodzaju więzi o różnej intensywności i stopniu emocjonalnego nasy-
cenia. Wiąże się ponadto ze zróżnicowanymi sposobami jej użytkowania, w następ-
stwie czego tworzy się struktura odmiennych znaczeń, przypisywanych poszcze-
gólnym jej elementom i fragmentom. Nade wszystko jednak funkcjonowanie 
w określonej przestrzeni nieodłącznie przebiega w określonej relacji czasowej1, wy-
znaczającej jej charakter. W tym kontekście specyficzny rodzaj relacji przestrzenno-
czasowej obserwowany na pograniczach warunkuje odrębność kształtującej się 
w jego ramach tożsamości. 

O pograniczach zwykło się mówić jako o obszarze wyznaczonym przez róż-
nego typu granice, zarówno te administracyjne, jak i mentalne, pozostającym 
w określonej relacji do centrum2. Najczęściej jest to relacja podrzędności. Pograni-

                                                 
1 Por. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit., Warszawa 2006, t. 3. 
2 A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995; I. Machaj, Pogranicze, 

Encyklopedia socjologii, Warszawa 2000, t. 3. 
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cza są bowiem postrzegane jako obszary, które w wyniku między innymi dużej 
odległości (przestrzennej czy czasowej) od centrum i tym samym ograniczonego ich 
oddziaływania, pozostają w jakimś stopniu opóźnione, zacofane społecznie, gospo-
darczo czy kulturowo, a w każdym razie cechujące się wymagającym nadrobienia 
dystansem w stosunku do pozostałej części kraju. Nie oznacza to rzecz jasna, że 
pogranicza nie mogą pełnić okresowo lub nawet trwale roli centrum.  

W takim rozumieniu pogranicza są terenami o skomplikowanej historii, 
rzadko cechujące się trwałą, stabilną przynależnością do jednej struktury społecz-
no-politycznej, najczęściej wielokrotnie zmieniające swą przynależność państwową 
czy administracyjną. Tym samym pozostające pod oddziaływaniem różnorakich, 
często odmiennych kultur (ma to miejsce szczególnie w przypadku pograniczy 
stykowych3). Charakter tych zmian, możliwej współpracy lub jej braku jest wyzna-
czany rolą, jaką przed wszystkim w kontekście makrostrukturalnym pełni granica4. 
Może ona sprawować funkcje, w skrajnej opozycji bariery odgraniczającej dwie 
zwaśnione, wrogo nastawione strony, bądź jej istnienie może być jedynie formal-
nym zapisem prawnym, świadczącym o odrębności państwowej, przy istniejącej 
całkowitej swobodzie jej przekraczania. W rozumieniu pogranicza jako typu relacji 
między stronami granicy M. Golka przedstawia modele metaforyczne ujmowanej 
granicy, określające charakter owych relacji5. Posługując się nimi, można wyzna-
czyć kontinuum stosunków panujących na pograniczu: od ich zamkniętości po cał-
kowitą otwartość, przechodząc do modelu granicy jako „linii okopów”, poprzez 
„rzekę”, „ścianę”, „parkan”, aż po „ulicę”, w przypadku której granica nie tyle od-
gradza ile łączy wzajemnie uznające swe praw stron, przyjmujące postawę szacun-
ku wobec odmienności. Istnienie granicy jako linii wydaje się być jasno i precyzyj-
nie określone. Pogranicze takiej postaci nie przyjmuje, „to obszar półcienia”, jak 
mówi G. Babiński6, niedookreślony, zamazany, choć bezpośrednio związany z od-
mienną charakterem granicą. W konsekwencji mamy do czynienia z różnymi – od-
powiadającymi charakterowi granicy – typami pograniczy: „pola minowego”, 
„promu”, „bramy”, „boiska” czy wreszcie „placu targowego” o nieograniczonych 
możliwościach wymiany i niczym nieskrępowanej współpracy. Granica z perspek-
tywy osób pozostających w bliskości z nią jest niezbywalnym, traktowanym jako 
naturalny, bądź narzucony fakt, obecny w codziennym życiu, mniej lub bardziej 
uświadamiany i doświadczany. Doświadczenie granicy może mieć, co najmniej – 
jak przekonuje J. Kurczewska7 – trzy formy interpretacyjne: być wizją abstrakcyjną, 
związaną z pewną idealizacją granicy, poszukiwaniem sensu jej istnienia przy jed-

                                                 
3 J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów: kwestia narodowa i procesy narodotwórcze we 

wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), Warszawa 1983.  
4 Patrz: C. Trosiak, Socjologiczne aspekty kształtowania się pogranicza polsko-niemieckiego po II wojnie świato-

wej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, 1992; Z. Kurcz, Pogranicza modelowe euroregiony 
czy tereny tradycyjnej rywalizacji? [w:] Z. Kurcz (red.), Pogranicza z Niemcami a inne pogranicza Polski, 
Wrocław 1999.  

5 M. Golka, Pogranicza – transgraniczność – transkulturowość, [w:], L. Gołdyka (red.), Transgraniczność w 
perspektywie socjologicznej – kontynuacje, Zielona Góra 1999, s. 13 – 25. 

6 G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków 1997, s. 49. 
7 J. Kurczewska, Granica niejedno ma imię. Trzy podejścia teoretyczne, [w:] J. Kurczewska, H. Bojar, Granice 

na pograniczach. Z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski, Warszawa 2005.  
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noczesnym jej wartościowaniu zarówno w wymiarze indywidualnych możliwości 
rozwojowych czerpanych z jej istnienia, jak i zbiorowym, kiedy granica staje się 
elementem koniecznego porządku normatywnego istniejącego w makroskali. Drugi 
typ stanowi interpretacji realistyczna, w ramach której granica określa pewien za-
sób szans i możliwości życiowych, pozostających do dyspozycji każdej jednostki, a 
więc tym samym możliwych do wykorzystania, ale także do zaprzepaszczenia. 
Ostatni ze sposobów doświadczania wykracza poza lokalność i wiąże się z histo-
rycznym i administracyjnym rozumieniem granicy. W tym wymiarze jest ona także 
instytucją społeczną, która w podejściu neoinstytucjonalnym tworzy porządek 
normatywny, staje się ona dla jednostki „drogowskazem interpretacyjnym w okre-
ślaniu podstaw lokalnego i szerszego porządku społecznego. Wyznacza, stymuluje 
i ogranicza jej sposób myślenia o rzeczywistości tu i teraz, a także o historii i przy-
szłości i to nie tylko lokalnej”8. 

Trudno zatem pogranicze sprowadzić jedynie do płaszczyzny terytorialnej, 
zmienność granic nie tylko bowiem przesuwa zasięg samego pogranicza, ale okre-
śla także jego społeczny i kulturowy charakter. Definicje pogranicza akcentujące 
jego aspekt społeczno-kulturowy na pierwszy plan wysuwają charakter kontaktów, 
zachodzących na określonym obszarze między dwoma lub więcej grupami o od-
miennej kulturze. To one sprawiają, że nabiera ono naturalnego charakteru, jego 
istnienie staje się konsekwencją spontanicznych, w głównej mierze oddolnych, choć 
warunkowanych historycznie i zewnętrznych procesów, wykraczających poza ad-
ministracyjne i polityczne decyzje. Współczesną postać istniejących na pograniczu 
stosunków między grupowych współokreśla przeszłość i zdobyte z biegiem lat 
doświadczenie grupowe. Istniejące formy współpracy, koegzystencji, wymiany 
kulturowej, antagonizmu, konfliktu, dystansu czy obojętności są wypadkową zło-
żonych procesów przebiegających w czasie. 

Odwołując się do dwóch najczęściej pojawiających w literaturze przedmiotu 
analiz pogranicz: wschodniego (polsko-białoruskiego czy polsko-ukraińskiego) 
oraz zachodniego pogranicza polsko-niemieckiego, można mówić o dwóch od-
miennych sytuacjach społeczno-kulturowych, które pozwalają pierwsze z nich 
w pewnym zakresie traktować, jak to określa A. Sadowski, jako pogranicze we-
wnętrzne9. Jego specyfikę określa współwystępowanie od dawna zamieszkujących 
te tereny przedstawicieli mniejszości narodowej (w tym przede wszystkim ukraiń-
skiej, litewskiej, białoruskiej). Dostrzegane zróżnicowanie i odmienność, stanowiące 
domenę codzienności tych społeczności, nie jest podstawą do powstawania konflik-
tów czy wytwarzania antagonistycznych postaw. Prowadzi nie tyle do powstawa-
nia zjawiska obcości, co inności, którego istnienie nie burzy naturalnego porządku, 
nie narusza czy kwestionuje zasad odrębności grupowej, na której opiera się toż-
samość tych społeczności. Takie równoległe istnienie odmiennych kultur, posługu-
jących się odmiennymi językami, kodami symbolicznymi, kulturowymi, odwołują-
cymi się do odmiennych zasobów tradycji i obyczajowości, posiadających odmien-
ne tożsamości, wymaga postawy otwartości i tolerancji, braku dążeń do zajęcia 

                                                 
8 Ibidem, s. 387 – 388. 
9 A. Sadowski, Pogranicze…, op. cit.,  
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dominującej pozycji. Nie oznacza jednakże braku napięć, sprzeczności a nawet kon-
fliktów w szczególności na styku sfery kulturowej z polityczną czy ekonomiczną. 
W drugim przypadku (pogranicza polsko-niemieckiego) można mówić, o co naj-
mniej dwóch typach sytuacji. Pierwsza z nich, odnosząca się do części obszarów 
o charakterze nieetnicznym, jest typowym przykładem pogranicza zewnętrznego 
(posługując się dalej nazewnictwem A. Sadowskiego), kształtującego się głównie 
pod wpływem ograniczonych kontaktów, nawiązywanych po 1945 roku, w czasie 
kolejnych limitowanych okresów otwarcia granicy. Drugą część zamieszkiwaną 
przez społeczności, cechuje przenikanie kultur, będące wynikiem wzajemnego, 
bądź jednostronnego oddziaływania, mogące prowadzić do powstania nowego 
typu społeczności o charakterze pogranicznym, ogniskującym nie tylko przejęte 
elementy kulturowe, ale także powstałe nowe, specyficzne tylko dla określonej spo-
łeczności. Przykładem tego typu społeczności mogą być Ślązacy, których specyfikę 
powstałą w następstwie długotrwałego oddziaływania kultury niemieckiej na tere-
nie Górnego Śląska E. Szramek charakteryzował w następujący sposób: „wynikiem 
długiej infiltracji, czy mieszaniny narodowej są jednostki nie tylko dwujęzyczne jak 
też podwójnego oblicza narodowego, podobne do kamieni granicznych, które 
z jednej strony noszą znamię polskie, a drugiej niemieckie, albo do gruszy granicz-
nych, które na dwie strony rodzą. Nie są to ludzie bez charakteru, lecz ludzie 
o charakterze granicznym” 10. Opis ten odnosi się bezpośrednio aspektu kształto-
wania nowej formy tożsamości narodowej, wykraczającej poza jednowymiarową 
identyfikację narodową.  

W kontekście problematyki pogranicza podejmowane są głównie zagadnie-
nia związane z tożsamością etniczną czy narodową i ich możliwymi przekształce-
niami, co jest pochodną podejścia do pogranicza, jako do miejsca konfrontacji kul-
tur narodowo-etnicznych, weryfikacji postaw i poczucia przynależności narodowej. 
Problem tożsamości na pograniczach wydaje się być jednak znacznie bardziej zło-
żony, wikłający bogactwo płaszczyzn identyfikacji grupowych (pomijam tu kwestię 
identyfikacji kategorialnych czy osobowych).  

Istotnym – z punktu widzenia tożsamości – jest fakt odwoływania się do wy-
stępowania w obrębie pogranicza różnego typu i z różnym nasileniem wspomnia-
nych już odmienności. Ich istnienie w tym kontekście jest zawsze związane z po-
strzeganiem, doświadczaniem czy uświadamianiem podobieństw wynikających z 
przynależności grupowej. Świadomość istnienia podobieństwa, w oparciu o które 
grupy budują swoją zasadę odrębności, wyłania się z faktu uświadomienia sobie 
istnienia różnicy. Pogranicza są tu przestrzeniami, w których te dwie dychotomicz-
ne podstawy tożsamościowe występują z dużą intensywnością. Wzrost i manife-
stowanie odmienności przekłada się na intensywność odczuwania własnej odręb-
ności i potrzebę jej zachowywania. Samo istnienie odrębności nie jest jednakże wa-
runkiem wystarczającym do traktowania jej jako budulca tożsamościowego. W od-
różnieniu od kategorii pogranicza, które może być lub nieświadomie przeżywane 

                                                 
10 E. Szramek, Śląsk jako problem socjologiczny, Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, t. IV, 

1934, s. 17.  
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przez zamieszkujące je społeczności11, różnica winna być dostrzegalna i jakimś 
stopniu uświadamiana.  

Relacje zachodzące między odmiennymi społecznościami czy kulturami 
zwykło się analizować za pomocą – zaczerpniętych z analiz antropologicznych – 
dychotomii „swoi – obcy”, czy „my – oni”. Choć ludzka zdolność do postrzegania 
rzeczywistości społecznej opiera się na upraszczającej kwalifikacji i skłonności do 
dychotomizacji rzeczywistości, to pomiędzy swoim a obcym, różnie definiowanym, 
mieści się cała gama ocieni inności, położonej w różnej bliskości do swoich, od-
wrotnie proporcjonalnej do zakresu zróżnicowania.  

Zarówno swojskość, jak i obcość są pojęciami subiektywnymi, a więc tym 
samym relatywnymi. Podstawy zaliczenia do poszczególnych kategorii znajdują 
swe uzasadnienie w skumulowanych przeszłych doświadczeniach zbiorowych, 
których siła oddziaływania sprawia, że rzadko można je traktować jako zjawiska 
ulotne czy podlegające szybkim zmianom. Doświadczenie obcości, niezależnie czy 
znanej czy nieznanej12, w odróżnieniu od innych form odmienności najczęściej wią-
że się z odczuwaniem negatywnych emocji, którym jak pisał F. Znaniecki „(…) to-
warzyszy dążność do podziałania na obcego w sposób dla niego ujemny”13. Dzia-
łania tego typu prowokuje w głównej mierze radykalna odmienność, postrzegana 
jako zagrożenie dla własnego, odbieranego jako stabilny i zasadny, porządku spo-
łecznego. Rzadko, jak przyznaje E. Nowicka, ma miejsce sytuacja, w której obcy są 
łagodniej traktowani, „rzadkość tej sytuacji nie musi wcale wynikać z jakiejś wro-
dzonej wrogości przedstawicieli gatunku ludzkiego do siebie nawzajem. Jest to 
raczej wynik procesu, o którym już wspomnieliśmy, a mianowicie konieczności 
samoidentyfikacji poprzez odróżnienie się od innych”14.  

Obcy wymusza refleksję nad istniejącym ładem, który do tej pory był po-
strzegany jako naturalny i niewymagający jakichkolwiek zmian. Naturalną konse-
kwencją pojawienia się tak rozumianego obcego jest uruchomienie mechanizmów 
obronnych, chroniący przed zmianami tożsamościowymi. Funkcją obcego jest za-
tem utrwalenie istniejącej postaci tożsamości czy nawet jej wzmocnienie. Wymiana 
czy przenikanie elementów kulturowych, prowadzące do powstania tożsamości 
pogranicznej, jest w tej sytuacji znacznie utrudnione. Trwanie tożsamości w nie-
zmienionej postaci zapewnia i ułatwia sprawnie funkcjonujący mechanizm dziedzi-
czenia kulturowego, odwołujący się do tradycji i mający silne zakorzenienie 
w przeszłości. Aktualizację tradycyjnych identyfikatorów tożsamościowych ułatwia 
nie tylko „oficjalny obieg” pamięci przeciwieństwie przeszłości, realizowany po-
przez placówki oświatowe i kulturalne, ale także przekaz międzypokoleniowy, 
realizowany w ramach tzw. „małego obiegu pamięci”15, przebiegających w ramach 
rodziny szeroko rozumianej, odwołujący się do zasobów wspomnień pozostających 

                                                 
11 Szerzej na ten temat: J. Kurczewska, Granica niejedno ma imię…, op. cit., 
12 G. Simmel, Obcy, [w:] G. Simmel, Socjologia, Warszawa 1975. 
13 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, [w:] F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 1990, 

s. 312-313. 
14 P. Szydlak, E. Nowicka, Swoi i obcy. Granice jawne i ukryte, [w:] E. Nowicka, J. Nawrocki (red.), Inny-

obcy Wróg. Swoi i obcy w świadomości młodzieży szkolnej i studenckiej, Warszawa 1996, s. 187. 
15 A. Sawisz, Transmisja pamięci przeszłości, [w:] B. Szacka, Czas przeszły i pamięć społeczna. Przemiany świa-

domości historycznej inteligencji polskiej 1965 -1988, Warszawa 1990, s. 135 i nast. 
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w jej posiadaniu. Utrwalenie czy zachowanie tożsamości we względnie niezmie-
nionej postaci, choć zapewnia grupie poczucie bezpieczeństwa, chroni przed stwa-
rzającą zagrożenie zmianą, niesie ze sobą niebezpieczeństwo długotrwałego powie-
lania grupowych wzorów identyfikacyjnych, utrwalających między innymi pewien 
typ nierówności społecznych poprzez zachowanie poczucia względnego upośle-
dzenia grupy16. 

W przeciwieństwie do obcego „inni” częściej budzą naszą ciekawość czy za-
interesowanie. Ich obecność we wspólnej przestrzeni jest dopuszczalna a nawet 
pożądana. Inni są znacznie częściej traktowani w kategoriach „sąsiada”, z którym 
nawiązywanie kontaktów i wymiana kulturowa jest postrzegana jako wartościowa 
i pożyteczna. Otwartość grupowa na utrzymywanie relacji z innymi jest jedną 
z podstaw do stopniowej zmiany tożsamościowej, prowadzonej w oparciu o jakiś 
zakres podobieństw, cechujących nas i innych, stanowiący punkt oparcia dla proce-
su przejmowania odmiennych elementów kulturowych. 

Potencjalnie pogranicza jako miejsca intensywnego kontaktu z innością stają 
się także potencjalnie obszarami możliwej zmiany identyfikacji grupowej, określa-
nej przez A. Kłoskowską mianem konwersji17. Zjawisko całkowitej zmiany, obejmu-
jącej zarówno wymiar identyfikacji, jak i całkowitego przyswojenia i uznania za 
własną innej kultury, ze względu na złożoność procesu zmiany kulturowej, szcze-
gólnie w przypadku odmienności wiążącej się z obcymi strukturami językowymi, 
wydaje się być dyskusyjne. Niewątpliwie potencjalnie częstszym zjawiskiem na 
pograniczu jest powstanie tożsamości dwukulturowej czy dwunarodowej, cechują-
cej się podwójną identyfikacją i określonym zakresem przyswojenia elementów obu 
kultur. Zjawiskiem sprzyjającym powstaniu tego typu tożsamości są stosunkowo 
częstsze niż na pozostałej części kraju małżeństwa mieszane – dwukulturowe. 

Z tej perspektywy sukces tożsamy z powstaniem jednostek dwukulturowych 
warunkowany jest procesem socjalizacji rozpoczętym i przebiegającym w warun-
kach dwukulturowości, co wyraźnie odróżnia sytuację tych osób od migrantów 
w różnym wieku, zmieniających środowisko zamieszkania i warunki kulturowe. 
Przebieg tego procesu uzależniony jest od postaw samych zainteresowanych 
(w szczególności strony wychowującej) i zastosowanych przez nich procedur nego-
cjacyjnych, opartych na tolerancji i otwartości. Czynnikiem modyfikującym te po-
stawy jest niewątpliwie stosunek otoczenia zewnętrznego, przejawianej akceptacji 
dla osób funkcjonujących w dwóch sferach kulturowych, w tym przede wszystkim 
zakres i wielkość asymetrii istniejącej między nimi. O trudnościach w powstawaniu 
tego typu form tożsamościowych świadczyć może sytuacja migrantów, bądź mniej-
szości narodowych, wśród których znacznie chętniej przyjmowany jest model asy-
milacji potomstwa, zapewniający im względnie jednakowy – w relacji do przed-
stawicieli kultury dominującej – start życiowy i możliwość funkcjonowania w spo-
łeczeństwie, przyjmującym czy dominującym (przykładem może być chociażby 

                                                 
16 O zjawisku dziedziczenia niskich pozycji zawodowych w rodzinach Górnoślązaków pisze F. Zagała, 

Reprodukcja czy zmiana, czyli o potrzebie badania wzorów ruchliwości społecznej mieszkańców Górnego Śląska, 
[w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza?, Ż. Leszkowicz-Baczyńska, Zielona 
Góra 2006. 

17 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005. 
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przedwojenna migracja do Francji). Tego typu działaniom sprzyja ponadto instytu-
cjonalizacja działań, które można uznać za wspomagające politykę asymilacyjną. Za 
przykład posłużyć może wymóg przeprowadzania przy staraniach się o obywatel-
stwo testów sprawdzających z zakresu znajomości kultury danego kraju, odwołują-
cych się do wiedzy wykraczającej poza zakres wymogów ogólnych. 

Do obiektywnych wyznaczników tożsamościowych zalicza się także posia-
danie terytorium wyznaczającego granice odrębności, tym samym przestrzeń, 
w której może być realizowane poczucie swojskości i przynależności grupowej. 
Terytorium jest w tym wymiarze nie tylko podstawową zasadą organizacji życia 
grupowego, ale także leży u podstaw poczucia zakorzenienia, jednej z niezbywal-
nych potrzeb jednostek i grup. Jego zmiana to jednocześnie zmiana kulturowa 
związana z koniecznością porzucenia dotychczasowej symboliki, nie tyle krajobra-
zu geograficznego, (choć i to nie pozostaje bez znaczenia dla kształtu tożsamości), 
co świata znaczeń kulturowych. Odczuwalny brak, będący efektem opuszczenia 
rodzinnych stron, często zastępowany jest wizją „ziemi obiecanej”, „ziemi przod-
ków”, która pełni rolę czynnika integrującego grupę.  

Socjologiczne analizy poczucia przynależności terytorialnej wykorzystują 
przede wszystkim koncepcją ojczyzny Stanisława Ossowskiego18, występującej 
trzech odmianach: prywatnej, regionalnej i ideologicznej, która pozwala rozciągnąć 
pojecie ojczyzny na postawy odczuwane w stosunku do terytorium, zamieszkiwa-
nego przez naród czy społeczność lokalną. 

Cechą charakterystyczną pograniczy jest swoista pluralizacja ojczyzn, nieco 
inaczej rozumiana od sposobu, w jaki opisuje ją W. Łukowski, traktując zjawisko 
pojawienia się wielu miejsc, z którymi identyfikuje się jednostka, jako następstwo 
procesów globalizacyjnych19. W tym przypadku sprowadza się ona do wielorakie-
go znaczenia nadawanego przez różne grupy. Stosunek do zajmowanego teryto-
rium jest niewątpliwie zarówno następstwem, jak i sposobem artykulacji więzi łą-
czącej jednostkę z grupą, uwidaczniających tym samym charakter tożsamości zbio-
rowej. W przypadku społeczności rdzennej, zamieszkującej dany obszar, mamy 
najczęściej do czynienia z nakładaniem się wymiaru ojczyzny prywatnej z wieloma 
formami ojczyzny ideologicznej, przywoływanymi i uświadamianymi w sytuacjach 
odbieranych jako zagrożenie. W kategoriach zagrożenia odbierane jest często poja-
wienie się obcego kapitału i inwestycji zagranicznych na danym terenie. W nieco 
innej sytuacji znajdują się mniejszości narodowe, dla części z nich ojczyzna prywat-
na i jednocześnie narodowa znajduje się poza aktualnym miejscem zamieszkania, 
a bezpośredni kontakt z nią jest z różnych przyczyn ograniczony. W efekcie łatwo 
ulega ona mitologizacji, występuje w roli „raju utraconego”, za którym utrzymy-
wana tęsknota może osłabić powstanie jakiejś formy związku z aktualnym miej-
scem zamieszkania, w którym zamiast tworzenia i nadawania nowych znaczeń 
mamy do czynienia z próbą poszukiwania bądź odtwarzania dawnej symboliki. 
W przypadku innej części mniejszości narodowych, które pozostały na pograni-
czach w wyniku administracyjnych zmian, odgórnego przesunięcia granic pań-

                                                 
18 S. Ossowski, Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzny, Łódź 1946.  
19 W. Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa 2002. 



 

Elżbieta Smolarkiewicz 

 

150 

stwowych, zamieszkiwany obszar pozostaje ojczyzną prywatną, ale nade wszystko 
ojczyzną narodową, z którą związek w tym wymiarze potęguje zmiana warunków 
społeczno-kulturowych, w wyniku pojawienia się obcych, jak i oddziaływania – 
używając terminologii R. Brubakera – „zagranicznych ojczyzn”20 i działających na 
ich terenie środowisk tworzących i podtrzymujących „mit ojczyzny utraconej” 
(w Polsce tego typu mniejszością jest mniejszość niemiecka). Na marginesie należa-
łoby dodać, że ojczyzna nie zawsze musi ulec idealizacji, w tym wypadku podsta-
wowe znaczenie wydaje się mieć przebieg procesu socjalizacji i charakteru do-
świadczeń. Świadomość posiadania ojczyzny nie musi oznaczać emocjonalnej 
aprobaty, pozytywnego wartościowania, może budzić lęk, strach, grozę, wiązać się 
z traumatycznymi przeżyciami, co łącznie sprzyja poszukiwaniu nowej postaci 
ojczyzny. 

Złożoność zagadnienia roli terytorium dla kształtowania tożsamości dopeł-
nia stosunek zamieszkujących je grup etnicznych. Odrębność tych grup rzadko jest 
budowana i odwołuje się do wyznaczników narodowych, co sprawia, że większego 
znaczenia nabiera odwołanie do lokalności i regionalności. Te dwa wymiary teryto-
rialnego funkcjonowania, z punktu widzenia społeczności w nie zaangażowanych, 
są częściej uświadamiane i doświadczane. W przeciwieństwie do społeczności re-
gionalnych czy lokalnych wspólnoty narodowe są w głównej mierze wspólnotami 
wyobrażonymi, do których odwoływanie ma charakter odświętny i okazjonalny. 
Stąd granice regionu i lokalności jako łatwiej rozpoznawalne służą realizacji i two-
rzeniu własnej odrębności kulturowej. Silna identyfikacja z regionem czy miejsco-
wością pozwala na wytworzenie poczucia swojskości, gdzie granice odrębności 
zamykają się w określeniach „tutejsi”, „stąd”. Pomijając w tym miejscu zasadność 
dążeń Ślązaków do uzyskania statusu narodu i sporów, jakie wokół tego zagadnie-
nia narosły, uwagę zwraca fakt, iż w przypadku tej grupy etnicznej wielowiekowe 
oddziaływanie różnych, odmiennych kultur, pozostawanie w sytuacji pogranicza 
„narożnikowego” doprowadziło nie tylko do powstania specyficznej kultury, ale 
także silnej identyfikacji regionalnej21. 

Określone terytorium może wreszcie stać się areną „walki” między – konku-
rującymi i zabiegającymi o jego całkowite posiadanie – społecznościami o odmien-
nych tożsamościach, postrzegającymi siebie wzajemnie jako obce. Jak stwierdza 
I. Krzemiński „na kulturową obcość wpisaną w symboliczną, historyczną prze-
strzeń miasta czy krajobrazu można zareagować dwojako: albo niszcząc znaczące 
symbole lub też zmieniając ich treść i wymowę, czy też podkreślając przesadnie 
obecność „swojskich” elementów w starym krajobrazie, albo można oswoić obcość 
inaczej: nawet podkreślając jej swoistość i odrębność – włączyć we własną trady-
cję”22. W szczególności do trzech pierwszych typów reakcji odnoszą się przedsta-
wiane przez L. M. Nijakowskiego, przebiegające na pograniczach konflikty o do-

                                                 
20 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Europie, Warszawa-

Kraków 1998. 
21 Por. W. Świątkiewicz, Spory o symbole. Wielokulturowość Górnego Śląska, [w:] L. Dyczewski (red.), Kultu-

ra grup mniejszościowych i marginalnych, Lublin 2005. 
22 I. Krzemiński, Gdańszczanie. Tożsamość i pamięć, Przegląd Polityczny nr 56 2002, s. 31. 
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meny symboliczne23. Pojęcie to jest odnoszone do terytorium znajdującego się pod 
panowaniem symbolicznym określonej grupy, związanym z tworzeniem kulturo-
wych oznak odrębności grupowej. Zawarta w tej koncepcji relacja symbolizowania 
pozwala wykroczyć poza tradycyjne analizy etniczno-narodowościowe, utożsamia-
jące terytorium z pojęciem ojczyzny. Konflikt, jaki przebiega wokół możliwości 
rozszerzenia symboliki grupowej, koncentrujący się na nadawaniu innych znaczeń 
symbolom grupy „konkurencyjnej” i próbach ich legalizacji prawnej, walce o zaist-
nienie w przestrzeni nowych symboli grupowych, jest nie tylko walką o uzyskanie 
dominacji, panowania kulturowego drogą rozszerzania posiadanych, specyficz-
nych dla danej grupy zasobów kulturowych. To także walka o tożsamość, jej za-
chowanie czy rekonstrukcję wikłające spór wokół interpretacji przeszłości, zdarzeń 
i znaczeń obiektów istniejących we wspólnej przestrzeni – to próba oswojenia i na-
dania wymiaru swojskości.  

Złożona problematyka kształtowania tożsamości na pograniczach, jest po-
chodną stopnia zróżnicowania kulturowego i nagromadzenia różnego typu zaszło-
ści, doświadczeń i przeżyć, jakie stały się udziałem wielu pokoleń. Zarysowane 
w tym artykule zagadnienia zostały przedstawione w odniesieniu do wymiaru su-
biektywnego tożsamości, traktowanej jako poczucie przynależności grupowej. War-
to jednakże w tym miejscu zasygnalizować problem, na który zwraca uwagę mię-
dzy innymi K. Górny24, na ile rekonstrukcja tożsamości czy odwołanie do tradycyj-
nych istniejących w przeszłości identyfikatorów, jest subiektywnie odczuwaną po-
trzebą, realizowaną przez mieszańców tego terenu, a na ile wynikiem kreacji śro-
dowisk czy władz samorządowych. Wspomniany autor, powołując się na własne 
badania prowadzone we Włodawie, stwierdza, że odwołania do pograniczności 
tych terenów, tradycji wieloetniczności (współwystępowania w przeszłości kultury 
ukraińskiej, polskiej, rosyjskiej i żydowskiej) pojawiła się dopiero w latach dzie-
więćdziesiątych ubiegłego stulecia. Owa „rekonstrukcja” tradycji stała się przy tym 
podstawą do stworzenia Euroregionu BUG jako obszaru wielokulturowego, na 
którym inność jest obecna aktualnie. Odwołanie się przez władze do dawnych tra-
dycji jest zatem jego zdaniem obiektywizacją przeszłości, która jest nieobecna 
w świadomości mieszkańców tej miejscowości, w większości stanowiących ludność 
polską wyznania rzymskokatolickiego, z małym udziałem ludności ukraińskiej 
wyznania prawosławnego. Z punktu widzenia tożsamości mamy tu zatem do czy-
nienia z pewną asymetrią - zjawiskiem kreowania w głównej mierze instrumental-
nie tożsamości obiektywnej, przy jednoczesnym braku subiektywnego podzielania 
tych wyznaczników – braku tożsamości subiektywnej, opartej na obiektywnych 
wyznacznikach. 

                                                 
23 L.M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Warszawa 

2006. 
24 K. Górny, Pogranicze genius loci, czy przygraniczna gra w wielokulturowość? [w:] W. Kalaga, Dylematy 

wielokulturowości, Kraków 2004.  
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Pogranicze wschodnie a zachodnie –  
mechanizmy zmiany społecznej 

Funkcjonowanie współczesnych społeczeństw odznacza się niespotykaną do-
tąd dynamiką, która obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia. Zmienność oto-
czenia zewnętrznego jednostki jest signum specyficum jej środowiska społeczno – 
kulturowego. Nie jest ona obojętna dla społecznego poruszania się jednostki i dla jej 
radzenia sobie ze zmieniającymi się okolicznościami życia. W diagnozach specyfiki 
współczesnych społeczeństw wskazuje się następujące procesy:  

− transformacje społecznego podziału pracy, determinujące daleko idące 
przemiany więzi społecznej, sprzyjające indywidualizacji i waloryzowaniu 
*podmiotowości* jako *zasobu* umożliwiającego odnoszenie korzyści 
w różnego rodzaju rywalizacjach społecznych;  

− wysoki poziom różnych typów ruchliwości społecznej;  

− postępującą złożoność struktur społecznych, stwarzającą ciągłą sytuację ko-
nieczności rozwiązywania *wielości lojalności*;  

− wysokie tempo zmian społecznych i związaną z nimi nietrwałość struktur 
społecznych i instytucji, generujących imperatyw ciągłego rekonstruowania 
tożsamości – przy równoczesnym tworzeniu zagrożenia dla poczucia ciągło-
ści tożsamości indywidualnej” /Bokszański, 2005, s. 50/. Zmienność świata 
zewnętrznego jednostki to również wzrost jego różnorodności społecznej 
i kulturowej. Poszczególne obszary życia nie zawsze pozostają w harmonii ze 
sobą, co rodzi potrzebę ich rozpoznawania oraz stawia przed jednostką za-
dania odnajdowania się w zmieniających się – w krótkim czasie – okoliczno-
ściach. 

W Polsce zakres zmian oraz tempo ich zachodzenia od 1989 roku są dodat-
kowo wzmacniane przemianami systemu politycznego i gospodarczego, które 
wprost i bezpośrednio przekładają się na przekształcenia więzi, związków i relacji 
społecznych. Totalny charakter przeobrażeń okoliczności i warunków życia stawia 
konstytutywne – z punktu widzenia społecznego bytu jednostek – pytania o to: 
„kim jestem?”. Ewokuje on zatem występowanie w szerokiej skali pytania o tożsa-
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mość społeczną. Szybkość i głębokość przemian, które sięgają do ontologicznych 
podstaw rozumienia życia zbiorowego, w skali jednostkowej rodzą problem poj-
mowania siebie samego, ustalania relacji ze sobą oraz relacji ze światem społeczno-
kulturowym. 

Konstruowanie własnej tożsamości społecznej, które jest zadaniem do roz-
wiązania, przed i wobec którego jest postawione polskie społeczeństwo, w istocie 
rzeczy sięga również do drugiego, zasadniczego w Polsce zagadnienia, a zarazem 
problemu społecznego, jakim jest podmiotowość społeczna. Gospodarka rynkowa 
oraz demokratyczne reguły życia zbiorowego zakładają działanie mechanizmów 
podmiotowych. Są one podstawą zarówno społecznych działań jednostki, jak i ko-
lektywnych podmiotów społecznych. Socjologiczne diagnozy polskiej transformacji 
są zgodne w tym, iż z największym trudem i najwolniej postępują zmiany w zakre-
sie budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jego rachityczny charakter i niedoro-
zwój istotnie odbijają się na sprawności funkcjonowania różnorodnych struktur 
politycznych oraz gospodarczych. Słabość społeczeństwa obywatelskiego sprzyja 
powiększaniu się obszarów patologii instytucji, zwłaszcza władzy państwowej 
i samorządowej, życia publicznego, narastaniu i kumulowaniu się konfliktów spo-
łecznych, łamaniu prawa do istnienia na publicznej arenie różnorodnych mniejszo-
ści społecznych, co godzi w demokratyczną zasadę pluralizmu i tolerancji społecz-
nej oraz czyni trudniejszymi do wprowadzenia zmiany społeczne, co ma niebaga-
telne znaczenie w procesach dostosowawczych Polski do Unii Europejskiej 
/Szawiel, 2001/. Słabość struktur społeczeństwa obywatelskiego dokumentuje 
również niedostatki w zakresie realnego funkcjonowania zasady pomocniczości 
społecznej, która jest podstawą zorganizowania nie tylko państwa, ale i społeczeń-
stwa /Piwowarski, 1994/. W myśl jej działania społeczeństwo w postaci swoich 
struktur pośrednich ma sięgać tak daleko, jak jest to możliwe, państwa zaś ma być 
tyle, ile jest to konieczne. 

Z socjologicznego punktu widzenia kategoria tożsamości jest ściśle sprzężo-
na z kategorią podmiotowości społecznej. Tożsamość jest formą podmiotowości 
społecznej, bowiem w genezie swojej jest poznawczym konstruktem siebie, który 
opiera się na świadomie prowadzonych przez jednostkę wyborach własnych afilia-
cji społeczno-kulturowych. Jest ona również formą podmiotowości społecznej jed-
nostki, bowiem leży u podstaw wyborów i koncypowania działań własnych 
w świecie życia zbiorowego. Wiązanie siebie z określonymi kategoriami społeczne-
go „My” – mówi o stopniu sprzęgania siebie przez jednostkę ze strukturami spo-
łecznymi, które za pośrednictwem jej systemu poznawczego warunkują w więk-
szym lub mniejszym stopniu działania jednostki w realnym życiu zbiorowym. Jak 
podkreśla Straub, „Tożsamość słusznie uważa się za *pojęciowego krewniaka* au-
tonomii” /2006, s. 1129/, dokładniej zaś służy ona autonomii podmiotu. W związ-
ku z tym określony profil tożsamości społecznej zawiera w sobie określony stopień 
autonomii jednostki wobec struktur świata społecznego. Teoretycznie rzecz ujmu-
jąc, diagnozowane empirycznie tożsamości społeczne mogą lokować się na konti-
nuum od obrazów siebie silnie współzależnych strukturom społecznym, np. gru-
pom realnego uczestnictwa czy kategoriom strukturalnej przynależności, przez 
poznawcze konstrukty ujmowania siebie w bardziej zindywidualizowany sposób 
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i w bardziej luźnym związku wobec całości społecznych różnego rzędu, aż do 
w pełni „autorskiego” planu poznawczego siebie i świata społeczno-kulturowego 
jednostki. 

Tym, co umożliwia jednostce adaptację społeczną i kontynuację własnej bio-
grafii życiowej w zmieniających się realiach współczesnej Polski, jest jej świado-
mość, dokładnie zaś ta jej część, którą określamy mianem autoświadomości. To 
w tym obszarze dokonuje się rozpoznawanie siebie oraz dookreślanie funkcji 
i udziału społecznego. Tutaj również następuje precyzowanie rozumienia własnej 
osoby jako podmiotu życia społecznego oraz treści, składających się na jego sens 
społeczno-kulturowy. Autoświadomość jednostki nie jest jednak wyłącznie sytu-
acyjnym rozpoznawaniem siebie i nie ulega ona zmianom wraz z następującymi po 
sobie okolicznościami. Obejmuje ona również zachowywanie ciągłości własnej oso-
by jako uczestnika życia. Oznacza zatem utrzymywanie w pewnych granicach zna-
czeń kulturowych dla jednostki: wierności i pozostawanie sobą w ścisłym związku 
z własną zmiennością i ewolucją obrazu siebie. 

Autopojmowanie jest procesem przebiegającym z użyciem kategorii po-
znawczych o społecznym i kulturowym charakterze. W autoświadomości jednostki 
są zatem obecne  własności, cechy i walory o zbiorowym statusie, funkcjonujące 
w szerszym otoczeniu i mające określone znaczenie dla życia grupowego. Jednak to 
jednostka dokonuje ich rangowania oraz selekcji, a pewne z nich, uznając za waż-
kie, świadomościowo transponuje na poziom oglądu siebie samej. Ze względu na 
ponadindywidualny charakter kryteriów rozpoznawania siebie, tożsamość jed-
nostki jest zarazem społecznym konstruktem siebie. W związku z tym, na podsta-
wie analizy tożsamości społecznej jednostek, można wnioskować o charakterze 
społeczeństwa i o jego tkance kulturowej. 

W niniejszej wypowiedzi podstawowe jest pytanie o tożsamość mieszkań-
ców, czyli o kategorie rozpoznawania siebie na dwóch badanych pograniczach: 
wschodnim i zachodnim /Machaj, 2005/. Interesujące jest, jak ich mieszkańcy uj-
mują siebie, jakimi kategoriami posługują się w tych autorozpoznaniach oraz czy 
mamy tutaj do czynienia z wykorzystywaniem takich samych, czy też odrębnych 
odniesień społeczno – kulturowych na obu pograniczach? Te kwestie są zasadnicze 
ze względu na podstawową funkcje tożsamości w procesach stałego „wchodzenia” 
w życie społeczne zmian systemowych w Polsce. Jest nią funkcja adaptacyjna toż-
samości, umożliwiająca dostosowywanie się podmiotu do warunków i okoliczności 
jego życia. Badania porównawcze z wykorzystaniem koncepcji tożsamości społecz-
nej są dyktowane poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: czy występuje odmien-
ność w tożsamościowych mechanizmach adaptowania się mieszkańców obu po-
graniczy do gospodarki rynkowej i demokracji? W dalszej kolejności rodzi się kwe-
stia szans na budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podobieństwo mechani-
zmów społecznego rozpoznawania siebie wskazywałoby na relatywnie zbliżoną 
gotowość mieszkańców do działań podmiotowych i do budowania struktur obywa-
telskich. Jeśli natomiast oba pogranicza są odmienne, co do konstruowania tożsa-
mości społecznej przez ich mieszkańców, wówczas należy przypuszczać, iż od-
mienność podstaw tożsamościowych rodzi i nadal będzie rodzić różnice w tempie 
oraz w charakterze struktur obywatelskich na obu obszarach. 
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Własne badania empiryczne, do których sięgam w tej wypowiedzi, ukazały 
specyfikę społeczeństw każdego z dwóch badanych pograniczy Polski. Świado-
mość społeczna mieszkańców wschodnich obszarów zawiera rozwinięty kompo-
nent moralno-kulturowy. Stanowi on podstawę, z której wyrastają kategorie auto-
pojmowania, rozpoznawania odrębnych etnicznie i narodowo oraz cudzoziemców, 
ale i pojmowania pozycji Polaka i Polski w zachodnioeuropejskim kontekście. Kul-
turowy komponent w świadomości mieszkańców wschodniego pogranicza kraju 
przybiera jednak różne barwy i odcienie, ale zawsze mają one kolektywny charak-
ter. Tym samym, w całej pełni ukazuje się grupowa istota wartości i norm kulturo-
wych, ze względu na które w społeczeństwie wschodniej Polski wyodrębniają się 
podzielające je kategorie mieszkańców. Świadczy to o żywotności społecznej 
transmisji wzorów kulturowych, która dokonuje się współcześnie w obrębie węż-
szych kategorii społecznych mieszkańców. Szczegółowych studiów wymaga dia-
gnoza zasięgu społecznego owych grupowych przekazów kulturowych.  

Analizy porównawcze pokazują również generalny kierunek ewolucji nastę-
pującej przez rozczłonkowywanie zwartych i spójnych kulturowych perspektyw 
autopojmowania i rozpoznawania Innych, do stosowania w sposób bardziej zin-
dywidualizowany i partykularny, społeczno-kulturowych kategorii poznawczych. 
Można mówić zatem o empirycznym potwierdzeniu kierunku zmian społeczno-
kulturowych, które przenikają z zachodu na wschodnie tereny kraju. W porówna-
niu ze wschodnim, społeczeństwo zachodniego pogranicza Polski charakteryzuje 
częstsze występowanie w świadomości mieszkańców kategorii poznawczych wy-
wodzących się ze strukturalnego zróżnicowania społecznego. Pociąga ono za sobą 
odmienne rozpoznawanie odrębnych etnicznie i narodowo, którzy dla mieszkań-
ców mają sens inności, a nie obcości społecznej, a w kontekście zachodnioeuropej-
skim Polak i Polska są pojmowani jako gorszy/gorsza. Bardziej przychylny jest 
tutaj stosunek do cudzoziemców, którzy są rozpoznawani w bardziej zindywidu-
alizowany i partykularny sposób jako Inni. 

Ewolucja autopojmowania i sprzężone z nią przekształcenia w rozpoznawa-
niu sąsiadów odrębnych etnicznie, cudzoziemców w Polsce oraz Polaka i Polski 
w Unii Europejskiej, które mają miejsce na wschodnim pograniczu kraju, idą 
w kierunku społecznych wzorów charakterystycznych dla zachodniego pogranicza. 
Taki kierunek przemian jest również widoczny w mechanizmach identyfikacji spo-
łecznych mieszkańców. Na wschodnich terenach kraju powoli są w nie włączane 
kategorie społeczno-zawodowe i warstwowe, jednak przy nadal szerokim udziale 
kryteriów moralno-kulturowych oraz respektowaniu walorów grup przypisania 
społecznego mieszkańców. Zwłaszcza w identyfikacyjnym aspekcie tożsamości 
społecznej, uderzająca jest nieobecność elementów dynamizujących i uruchamiają-
cych zmianę. Występuje tu zjawisko silnego świadomościowego osadzania się 
mieszkańców w ramach wspólnot uznawanych wartości, wśród których wyraźne 
miejsce zajmują wartości narodowe. Ich silna pozycja w świadomości mieszkańców 
rodzi postawy wspólnoty losu i doświadczeń, ale i oczekiwania kolektywnych, 
a nie indywidualnych przemieszczeń usytuowania w strukturze społecznej.  

Powyższe uwagi prowadzą do wniosku mówiącego o zasadniczo odmien-
nych mechanizmach adaptacji, do wprowadzonego systemu społeczno-
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gospodarczego. Na zachodnim pograniczu nowe reguły i warunki działania są 
bezpośrednio odczytywane przez poszczególnych mieszkańców. W ślad za tym idą 
reakcje indywidualnie określane jako stosowne wobec zewnętrznych wymogów 
gospodarczych i społecznych. Tożsamość społeczna jednostki jest tutaj medium, 
poprzez które dokonuje się zmiana społeczna. Natomiast na wschodnim pograni-
czu kraju, wprowadzone zmiany w pierwszym rzędzie  podlegają grupowej adap-
tacji w postaci ich przejścia przez filtr wartości kulturowych, a następnie w oparciu 
o nie są wypracowywane, również zbiorowo określone, reakcje na nowe warunki 
gospodarcze i organizacyjne, jakie wprowadzany system niesie ze sobą.  

Raz jeszcze należy wyraźnie podkreślić różnice w poziomach życia społecz-
nego, poprzez  które dokonuje się transformacja systemowa. Na zachodnim pogra-
niczu jest nim poziom jednostek i rodzin, na wschodnim zaś – poziom względnie 
jednorodnych kulturowo zbiorowości społecznych. Tożsamości społeczne jedno-
stek są tutaj ściśle sprzężone z kulturowo-moralnymi profilami zbiorowości, któ-
rych przekształcenia są pierwotne wobec przemian tożsamości społecznych po-
szczególnych członków. Wcześniejsze są tutaj przemiany „kolektywnych systemów 
znaczeń” /Reykowski, 1995/, po których dopiero następują przeobrażenia tożsa-
mości jednostek. Należy sądzić, że to właśnie jednostkowe „zapotrzebowania” na 
sens relacji z samym sobą oraz ze światem, nadają również tradycji charakter 
wspólnych dla zbiorowości zasobów kulturowych, stosownych do budowania wła-
snych tożsamości społecznych jednostek. Obecna jest tutaj tożsamościowa funkcja 
tradycji, która „odpowiada na pytanie: skąd my się wzięliśmy tacy, jacy jesteśmy? 
Buduje identyfikacje przez konstrukcję wiedzy lokalnej, historycznie zakorzenionej 
i daje poczucie zadomowienia w danym miejscu. Nadaje także szerszą perspektywę 
otaczającym nas obiektom. Jest łącznikiem z innymi tradycjami, a tym samym 
z grupami, które się z nimi identyfikują” /Bartkowski, Kurczewska, 2007, s. 516/. 
Tożsamościowa funkcja tradycji pozwala zatem jednostkom na poznawcze sytu-
owanie siebie zarówno w diachronicznym, jak i synchronicznym porządku spo-
łeczno-kulturowym, prezentując właściwe zbiorowości – obiekty jej identyfikacji. 
W konsekwencji owego wiązania się jednostek formuje się poczucie My, oparte na 
przekonaniach o wzajemnych podobieństwach rozumienia świata społecznego, 
dążeń i celów życiowych.  

Wschodnie pogranicze nie jest homogeniczne, ale właśnie heterogeniczne 
kulturowo, przy czym ów pluralizm jest wielością grup jako nosicieli i strażników 
wartości moralnych i narodowych. Mówić można zatem o jakościowo odmiennych 
od siebie, podmiotach życia społecznego, ale i podmiotach przemian społeczno-
gospodarczych: na zachodnim pograniczu są nimi jednostki, na wschodnim zaś – 
wspólnoty moralno-kulturowe. Potwierdza się zatem teza o „mocnym” charakterze 
społeczności lokalnych wschodniej Polski: są one mocne siłą dziedzictwa kulturo-
wego oraz stopniem związania mieszkańców z wartościami podzielanymi grupo-
wo. Wśród tych wartości istotną funkcję spełniają wartości narodowe, a stosunek 
do nich jest jednym z czynników pluralizujących obecnie kulturową przestrzeń 
tego pogranicza. Jednak nie są one „mocne” w sensie zapewniania efektywnych 
oraz funkcjonalnych sposobów radzenia sobie z rynkiem i demokratycznymi regu-
łami życia społecznego. 
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W tym kontekście społeczeństwo zachodniego pogranicza kraju przedstawia 
się jako oparte na indywidualnie budowanych tożsamościach społecznych, silnie 
orientowanych na adaptację do ekonomicznych i instytucjonalnych warunków ży-
cia, z mocnym nastawieniem na awans i osiąganie wyższych pozycji społecznych. 
W przeciwieństwie do koncentrycznego mechanizmu autopojmowania, w ramach 
którego mieszkańcy wschodniego pogranicza „otaczają się” podzielającymi takie 
same wartości, które przez to dostarczają im zrozumienia i poczucia bezpieczeń-
stwa /budowanego w dużej mierze w opozycji do Obcych i służącego obronie 
przed nimi/, na zachodnim pograniczu jest wyraźnie widoczny mechanizm pro-
mienistego konstruowania tożsamości społecznych. Charakteryzuje się on wysokim 
stopniem inkluzywności, łącznie z wykorzystaniem zachodnioeuropejskich identy-
fikacji społecznych. Obrazami siebie rządzą tu jednak kategorie strukturalne, po-
wszechnie obecne w świadomości mieszkańców tego pogranicza. To za ich sprawą 
są wzbudzane silne motywacje osiągnięć, ale i jest budowany stosunek do odręb-
nych etnicznie, narodowo oraz do cudzoziemców w Polsce jako do Innych, a nie 
Obcych. 

W charakterystykach społeczeństwa zachodniego pogranicza należy zwrócić 
uwagę na szeroko występujące zjawisko pluralizmu zarówno autopojmowania, jak 
i rozpoznawania odrębnych etnicznie oraz państwowo, co łącznie konstytuuje spe-
cyficzne tożsamości społeczne mieszkańców. Tak jak występuje wiele komplemen-
tarnych wzorów identyfikacji społecznych mieszkańców /jednak opartych na wa-
lorach usytuowania w strukturze społecznej/, tak i wobec odrębnych etnicznie, 
cudzoziemców, ale i rozpoznawania pozycji Polaka i Polski we wspólnocie euro-
pejskiej, trzeba odnotować pluralizm poznawczy mieszkańców, graniczący z par-
tykularyzmem rozpoznań. Świadczy to, z jednej strony, o indywidualnym, pod-
miotowo budowanym stosunku mieszkańców do różnorodnych relacji społecz-
nych, w jakich pozostają. Z drugiej strony, szeroko występujący pluralizm poznaw-
czy społeczeństwa zachodniego pogranicza, mówi o braku ponadindywidualnych 
standardów, posiadających pewną zgodę mieszkańców co do ich obowiązywania, 
które by rodziły poczucie obligacji sprostania im. W moim przekonaniu, tożsamości 
społeczne mieszkańców tego pogranicza zawierają cechy wskazujące na zaawan-
sowanie procesu indywidualizacji /Inglehart, 1997/. Zdaniem M. Ziółkowskiego 
„Polski indywidualizm był zawsze dość specyficzny. /.../ Dają się przy tym wy-
raźnie odnaleźć dwie odmienne postaci indywidualizmu. Pierwszy, oparty na au-
tonomii, kompetencji, optymizmie, otwartości poznawczej i własnej aktywności, 
charakteryzuje zwłaszcza osoby lepiej wykształcone. Drugi, wiążący się silniej 
z nieufnością i poczuciem konieczności walki o swoje dobro wobec zagrażającej 
rzeczywistości, występuje częściej wśród osób o wykształceniu podstawowym. Te 
dwie odmiany indywidualizmu wiążą się z opisywanym wyżej pluralizmem spo-
sobów przystosowania się do rzeczywistości, która daje szanse, ale jest wymagająca 
i trudna, a niekiedy wręcz zagrażająca” /2001, s. 36-37/. Jako problem badawczy 
trzeba tutaj wskazać pytanie, która z odmian indywidualizmu silniej zaznacza swo-
ją obecność na zachodnim pograniczu kraju? 

Wiara w siebie, dążenie do osiągnięć i wartości materialistycznych, poczucie 
sprawstwa i kontroli nad własnym życiem, ale i poczucie autonomii wobec grup do 
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których się należy /o czym można wnioskować z szerokiej obecności kategorii in-
ności stosowanych wobec różnych odrębności/, wskazują na emancypację jedno-
stek oraz ich wydobycie się spod ciążenia tradycji. Te rysy tożsamości społecznej 
mieszkańców należy wiązać, w moim przekonaniu, z przerwaniem ciągłości kultu-
rowej, które miało miejsce na zachodnich ziemiach Polski, zasiedlonych osadnikami 
z różnych regionów kraju i z zagranicy. Tradycje i elementy kultur macierzystych 
osadników zostały zaniechane, a w to miejsce nie powstały nowe, wytworzone 
w toku współżycia społecznego na zasiedlonym obszarze. A. Sakson, rozważając 
problem tożsamości regionalnej w odniesieniu do społeczności postmigracyjnych 
na ZziP, przyznaje, że nie są to wspólnoty, a jedynie „zbiorowości regionalne” 
o słabo zaawansowanej integracji kulturowej i społecznej /Sakson, 2001, s. 145/.  

Trzeba podkreślić, że indywidualizm nie oznacza bezwzględnego dążenia do 
własnych celów i potrzeb, nie jest też bezwarunkowym prawem jednostki do ko-
rzystania z wolności w myśl jej egocentrycznych interesów. Indywidualizm może 
być podstawą i może sprzyjać obywatelskości wówczas, gdy interes własny jedno-
stek nie jest sprzeczny z dobrem wspólnym i nie narusza on praw innych członków 
zbiorowości. Realizacja interesu własnego w pośredni sposób generuje wówczas 
cnoty obywatelskie, takie jak: aktywność, partycypacja społeczna czy zaangażowa-
nie. Namysłu socjologicznego wymaga  nieobecność w społeczeństwie zachodniego 
pogranicza wzorów społeczno-kulturowych niemal we wszystkich badanych 
aspektach tożsamości społecznej mieszkańców. Właśnie w tym przejawia się „sła-
bość” /Kurczewska, Kempny, Bojar, 1998/ społeczeństwa i zbiorowości lokalnych 
zachodniego pogranicza Polski: tożsamości społeczne są budowane w partykularny 
i mocno zindywidualizowany sposób, przy braku wyraźnych odniesień do szer-
szych, ponadrodzinnych standardów i wartości kulturowych, które by dopełniały 
indywidualizm o wspólnotę aksjonormatywną /Domański, 1999/. Wprawdzie 
zaznacza się obecność wartości narodowych oraz centralnych dla tej wspólnoty 
własności ziemi i nieruchomości, ale mają one ustępujący charakter wobec wartości 
materialistycznych,  osiągnięć oraz autonomii jednostek. 

Nieobecność społeczno-kulturowych wzorów tożsamości stanowi również 
problem o zasadniczym znaczeniu w świetle pytania o uwarunkowania rozwoju 
społeczno – gospodarczego, a zwłaszcza budowania społeczeństwa obywatelskiego 
w oparciu o walory społecznych tożsamości mieszkańców różnych obszarów kraju. 
Progresywne zmiany wymagają współdziałania, którego zaistnienie opiera się na 
infrastrukturze moralno-kulturowej zbiorowości, stwarzającej określony poziom 
zaufania oraz zapewniającej wypełnianie podjętych przez jednostki zobowiązań 
/Putnam, 1995; Fukuyama, 1997; Sztompka, 1999/. Aktywność, podmiotowość 
oraz indywidualna elastyczność adaptacyjna, w sytuacji deficytu norm i wartości 
moralnych o szerokim zasięgu obowiązywania, sprzyjają anomii społecznej. Zrefe-
rowane w opracowaniu wnioski z badań skłaniają do postawienia pytania, czy spo-
łeczeństwo Ziem Zachodnich wykazuje symptomy anomii społecznej? Poszukiwa-
nie odpowiedzi na nie uważam za poznawczo interesujące i doniosłe praktycznie 
zadanie dla socjologii.  

Porządek demokratyczny oparty na indywidualizmie limituje wolność jed-
nostki w życiu społecznym i gospodarczym, przez zakres wolności i praw do ko-
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rzystania z niej przez innych uczestników. Normy i wartości, zwłaszcza o moral-
nym charakterze, w „miękki” sposób regulują i koordynują owe prawa ze względu 
na to, że dotyczą wszystkich /czy też wielu/ i że moc ich obowiązywania odnosi 
się do wielu sytuacji. Podstawą obywatelskości, jak zaznacza P. Gliński, jest 
„wspólnota moralna, czyli odniesienie do wspólnego wszystkim członkom społe-
czeństwa zespołu podstawowych wartości i poczucia sprawiedliwości społecznej; 
oraz przyjazne, demokratyczne państwo obywatelskie, które powinno gwaranto-
wać – co najmniej sprawną – demokrację proceduralną /a jeszcze lepiej – partycy-
pacyjną/ i tworzyć dzięki temu ogólne warunki funkcjonowania społeczeństwa 
obywatelskiego, a zwłaszcza jego tzw. miękkiej tkanki kulturowej, czyli indywidu-
alnych postaw obywatelskich, więzi grupowych, nieformalnych sieci społecznej 
solidarności i ekspresji itp.” /Gliński, 2006, s. 8/. W przypadku społeczeństwa 
wschodniego pogranicza, mocnemu związaniu tożsamości jednostek ze wspólno-
tami społeczno-kulturowymi towarzyszą silne obligacje moralne wobec „swoich”, 
co stanowi kulturową barierę dla współdziałania społecznego idącego w poprzek 
grup o wspólnocie przekonań moralnych. Współdziałanie i obywatelskie formy 
społeczne generowane przez wspólnoty „swoich” niosą także ze sobą ułomności 
w postaci podtrzymywania dystansów i odgradzania się od innych, którym, 
w kwalifikacjach tożsamościowych, jest blisko do „obcych”. Takie społeczno-
kulturowe źródła współdziałania nie sprzyjają zatem korzystaniu przez podmioty 
z ich praw do obrony i osiągania wartości oraz interesów wraz z równoczesnym 
przyznawaniem analogicznych praw innym wspólnotom społeczno-kulturowym. 
Nie sprzyjają one zatem wytwarzaniu postaw i norm zachowań, które bronią tole-
rancji jako jednej z centralnych wartości społeczeństw pluralistycznych.  

Należy również pamiętać o zmiennych pośredniczących między podmiotami 
a działaniami. Teoria podmiotowości społecznej wskazuje tutaj na czynnik „mobili-
zacji” społecznej, który uruchamia potencjał podmiotów, realizujący się następnie 
w ich działaniach /Sztompka, 2005, s. 202-208/. Wspólnoty społeczno-kulturowe 
silnie obecne na wschodnim pograniczu Polski, mogą zatem funkcjonować 
w kształcie latentnym, a ich publiczne zaistnienie jako form obywatelskich może 
być istotnie warunkowane wystąpieniem lub też stopniem nasilenia oddziaływania 
czynników mobilizujących je do działań podmiotowych.  

Daleko posunięta indywidualizacja identyfikacji społecznych i tożsamości 
mieszkańców zachodniego pogranicza, może stanowić barierę dla obywatelskiego 
współdziałania, zasadzającego się na kolektywnych staraniach o wartości i interesy 
grupowe, a zwłaszcza nastawionego na realizację dobra wspólnego o publicznym 
charakterze. Powszechnie występujący jednostkowy oraz rodzinny mechanizm 
adaptacji do zmian musi zostać uzupełniony o sferą publiczną, której budowanie 
oznacza wytwarzanie szerokiego spektrum wspólnych znaczeń społecznych o za-
sięgu wykraczającym poza poziom rodziny. Diagnozy socjologiczne mówią o defi-
cycie więzi społecznych, w tym również relacji wypływających z podzielanych sys-
temów moralno-kulturowych. Należy to interpretować jako konsekwencje nieobec-
ności w świadomości mieszkańców prymarnych zasad życia zbiorowego. „To wła-
śnie w owej upublicznionej wspólnocie przekonań, odczuć i intencji należy upa-
trywać źródeł nie tylko regularności tworzących pojęcie społeczeństwa jako syste-
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mu, lecz także idei dobra wspólnego jako nadrzędnej normatywnej zasady, ze 
względu na którą ocenia się decyzje podejmowane w sferze publicznej. Udział 
w przestrzeni publicznej zakłada więc nieuchronnie element, określany przez et-
nometodologów, jako wiedza taken-for-granted – przekonanie co do tego, że inni tak 
samo rozumieją znaki, znają te same reguły, widzą i słyszą to samo itp. /.../. Za-
kłada również przekonanie, że istnieje pewien stan rzeczywistości, który jest ko-
rzystny dla wszystkich uczestników sfery publicznej, jedynie bowiem przy takim 
założeniu, możliwe jest oczekiwanie współpracy ze strony innych uczestników 
sfery publicznej. Zakłada wreszcie, przymus działania w określony sposób ze 
względu na uświadomioną współwiedzę innych osób, tworzących audytorium, 
czyli *publiczność* jednostkowego działania” /Marody, Giza-Poleszczuk, 2004, 
s. 268-269/. W perspektywie pytania o mechanizmy kształtowania się społeczeń-
stwa obywatelskiego i jego kolektywne formy na zachodnim pograniczu Polski, 
należy stwierdzić występowanie dwóch ścieżek ich rozwoju. Pierwsza z nich, 
prawdopodobnie działająca współcześnie, wywodzi się z szeroko obecnych tożsa-
mościowych identyfikacji strukturalnych. Ich pochodną są struktury obywatelskie 
lewitujące w kierunku grup interesu /szeroko rozumianych/. Druga ścieżka mówi 
o długiej drodze instytucjonalizacji zachowań w życiu zbiorowym, które będą wy-
rastać w procesach zbiorowego budowania „współ-wiedzy”, „współ-odczuwania” 
oraz „współ-intencjonalności” /Marody, Giza-Poleszczuk, 2004, s. 8/. Oznaczają 
one zarazem współ-budowanie przez mieszkańców tego pogranicza więzi społecz-
nych zakresu mezo-, wyrastających z daleko posuniętej autonomii jednostek z jed-
nej strony, z drugiej zaś, z równie szerokiej skali, wspólnoty moralno-kulturowej 
zbiorowości. 
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Dylematy tożsamości miasta na granicy – 
Cieszyn: Czeski Cieszyn 

W grudniu 2006 roku w Imatrze, w Finlandii powstało Stowarzyszenie Miast 
Bliźniaczych City Twins, czyli miast podzielonych granicą państwową. Władze 
Imatry, graniczącej ze Swetogorskiem w Rosji, zadały sobie trud odszukania 
wszystkich europejskich miast przedzielonych ulicą lub rzeką graniczną i zapropo-
nowały utworzenie stowarzyszenia, które dbałoby o interesy miast nazywanych 
bliźniaczymi. Już 32 pary takich miast zgłosiły akces do tej organizacji, a wśród 
nich Zgorzelec i Görlitz, Słubice i Franfurt – Oder oraz Cieszyn, na razie bez Cze-
skiego Cieszyna. Jako główny cel Stowarzyszenia uznano promocję dobrego są-
siedztwa oraz wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązywania wszelkich pro-
blemów pograniczy, które często uznawane są przez rządy swoich krajów za re-
giony peryferyjne, niewarte inwestowania i większej uwagi. 

Inicjatywa ta była pokłosiem międzynarodowego projektu unijnego – Sieć 
Współpracy Miast Bliźniaczych – finansowanego z programu Interreg III C, reali-
zowanego o w latach 2004-06. 

Partnerami w tym projekcie było pięć par miast bliźniaczych usytuowanych 
na granicach krajów europejskich : 

 Imatra  (Finlandia) – Svetogorsk (Rosja)  

 Narva (Estonia) – Ivangorod (Rosja)  

 Frankfurt/O (Niemcy) – Słubice (Polska)  

 Gőrliz (Niemcy) – Zgorzelec (Polska)  

 Tomio (Finlandia) – Haparanda (Szwecja)  

W nazwie Stowarzyszenia znajduje się określenie „miasta bliźniacze”, co 
wskazuje na istnienie lustrzanych odbić jakichś dwóch organizmów miejskich po 
obu stronach jakiejś granicy, prawie identycznych, a na pewno bardzo do siebie – 
pod różnymi względami – podobnych. Tymczasem owe „miasta bliźniacze” najczę-
ściej różnią się i zewnętrznym wizerunkiem i swoją organizacją, drogami rozwoju. 
To, w jakim stopniu są do siebie podobne i różne od siebie, zależy od charakteru 
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granicy, tzn. stopnia jej otwartości, wzorów organizacji politycznej w obu krajach, 
a co z tym się wiąże, wzorów partnerstwa na pograniczach i współpracy transgra-
nicznej oraz – co jest czynnikiem dla mieszkańców takich miast niejednokrotnie 
najważniejszym – standardu życia. Na pewno do takich miast przystaje inny termin 
– „miasta pogranicza”, choć i tu możemy mieć pewne kłopoty ze zdefiniowaniem 
takich organizmów, co wiąże się z określonym sposobem i zakresem definiowania 
terminu „pogranicze”. 

Przywykliśmy do kojarzenia pogranicza przede wszystkim z terytorium. Jed-
nak o pograniczach możemy mówić również w sensie nie terytorialnym, psycholo-
gicznym1 czy kulturowo-symbolicznym, kiedy przestrzeń społeczna, gdzie stykają 
się grupy etniczno-kulturowe, nie musi wiązać się z historycznymi obszarami za-
mieszkania tych zbiorowości, bowiem granice i pogranicza międzygrupowe i mię-
dzykulturowe wyznaczane są często symbolicznie2. Gdybyśmy przyjęli tę szerszą 
perspektywę w definiowaniu pogranicza, właściwie każde duże miasto można na-
zwać miastem pogranicza kulturowego, w tym często religijnego i etnicznego, w któ-
rym dochodzi do konfrontacji i współistnienia wzorów różnych grup społeczno-
kulturowych. W najszerszej perspektywie o pograniczu możemy mówić jako symbo-
licznej przestrzeni kontaktu międzykulturowego, co wyznacza najszersze, antropolo-
giczne rozumienie kultury, jako sposobu życia ludzi, stanowiącego konglomerat róż-
norodnych wzorów zachowania. Dobrym podsumowaniem powyższych rozważań 
może być stwierdzenie Marii Bobrownickiej, znawczyni Słowiańszczyzny, zawarte we 
wstępie do książki Pogranicza w centrum Europy: „Pogranicza są wszędzie. Także i w 
centrum. Jeśli bowiem za pogranicze zwykliśmy uważać tereny niejednolite pod 
względem etnicznym, językowym i kulturowym, to musimy stwierdzić, że obszarów 
jednolitych nie ma i nigdy nie było”3. 

Miasto pogranicza – w węższym rozumieniu – ma wszelkie cechy miasta, 
w którym zderzają się różnorodne wzory kulturowe, ale przede wszystkim jest 
miastem pogranicza terytorialnego, położonego pomiędzy dwoma obszarami pań-
stwowymi. Miasta, umownie nazywane „bliźniaczymi”, są miastami pogranicza 
w takim właśnie sensie i to w nich wszelkie procesy polityczne, społeczne, kultu-
rowe, ekonomiczne, zachodzące na pograniczach pozostawiają swoje ślady. 

Pogranicza państwowe, etniczne czy narodowe definiuje się najczęściej jako 
„miejsca kontaktu rozmaitych grup ludzkich, charakteryzujących się odmiennymi 
tradycjami kulturowymi, systemami wartości, różnymi językami czy dialektami, 
czasem także odmiennym wyznaniem”4. 

Na pograniczu – bez względu na to, jak termin ten rozumiemy –zacierają się 
różnice, ale wyraźnie zaznaczają się podobieństwa. Tu kategorie „swój” i „obcy” 
często oznaczają zupełnie coś innego niż w pobliżu centrów kulturowych.  

                                                 
1 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 125. 
2 G. Babiński, Pogranicze etniczne, pogranicze religijne. Modele wychowania dla pluralizmu, „Przegląd Reli-

gioznawczy”, 1994, nr 3 
3 M. Bobrownicka, Pogranicza w centrum Europy, Kraków 2003, s. 5 
4 R. Kantor, Pogranicze jako narodowy obszar kulturowy, [w:], Z. Jasiński (red.), Społeczno-

cywilizacyjny wymiar edukacji, Opole 1996, s. 113. 
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Stanowi ono zawsze, w mniejszym lub większym zakresie, teren konfrontacji 
różnych reprezentowanych tu wartości społecznych i postaw życiowych5, ale jed-
nocześnie jest to teren współpracy, często spontanicznej, podejmowanej w celu za-
spokojenia różnorodnych potrzeb jego mieszkańców. Badacze podkreślają jednak, 
że choć kultury pogranicza są bogatsze dzięki intensywnym kontaktom międzyet-
nicznym, to jednocześnie są bardziej ofensywne, nastawione na konfrontację, a czę-
sto agresję. 

Szczególnym przypadkiem są terytorialne pogranicza miedzy państwami-
narodami. Tu granica wyraźnie coś dzieli, rozdziela dwie części mające swój realny, 
ale też symboliczny, świadomościowy wymiar. Czasami mówi się, że granica nie 
dzieli, ale „łączy”, co oznacza, że jest to „dobra” granica, przy której współistnienie 
dwóch sfer przebiega bezkonfliktowo. „Złą” jest taka granica, przy której współist-
nienie dwóch sfer wywołuje konflikty. Granica państwowo-narodowa zawsze jest 
granicą pewnych zbiorowych tożsamości, które wchodzą z sobą w dialog. Jego za-
kres i intensywność zależą od sztywności, szczelności, stopnia otwartości granicy. 
Członkowie społeczności żyjących na pograniczu trwale obcują z kulturą odmienną 
od własnej, integrują w swojej tożsamości, często bezrefleksyjnie, niejako automa-
tycznie,  wzory tej drugiej kultury realizując je w codziennym życiu. Ich tożsamość 
indywidualna i zbiorowa, w związku z tym, staje się szczególnie wielowymiarowa. 
Jest to tożsamość negocjowana, konstruowana z bogatego materiału.  

Antropolodzy opisane wyżej procesy nazywają akulaturacją, do której do-
chodzi we wszystkich sytuacjach, w których mamy do czynienia ze spotkaniem się 
i współżyciem odmiennych grup etnicznych różniących się od siebie świadomością 
swej odrębności oraz systemami kulturowymi, konstytuującymi ich tożsamość. Do 
akulturacji dochodzi w wyniku bezpośredniego oddziaływania grup i ich kultur na 
siebie w długotrwałym procesie. Procesy składające się na akulturację mają charak-
ter jakościowy, często głęboko zmieniający samą strukturę kultur grup poddanych 
akulturacji6. Kultury te wchłaniają „obce” elementy, adaptują je do swoich wła-
snych, już istniejących i restrukturyzują się w wyniku owej absorbcji nowych ele-
mentów. Dochodzi do powstania synkretycznych wzorów kulturowych powsta-
łych z różnorodnych form grup oddziałujących na siebie7.  

Na pograniczach tworzy się nie tylko jakościowo nowa kultura o charakterze 
synkretycznym, ale także nowa tożsamość jej uczestników i twórców. Andrzej Sa-
dowski tak o tym pisze: „Na pograniczach wytwarza się typ człowieka pogranicza 
o specyficznej świadomości społecznej i tożsamości jednostkowej. Podziela on życie 
kulturalne dwóch lub więcej różnych społeczności. Czasami zmienia przynależność 
narodową”8. 

To pewnego rodzaju rozdarcie wewnętrzne dotyka zwłaszcza członków ja-
kichś mniejszości narodowych, etnicznych czy emigrantów. Charakterystyczną 

                                                 
5 J. Chlebowczyk, O niektórych problemach asymilacji narodowej i pogranicza jezykowo-narodowościowego, 

„Studia Historyczne”, z. 3 
6 A. Posern-Zieliński, Akulturacja, w: Procesy akulturacji/asymilacji na pograniczu polsko-niemieckim w XIX 

i XX wieku, red.: W. Molik, R. Traba, Poznań 1997, s. 45-46. 
7 A. Szyfer, Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości, Poznań 2005, s. 19  
8 A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995, s. 46 
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cechą polskich pograniczy jest to, że w ich przestrzeni – po jednej lub po drugiej 
stronie granicy – żyją takie społeczności, czyli mniejszości narodowe. Ludzie żyjący 
na pograniczu często muszą dokonać wyboru pomiędzy różnymi sposobami życia, 
ale najczęściej dobrze sobie z tym radzą, bowiem nabywają umiejętności swobod-
nego poruszania się w dwóch lub więcej kulturach, wybierania z nich różnych ele-
mentów do konstruowania swojej tożsamości. Ich walencja kulturowa staje się po-
dwójna, a nawet ich tożsamość narodowa nie jest jednorodna. Członkowie mniej-
szości narodowych w największym stopniu dotknięci są „syndromem emigranta”, 
o którym pisze B. Świderski, bez względu na to, czy są rzeczywiście emigrantami, 
czy też stali się mniejszością w wyniku działań administracyjnych, tak jak polskie 
mniejszości za południową i wschodnią granicą. Tacy ludzie, mówiąc metaforycz-
nie, zawsze żyją na granicy, gdzie każdy jest samotny, zawsze dla kogoś staje się 
obcym i wystawionym na obcość innych. W kraju zamieszkania jest dla większości 
jakimś obcym i w kraju macierzystym, jest jeśli nie obcym, to „nieco innym”9. 
Taki człowiek zawsze nosi w sobie dwa światy, dwa porządki społeczne i łady  
aksjonormatywne, które kształtują w dużej mierze jego świadomość i osobowość10. 
Czy to oznacza, że pojawił się jakiś „trzeci” człowiek, nieustannie przekraczający 
jakieś granice – w sensie dosłownym i metaforycznym – nie mający swojego „do-
mu” ani po jednej ani po drugiej stronie? Wydaje się, że tak, taki „trzeci” człowiek 
istnieje, ma „trzecią” tożsamość – niejednorodną, złożoną, ukształtowaną przez 
dwie strony jakiejś granicy. Ale czyż nie jest to człowiek współczesnego świata? 
Wydaje się, że „trzecia” tożsamość przestaje być atrybutem tylko ludzi żyjących 
blisko jakiejś konkretnej granicy. Świat, a na pewno Europa staje się wielkim po-
graniczem.  

Interesującą koncepcję tożsamości pogranicza zaproponował Marian Kemp-
ny, rozpoczynając od rozróżnienia – zapożyczonego z psychologii społecznej – 
wspólnot pochodzenia, do których przynależność zależy od cech traktowanych 
jako obiektywne właściwości jednostek i „swoiście traktowanego materialnego sta-
nu rzeczy11” oraz wspólnot uzgodnienia, których członkostwo stanowi kwestię 
indywidualnego wyboru pewnych wartości. Podstawą takich wspólnot przyzwo-
lenia czy uzgodnienia – w sytuacji pogranicza – byłoby rozpowszechnienie takiej 
tożsamości, która zakłada przyjęcie perspektywy wielokulturowości  jako otwarto-
ści na wartości innych grup. Patrząc z takiej perspektywy, człowieka pogranicza 
cechuje postrzeganie współistnienia i mieszania się na pograniczu ludzi o różnych 
tożsamościach, jak i odmiennych treści kulturowych, jako wartości, a zarazem za-
angażowanie w działania, podejmowane w celu ukształtowania więzi solidarności, 
w obrębie zróżnicowanej pod różnymi względami społeczności. M. Kempny 
stwierdza, że taka tożsamość pogranicza nie jest częstym zjawiskiem i wydaje się 

                                                 
9 B. Świderski, Siderki, Sverderszi, Swederki albo odpowiedź zaczepionego, „Nowa Res Publica”, nr 11/2002, 

s. 73-77  
10 T. Paleczny, Osobowościowe typy..., s. 102 
11 M. Kempny, Granice wspólnot i „pogranicze tożsamości”, w: Granice na pograniczach, red. J. Kurczewska, 

H. Bajor, Warszawa 2005, s. 130-131 
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być uwarunkowana przez indywidualne biografie – biografie z wyboru - członków 
społeczności pogranicza12. 

Cieszyn i Czeski Cieszyn – dwa główne miasta na pograniczu polsko-
czeskim na Śląsku Cieszyńskim z perspektywy działaczy z Imatry nazwalibyśmy 
miastami bliźniaczymi, ale obserwując ich wizerunki i drogi rozwoju, powiedzieli-
byśmy, że są przede wszystkim różne, choć i tak – jak bywa z bliźniakami nawet 
bardzo różniącymi się zewnętrznie – są powiązane całą siecią spajających je nici, 
snutych przez „zwyczajnych” ludzi w ich codziennym życiu na granicy. 

Śląsk Cieszyński i jego dawna stolica Cieszyn w przeszłości przechodził z rąk 
do rąk, co wyraźnie zaznacza się we współczesnej kulturze tego regionu. Od 1920 
roku jego mieszkańcy  żyją przy granicy państwowej, którą wyznaczono w oparciu 
o międzynarodową umowę, a nie wolę autochtonów. Podział Śląska Cieszyńskiego 
pomiędzy Polskę i Czechosłowację nie zadowolił, jak twierdzą historycy, żadnej ze 
stron, natomiast zaważył negatywnie na stosunkach polsko-czeskich. Są one trudne 
do dziś, bowiem wyznaczają je dawne animozje, pretensje o niesprawiedliwy po-
dział regionu i powstałe na tej bazie konflikty. Dwie części Śląska Cieszyńskiego, 
jak i dwa miasta powstałe z podziału Cieszyna, rozwijają się od tego czasu wła-
snymi drogami, często niemającymi ze sobą żadnych – widocznych „gołym okiem” 
– punktów stycznych.  

Kilka lat temu powstał w teatrze cieszyńskim – jedynym polskim profesjo-
nalnym teatrze poza granicami Polski – szczególny spektakl, szczególnie zatytuło-
wany: "Těsinské niebo" albo "Cieszyńskie nebe". Jego twórcy przywrócili zbiorowej 
pamięci mieszkańców ziemi cieszyńskiej kilka zapomnianych faktów z ostatnich 
stu lat historii Cieszyna, pokazujących to podzielone granicą, wielokulturowe mia-
sto jako jeden organizm. Przez to przedstawienie przewijają się symbole różnych 
kultur i narodów, obecne jeszcze dzisiaj, choć w ograniczonym zakresie, w co-
dziennym życiu mieszkańców tego regionu. Autorzy przedstawienia wyrośli na 
Śląsku Cieszyńskim, zatem sprawy, o których opowiadają, znają doskonale. Jest 
wśród nich wiele osób młodych, co rodzi pytanie: czyżby spektakl ten był wyrazem 
swoistej nostalgii młodego pokolenia za utraconą jednością i chęcią powrotu, na 
razie wyrażoną symbolicznie, do jednego Cieszyna z czasów największej świetności 
tego miasta? Podział Śląska Cieszyńskiego i Cieszyna na dwa miasta spowodował 
destrukcję tego regionu, naruszył jego pierwotną tkankę, niszcząc ją – wydaje się – 
bezpowrotnie. 

Kim są przodkowie obecnych Cieszynian, czy „Cieszyniaków”, jak mówią 
o sobie mieszkańcy regionu? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, trzeba cofnąć 
się do dosyć zamierzchłych czasów. W źródłach czeskich z XIII wieku ziemie księ-
stwa cieszyńskiego zaliczano do ziem polskich, pomimo złożenia hołdu lennego 
czeskiemu królowi Wacławowi II przez księcia cieszyńskiego. Obok ludności miej-
scowej, nazywanej od wieków Polonią, od czasu kolonizacji na prawie niemieckim, 
mieszkali tu także przybysze z Europy Zachodniej, a głównie z Niemiec. Nie za-
chowały się źródła mówiące o tym, jak liczna była to grupa.  

                                                 
12 Tamże, s. 131 
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Z prac historyków wynika, że w okresie, kiedy Śląsk (łącznie z Cieszyńskim) 
wszedł w posiadanie władców czeskich, na ziemię cieszyńską przybywała jedynie 
szlachta i rycerstwo z innych regionów Śląska. Dopiero na początku czasów nowo-
żytnych zaczęła się tu osiedlać – choć nie masowo – szlachta czeska. W wiekach 
późniejszych (XVI) na Śląsku Cieszyńskim, przede wszystkim w miastach, osiedlali 
się także nieliczni przybysze z Czech i Moraw, zasilając tutejszych mieszczan 
o polskim i niemieckim rodowodzie. 

W XVII wieku księstwo cieszyńskie, po śmierci ostatniej księżnej z rodu Pia-
stów, przypadło jako lenno Korony św. Wacława królom czeskim, czyli Habsbur-
gom. Z czasem zaczęło podlegać kolejnym cesarzom austriackim13. Na przełomie 
XIX i XX wieku mieszkała w Cieszynie i okolicy także spora grupa Węgrów, za-
trudnionych głównie przy obsłudze kolei bogumińsko-koszyckiej. 

Przełom XIX i XX wieku to apogeum  rozkwitu Cieszyna, nazywanego wów-
czas „Małym Wiedniem”. Miasto to stanowiło w tamtych czasach nowoczesny 
ośrodek urbanistyczny, centrum handlu, przemysłu, komunikacji, a także kultury 
i oświaty. W sposobie życia mieszkańcy Cieszyna wzorowali się na naddunajskiej 
stolicy, co szczególnie stało się widoczne w wystroju kamienic w rynku, w duchu, 
wiedeńskiej secesji. 

Przed pierwszą wojną światową Cieszyn był stolicą bogatego, cywilizacyjnie 
dobrze rozwiniętego Śląska Cieszyńskiego. Miasto pełniło znaczącą rolę pośrednika 
w handlu pomiędzy Galicją, pruskim Śląskiem i Austro-Węgrami. Śląsk Cieszyński 
odróżniał się od reszty polskich ziem – miał swoją specyfikę ekonomiczną, spo-
łeczną i kulturową. Na Górnym Śląsku do dzisiaj mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego 
bywają nazywani „cesarkami”. 

Dzisiaj Śląsk Cieszyński ma dwie, osłabione przez podział, nieformalne stoli-
ce: Cieszyn po polskiej stronie granicy i Czeski Cieszyn po stronie czeskiej. Miasta 
te łączą cztery mosty, spośród których dwa znajdują się w centrum miast: starszy 
Most Wolności oraz nowszy – Most Przyjaźni. Przez długie lata mosty te łączyły 
obydwa brzegi Olzy tylko fizycznie, formalnie, a o przyjaźni zawartej w nazwie 
drugiego mostu trudno było mówić. Jak wykazywały nieliczne niegdyś i intensyw-
ne od kilkunastu lat badania o profilu socjologiczno-etnologicznym, mieszkańcy 
obu części Śląska Cieszyńskiego nie kryli do siebie nawzajem niechęci, obcości 
i utrwalili w swojej świadomości wzajemne negatywne stereotypy. W efekcie wol-
ność, która przyszła w roku 1989 nie spowodowała, że stali się sobie bliscy. Domi-
nował dystans i rezerwa, choć to wzajemne negatywne nastawienie dosyć szybko 
uległo zmianie. Przyczynił się do tego wolny rynek i jego skutki w postaci wzmo-
żonego ruchu na przejściach granicznych, korków komunikacyjnych, kłopotów z par-
kingami, handlu ulicznego i rozmaitych konfliktów o porządek.  Mieszkańców i wła-
dze administracyjne obu stron granicy połączyły kłopoty, które zmuszały do działa-
nia, w tym do współpracy. Obecnie współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim 
ma szeroki wymiar i nieustannie pogłębia się, jak na wszystkich pograniczach euro-
pejskich. Współcześnie oba miasta, Cieszyn i Czeski Cieszyn, są oficjalnymi i nieofi-

                                                 
13 J. Spyra, Wprowadzenie, w: Cieszyn wczoraj i dziś. Český Těšín včera a dnes, red. I. Adamczyk, V. Byr-

tusová, J. Spyra, H. Wawreczka, Cieszyn 2001, s. 10-12,  
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cjalnymi partnerami współpracy, współtworzącymi Euroregion „Śląsk Cieszyński” 
i poprzez tę współpracę próbującymi szukać nowego, wspólnego miejsca na mapie 
nowoczesnej Europy. Wyraźnie staje się widocznym, że oba miasta, jak i cały re-
gion, próbują w ten sposób przezwyciężyć ciążącą na nim przeszłość. Dyskutując 
o zachowaniach i postawach ludzi na Śląsku Cieszyńskim, często przywołuje się 
wyjątkową aktywność jego mieszkańców, ich zaradność, umiejętność organizowa-
nia się i działania. Od czasów Maxa Webera i jego analiz związków pomiędzy kapi-
talizmem i protestancką etyką,  często zwraca się też uwagę na pozytywną obec-
ność protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim i jego wpływu na specyficzną tożsa-
mość jego mieszkańców i ich zróżnicowanie religijne. Większość liczbową posiadają 
mieszkańcy wyznania rzymsko-katolickiego, ale około 60 tysięcy mieszkańców, czyli 
40% ogółu, to osoby innych wyznań, głównie protestanckich., a przede wszystkim 
ewangelicko-augsburskiego. Mimo że odsetek protestantów jest różny w różnych 
gminach, wywierają oni znaczący wpływ na życie społeczne także w gminach, w któ-
rych nie stanowią większości, takich jak Cieszyn14. 

O partnerstwie Czeskiego Cieszyna i Cieszyna można mówić dopiero od kil-
kunastu lat. Wyraża się ono w różnych formach współpracy na gruncie życia spo-
łecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego. Szczególna intensyfikacja tej 
współpracy nastąpiła na początku lat 90., po dokonaniu się przemian ogólnie na-
zywanych ustrojowymi w Polsce i ówczesnej Czechosłowacji, a także po otwarciu 
w 1991 roku granicy polsko-czeskiej. Nasileniu uległy wtedy kontakty między obu 
miastami, zarówno o charakterze formalnym, jak i nieformalnym. Jedne i drugie 
w równym stopniu wywierają swoje piętno na kształtowaniu się nowego charakte-
ru pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim: z jednej strony – rozwijają 
się coraz to nowe formy oficjalnej, instytucjonalnej współpracy transgranicznej, 
a z drugiej strony – mieszkańcy regionu po obu stronach granicy powracają powoli 
w życiu codziennym do dawnych wzorów żywych, częstych i bliskich wzajemnych 
kontaktów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat daje się zaobserwować zjawisko łago-
dzenia się ostrości granicy, zwłaszcza w wymiarze kulturalnym i społecznym. Od-
dzielone od siebie niegdyś społeczności po polskiej i czeskiej stronie zaczynają żyć 
tak, jak gdyby granicy nie było, tak, jakby cały obszar pogranicza był ich „własny”. 

Proces coraz bliższej i intensywniejszej współpracy pomiędzy Cieszynem 
i Czeskim Cieszyn ma swój historyczny początek – rok 1990, w którym odbyły się 
w Polsce i w Czechosłowacji pierwsze demokratyczne wybory samorządowe. 
Wówczas miała miejsce pierwsza oficjalna, bezprecedensowa wizyta burmistrza 
Cieszyna u starosty Czeskiego Cieszyna, co rozpoczęło nowy etap polsko-czeskiego 
sąsiedztwa na Śląsku Cieszyńskim, oparty na współpracy – rodzącej się powoli 
i z wielkim trudem. Po tym wydarzeniu i otwarciu granicy polsko-czeskiej, Cieszyn 
i Czeski Cieszyn stały się na kilka lat, zanim powstały nowe przejścia graniczne, 
głównym punktem przepływu setek tysięcy mieszkańców obu krajów, nie tylko 
z obszarów przygranicznych, ale także z odległych stron. Kontakty te na początku 
miały charakter czysto handlowy. Nawet z bardzo odległych miejsc Czechosłowacji 
organizowane były, najczęściej autokarowe, wyjazdy na zakupy do Cieszyna, 

                                                 
14 szerzej: H. Rusek, Relig i polskość na Zaolziu, Kraków 2002,  
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a także z Polski przybywali licznie chętni na zakupy do Czeskiego Cieszyna, wyko-
rzystując różnice cen: Czesi i Słowacy głównie na tekstylia i produkty przemysło-
we, Polacy głównie na alkohol. 

Cieszyn to 37 tysięczna stolica najdalej na Wschód wysuniętej części Śląska. 
Stąd blisko jest do Krakowa, Katowic, Ostrawy, Ołomuńca, a także do Wiednia, 
Pragi, Warszawy, Budapesztu i Bratysławy. Miasto zawsze mogło i może obecnie 
poszczycić się licznymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, niektóre z nich 
działają nieprzerwanie od ponad dwustu lat. Te najważniejsze to niezwykle bogate 
Muzeum Śląska Cieszyńskiego, Książnica Cieszyńska, działający ponad sto lat 
„Dom Narodowy”, Teatr im. A. Mickiewicza, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębior-
czości i wspierający życie kulturalne miasta Uniwersytet Śląski. Gospodarka Cie-
szyna, po upadku miejscowego przemysłu w latach 90., nastawiana jest na handel 
i usługi. Miasto to staje się ponadto coraz popularniejszym ośrodkiem turystycz-
nym, stanowiąc dla osób przybywających w Beskidy interesujący cel turystyki kul-
turalnej. 

Region przygraniczny po czeskiej stronie nazywa się potocznie Zaolziem. Do 
okresu międzywojennego nikt takiej nazwy nie używał, pojawiła się dopiero po 
1920 roku. Polską część podzielonego Śląska Cieszyńskiego konsekwentnie nazywa 
się dalej Śląskiem Cieszyńskim, natomiast dla części zachodniej, włączonej do Cze-
chosłowacji, poszukiwano nowej nazwy. Historycy czescy najczęściej mówią české 
Těšínsko (czeski Śląsk Cieszyński) lub Těšínsko. Polscy historycy o tym obszarze 
mówią: czechosłowacki Śląsk Cieszyński, Śląsk Cieszyński w Czechosłowacji, zaol-
ziański Śląsk Cieszyński czy Zaolzie. To obszar zamieszkiwany przez etniczną lud-
ność polską, nieobejmujący całości Śląska Cieszyńskiego po czeskiej stronie, ale 
tylko obszar dwóch przedwojenne powiatów – czeskocieszyńskiego i frysztackiego, 
a po reformie administracyjnej w 1960 roku, powiat karwiński i wschodnią część 
powiatu frydecko-misteckiego15. 

Nieformalną stolicą Zaolzia jest Czeski Cieszyn. W 80. latach ubiegłego wie-
ku Czeski Cieszyn pod względem osiedlenia miał znaczenie czysto prowincjonalne. 
Niemałą rolę natomiast spełniał jako centrum przemysłu papierniczego i poligra-
ficznego (produkcja zeszytów i druk książek). W ostatnie dziesięciolecie XX wieku 
Czeski Cieszyn wkroczył jako typowe miasto o charakterze usługowym. Pod 
względem gospodarczym dość trudno go zaszeregować. Ze względu na swoje ko-
munikacyjne położenie doszło tu do rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, 
turystyki, rzemiosła i przemysłu przetwórczego (zwłaszcza spożywczego) oraz 
papierniczego z przewagą poligraficznego. Życie kulturalne miasta toczy się 
w wielu placówkach kultury. Specjalne miejsce zajmuje Teatr Cieszyński z czeską 
i jedyną profesjonalną, poza granicami Polski, sceną polską, Muzeum Ziemi Cie-
szyńskiej ze swymi oddziałami, znajdującymi się na obszarze od Bogumina aż po 
granicę państwową ze Słowacją, a mozaikę uzupełnia biblioteka miejska oraz Kul-
turalny i Towarzyski Ośrodek „Strzelnica”16. Ta ostatnia instytucja należy do 19 
działających w mieście organizacji pozarządowych. Wśród nich jest kilka polskich: 

                                                 
15 S. Zahradnik, M. Ryczkowski, Korzenie Zaolzia, Warszawa-Praga-Trzyniec 1992, s. 9 
16 Regionalni Informačí Servis, www.risy.cz 
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Gmina Artystyczna Majora Szmauza, Polskie stowarzyszenie Śpiewacze ARS MU-
SICA, Polskie Stowarzyszenie Śpiewacze Collegium Canticorum, Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej oraz Stowarzyszenie Polskich Na-
uczycieli w Republice Czeskiej. Wśród organizacji „non profit” szczególnie żywą 
i intensywną działalność prowadzą dwa stowarzyszenia o profilu wyznaniowym: 
Czeska Katolicka Charita i ewangelicka Slezska Diakonie. Obie te instytucje mają 
w Cieszynie kilka ośrodków, w których świadczona jest pomoc wszystkim ludziom 
będącym w potrzebie, niezależnie od narodowości i wyznania. 

Po 1989 roku kontakty kulturalne pomiędzy podzielonymi granicą częściami 
Śląska Cieszyńskiego zaczęły przybierać różnorodną postać. Podejmowały je insty-
tucje kulturalne, miejskie, stowarzyszenia, kluby i ośrodki naukowe. Do tradycyj-
nych imprez organizowanych w obu Cieszynach należą festiwale i przeglądy: fe-
stiwal filmowy „Kino na granicy”, festiwal teatralny „Na granicy”, nazywany 
obecnie Festiwalem „Bez Granic”, Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, 
Kameralnej i Śpiewu Chóralnego, Cieszyński Festiwal Jazzowy i inne. Oba miasta 
od 1992 roku wspólnie obchodzą corocznie legendarne założenie miasta tzw. 
„Święto Trzech Braci”, które odbywa się na przełomie wiosny i lata.  

Czeski Cieszyn liczy 26 457 mieszkańców, wśród których przeważają Czesi. 
Dane ze spisu ludności z 2001 roku wskazują na następującą strukturę narodowo-
ściową miasta: z ogólnej liczby mieszkańców 74,6% stanowią Czesi, 16,1% Polacy, 
4,4% Słowacy,  pozostałe 14,9% stanowią pojedyncze osoby deklarujące narodo-
wość morawską, śląską, romską, ukraińską i wietnamską17. Czeski Cieszyn jest za-
tem miastem pogranicza w podwójnym wymiarze: zewnętrznym, jako miasto bliź-
niacze dla Cieszyna i wewnętrznym ze swoimi mniejszościami narodowymi i et-
nicznymi. Natomiast Cieszyn po polskiej stronie jest miastem pogranicza tylko 
w wymiarze zewnętrznym. 

Specyfiką całego regionu rozciągniętego po obu stronach Olzy jest mieszka-
jąca na Zaolziu, ponad 40. tysięczna polska mniejszość narodowa, która w ogólnej 
liczbie 365 625 mieszkańców Zaolzia stanowi 9,9%18. Jej istnienie wpływa na życie 
społeczno-kulturalne nie tylko czeskiej części Śląska Cieszyńskiego, ale także pol-
skiej części, która dla Polaków zaolziańskich stanowi najważniejszą, często jedyną, 
płaszczyznę kontaktu z krajem macierzystym. 

Zaolzie tworzą dwa narody – polski i czeski, i pozostaje pod wpływem ich 
kultur narodowych: kultury polskiej płynącej z Polski, kultury czeskiej, ale też swo-
jej kultury polskiej tworzonej przez polską mniejszość tu zamieszkującą. Ponadto 
jest jeszcze jeden wymiar kulturowy, w którym żyją mieszkańcy tego regionu – jest 
to kultura śląska, mająca swoje źródła wykraczające poza Śląsk Cieszyński i nie 
obca także tej ludności zaolziańskiej, która identyfikuje się jako ludność czeska. To 
ona powoduje, że Śląsk Cieszyński po obu stronach granicy zachowuje w pewnym 
zakresie swoją jedność i ciągłość kulturową. Mieszkańcy tego pogranicza realizują 
wiele takich samych kulturowych wzorów życia, które jako wynik krzyżowania się 
kultur, są także elementem życia czeskiej większości zamieszkującej ten region.  Na 
                                                 
17 oficjalne dane ze spisu ludności z 2001 roku zamieszczone na stronie: www.czso.cz 
18 S. Zahadnik, Od większości do mniejszości – Polacy na Zaolziu, w: Mniejszości narodowe na Śląsku Cieszyń-

skim dawniej i dziś, red. I. Kufa, Czeski Cieszyn 2001, s. 45 
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Zaolziu, jako terenie przygranicznym, zachodzi nieustanna dyfuzja kulturowa, 
przenikanie wzorów kulturowych z jednej kultury do drugiej i tworzenie się no-
wych „synkretycznych” wzorów, specyficznych dla mieszkańców tego obszaru. 
Procesy te stymuluje jeden, najważniejszy dla społeczności mniejszościowych, 
a więc także polskiej społeczności zaolziańskiej, czynnik – asymilacja. Ma ona po-
dwójny wymiar: z jednej strony ma charakter naturalnego procesu określającego 
życie polskiej mniejszości uwikłanej w codzienne obcowanie z czeską większością, 
zacieśniającej więzi z tą społecznością, np. poprzez małżeństwa polsko-czeskie. 
Z drugiej strony proces ten do niedawna przybierał charakter restryktywnej polity-
ki asymilacyjnej wobec Polaków. Ten szczególny splot oddziaływań powoduje, że 
we wzorach życia Polaków zaolziańskich trudno szukać jednorodności kulturowej 
i pierwiastków tylko jednej kultury. Trudno też doszukać się jednego wymiaru 
w ich tożsamości etniczno-kulturowej i identyfikacji narodowej; znajdziemy w niej 
pierwiastki polskie, czeskie i regionalne – śląskie. 

Choć polska mniejszość zaolziańska coraz wyraźniej asymiluje się z czeską 
większością, to jednocześnie wytworzyła specyficzne mechanizmy obronne wobec 
tego procesu. Mechanizmy te dają się odkryć w różnych sferach życia Polaków, 
a przede wszystkim w ich działalności społeczno-kulturalnej, realizowanej przez 
liczne organizacje, instytucje czy stowarzyszenia. Szczególne ożywienie życia orga-
nizacyjnego Polaków przypada na okres międzywojenny, wtedy to na Zaolziu 
działało ponad 100 polskich organizacji politycznych, społeczno-gospodarczych, 
wyznaniowych, kulturalno-oświatowych, zawodowych i spółdzielczych. Po drugiej 
wojnie światowej nie reaktywowano żadnej z tych organizacji, a w okresie od 1952 
do 1989 roku, działała tylko jedna organizacja pod patronatem Komunistycznej 
Partii Czech – Polski Związek Kulturalno-Oświatowy.  

Od kilkunastu lat odradza się na Zaolziu polskie życie organizacyjne, a w 
procesie tym daje się zauważyć powrót do wzorów z okresu międzywojennego. 
Pod opieką Rady Kongresu Polaków – organu wykonawczego powstałego w 1990 
roku Kongresu Polaków w Republice Czeskiej – działa już 27 różnych organizacji. 
Na Zaolziu istnieje 29 polskich szkół podstawowych, w których uczy się około 2700 
uczniów, a w niektórych czeskich szkołach średnich istnieją polskie klasy, w któ-
rych uczy się ponad 800 uczniów; jednakże polska społeczność nie ma tu swojego 
szkolnictwa zawodowego, natomiast działa ponad 40 polskich przedszkoli. 

Kongres Polaków w RC postawił sobie dwa główne cele: koordynowanie 
działalności „organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej” oraz reprezen-
towanie polskiej mniejszości narodowej wobec społeczeństwa większościowego, 
organów państwowych, samorządowych oraz mediów. Radzi sobie z tymi zada-
niami dobrze, choć badacze obserwują pogłębiający się proces „wtapiania się” Po-
laków zaolziańskich w czeskie społeczeństwo.  

Rozwoju współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna w pierwszej połowie lat 
90. nie można widzieć w oderwaniu od współpracy realizowanej na płaszczyźnie 
regionalnej. Jej inicjatorem stał się po polskiej stronie samorządowy Związek Ko-
munalny Ziemi Cieszyńskiej, skupiający 12 gmin chcących ze sobą współdziałać, 
także w sprawach współpracy transgranicznej.  Świadectwem podobnego myślenia 
po stronie czeskiej było stworzenie w tym samym czasie podobnych struktur, które 
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wkrótce stały się partnerami  w działaniu. Były to: Rada Regionalna d/s Rozwoju 
i Współpracy z Trzyńca i Związek Gmin Powiatu Karwina. To współpraca miedzy 
tymi strukturami w poszczególnych latach, wzmacniana odpowiednimi formalny-
mi porozumieniami, stanowiła istotny motyw rozszerzania zakresów współpracy 
i podejmowanie coraz to nowych projektów, które w sumie okazały się być przygo-
towaniem do utworzenia w roku 1997 „Euroregionu Śląsk Cieszyński”. 

Dobrą tradycją współpracy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna są wspólne sesje 
obu Rad Miejskich. Odbywają się one dwa razy do roku w czerwcu i grudniu i po-
cząwszy od roku 1996 nazbierało się już ich kilkanaście. One są wspólne, choć 
z formalnego punktu widzenia wspólne być nie mogą. W protokole więc pisze się 
wtedy, że Rada drugiego miasta uczestniczyła w posiedzeniu w charakterze gościa. 
Rzecz jednak nie w formalnościach, a utrwalonej już tradycji spotkań i rozmów 
radnych. Tak przełamuje się obcość, tak przełamuje się stereotypy. To na takich 
sesjach można zaprezentować to, co zostało zrobione w ostatnim czasie, tak jak to 
zrobiono w grudniu 2004 roku w Czeskim Cieszynie, kiedy to radnym obu miast 
zaprezentowane zostały zintegrowane ze sobą strony internetowe obu miast: dla 
Cieszyna: www.cieszyn.pl i dla Czeskiego Cieszyna www.info.tesin.cz. Projekt ten, 
sfinansowany z Phare CBC Polska-Czechy, ma ten niezaprzeczalny walor, iż obie 
strony zostały przygotowane także w wersji językowej sąsiada. Zasadę tę wdraża 
się zresztą  coraz częściej,  zwłaszcza we wspólnych publikacjach, których jest coraz 
więcej. Można je otrzymać w obu miastach w ich Centrach informacji. Warto tu 
podkreślić bardzo żywą i jednocześnie owocną współpracę biur promocji obu 
miast. Trwająca już ponad 10 lat praktyka wspólnych wyjazdów na targi turystycz-
ne i wspólne prowadzenie stoisk, jakie ma tam miejsce, zaczyna przynosić bardzo 
dobre skutki. Oba miasta wydają coraz więcej wspólnych materiałów promocyj-
nych i są one coraz ciekawsze i atrakcyjniejsze z pełną dwustronną informacją 
i dobrze ilustrującymi mapami. Najlepszym tego przykładem może być sfinanso-
wana z Phare CBC Polska-Czechy publikacja pt. Cieszyńskie Szlaki Spacerowe: Cie-
szyn-Czeski Cieszyn. Szczegółowy opis dziewięciu dobrze oznakowanych tras space-
rowych po różnych zakątkach jednej i drugiej części miasta rzeczywiście pozwala je 
widzieć jako jeden organizm o wielu wspólnych arteriach i połączeniach. Jednocze-
śnie odtwarza się w ten sposób zwiedzającemu fascynująca historia miasta, która 
ma ciągle wpływ na jego teraźniejszość. Bardzo dobrą ilustracją tej wspólnoty, no-
szącej zarazem i bogactwo, i piętno historii, jest publikacja pt. Widok z Wieży Pia-
stowskiej, która prezentuje rozległą panoramę miejskiego krajobrazu jednego i dru-
giego miasta. W tej panoramie granica państwowa ginie gdzieś, niewidzialnie zani-
ka i widzimy jedną – podzieloną tylko rzeką – całość. Patrząc z góry na miasto, za-
dajemy sobie pytanie, czy mamy tu do czynienia z przylegającymi do siebie, choć 
jednak odrębnymi bytami? Czy też jest to w istocie już teraz jeden wspólny, 65. 
tysięczny organizm gospodarczy z polityczną dwuwładzą? A jeszcze wydatniej 
brzmi pytanie: jak to będzie w przyszłości za lat 10, 20 i więcej przy tym tempie 
integrującej się Europy? 

Mimo pojawiających się wątpliwości, Cieszyn i Czeski Cieszyn uczyniły 
w ostatnich latach w swojej współpracy bardzo dużo. Można to zobaczyć w trzecim 
tygodniu kwietnia, kiedy to kolejny już z rzędu Przegląd Filmowy: „Kino na grani-
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cy” prezentuje filmy z Czech, Polski I Słowacji. Można to zobaczyć też w każdym 
trzecim tygodniu maja, kiedy to odbywa się – nieprzerwanie od roku 1990 – Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatralny: „Bez granic”. Można to zobaczyć, uczestnicząc w 
obchodach Święta Trzech Braci, wspólnym festynie Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, 
który odbywa się z kolei zawsze w trzeci weekend czerwca. Można to także zoba-
czyć w ostatniej dekadzie lipca, kiedy to całe grupy młodych ludzi z plecakami na 
ramionach wędrują od Cieszyna do Czeskiego Cieszyna, aby zobaczyć następny 
film w ramach festiwalu filmowego. Można to zobaczyć podczas wielu jeszcze in-
nych imprez  wspólnych i własnych, których pełny roczny zestaw widnieje w dwu-
języcznym kalendarzu wydarzeń, przygotowanym przez oba miasta. Część zapla-
nowanych imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych jest dofinansowana 
z Programu Współpracy Przygranicznej (przedtem Phare CBC teraz Interreg), któ-
rym zarządza Euroregion „Śląsk Cieszyński” z siedzibą w Cieszynie i Czeskim Cie-
szynie. I choć formułowane są czasem wątpliwości, że środki z tego programu mo-
głyby być wydawane z większym namysłem, a projekty mogłyby być dojrzalsze, to 
niewątpliwie program ten w ciągu ostatnich kilku lat spowodował, że wiele jedno-
stek samorządów i organizacji pozarządowych mogły przejść od słów i deklaracji 
współpracy do konkretów. Jak jednak niektórzy obserwatorzy twierdzą, w obu 
Cieszynach ciągle widać, że ich społecznościom brakuje wyraźnych celów i wizji tej 
współpracy. Współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim, analizowana pod 
tym kątem, może więc stworzyć interesującą perspektywę badawczą. 

Czy da się stworzyć krótką charakterystykę życia na granicy? Można się o to 
pokusić, ale tworzy ono tak skomplikowaną i nieustannie komplikującą się struktu-
rą, że badacz prawie zawsze odczuwa pewien niedosyt w szkicowanym przez sie-
bie studium. Przez pogranicze przetaczają się wszystkie procesy, jakie zachodzą 
w krajach czy regionach po obu stronach granicy, odbijają się w nim jak w soczew-
ce. Charakter kontaktów międzynarodowych i polityka zagraniczna realizowana 
przez kraje sąsiadujące ze sobą wpływa na wzajemne odniesienia do siebie wszyst-
kich mieszkańców takich krajów, ale na pograniczu wpływ ten następuje szybciej 
i jest silniejszy niż gdziekolwiek indziej. Tak jest na Śląsku Cieszyńskim, gdzie nie-
najlepsze oficjalne stosunki polsko-czeskie zaważyły na sposobie myślenia o sobie 
Polaków i Czechów. 

Tymczasem codzienne życie przy granicy toczy się, jak gdyby, swoim ryt-
mem. W swoich deklaracjach mieszkańcy Cieszyna i Czeskiego Cieszyna nie wyra-
żają szczególnie przyjacielskich odczuć do siebie nawzajem i szczególnie pozytyw-
nych wyobrażeń o sobie, ale to nie przeszkadza, że żyją tak, jakby stanowili spójną 
społeczność: od kiedy to stało się możliwe, przekraczają granicę – nierzadko – co-
dziennie, łączą ich więzy handlowe. Cieszyn nastawiony jest na przybywających na 
zakupy mieszkańców czeskiej strony, a Czeski Cieszyn na Polaków, odwiedzają 
obydwa miasta w celach rozrywkowych i kulturalnych, odwiedzają swoich znajo-
mych i przyjaciół, groby bliskich. Dzieje się tak dlatego, że  nieformalne więzy po-
między polską i czeską stroną istniały zawsze, nawet wtedy, kiedy granica była 
zamknięta, a oficjalne stosunki polsko-czeskie chłodne. Jedność Śląska Cieszyńskie-
go i jego stolicy, pomimo starań, aby tak nie było, została utrwalona w codziennym 
życiu mieszkańców regionu, w przekazywanej z pokolenia na pokolenie więzi re-
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gionalnej, przywiązania do prywatnej ojczyzny – nie tej sztucznie wytworzonej po 
podziale, ale tej w pierwotnym kształcie. 

 





PRACE NAUKOWE SERIA: 
WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  NAUKI SPOŁECZNE 
 

 
 
 

Anna Królikowska 
Uniwersytet Szczeciński 

Kościół na pograniczu – refleksje  
na podstawie badań katedry św. Jakuba 

w Szczecinie 

WSTĘP 

Życie bieżące formułuje oczekiwania, aby analizy i refleksje z zakresu pro-
blematyki pogranicza skupiały się na współczesności. Ponieważ przyszłość wiąza-
na jest z intensyfikacją różnych rodzajów aktywności na pograniczu, interesuje nas 
głównie stan obecny i najbliższe perspektywy. Jest to zgodne z podstawową racją 
bytu socjologii jako nauki, przede wszystkim towarzyszącej współczesności po-
przez swój zdystansowany opis, analizę, diagnozę. Socjologia historyczna zwraca 
uwagę, że pełna diagnoza stanu dzisiejszego nie jest możliwa bez uwzględnienia 
perspektywy długiego czasu historycznego, historii na poziomie państw i narodów, 
historii regionów i mikrohistorii. Choć nie ma siły absolutnie fatalnej, przeszłość 
w jakiś sposób waży zawsze na współczesnych stosunkach na pograniczu i wyma-
ga uwzględnienia. Grzegorz Babiński sugeruje, że pogranicza można podzielić na 
te, które kształtowała mała, niepolityczna historia codzienności oraz pogranicza 
w istotny sposób ukształtowane pod wpływem wielkich procesów historycznych1. 
Pogranicze obejmujące Szczecin w okresie po II wojnie światowej należy do dru-
giego z tych typów. 

Czym innym jest odwoływanie się do przeszłości na poziomie analizy i re-
fleksji teoretyczno-badawczej, czym innym – sięganie do przeszłości w konkret-
nych przejawach kontaktów międzykulturowych. W tym pierwszym przypadku 
znaczenie przeszłości zostało docenione, a poszukiwanie w niej (raczej metodyczne 
i systematyczne niż wybiórcze i przypadkowe) podwalin stanu dzisiejszego – 

                                                 
1 G. Babiński, Pogranicze polsko-ukraińskie, Nomos, Kraków, 1997, s. 44. O roli przeszłości w analizie po-

granicza także K. Sztop, Stosunki polsko-żydowskie w Białymstoku w perspektywie socjologii historycznej, w: 
K. Krzysztofek, A. Sadowski (red.), Pogranicza etniczne w Europie. Harmonia i konflikty, Uniwersytet 
w Białymstoku, Białystok 2001, s. 94-98. 
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uprawomocnione2. Historia występuje tu jako wartość autoteliczna, przedmiot po-
znania i jedno ze źródeł wiedzy socjologicznej. W drugim przypadku – sprawa nie 
jest tak oczywista, a nadmierne przywiązanie do spraw przeszłości może być po-
strzegane jako zakłócające pragmatyczną realizację celów. W tej perspektywie wy-
darzenia i sytuacje z przeszłości mogą zostać podzielone na te, które stanowią ob-
ciążenie, swego rodzaju „garb przeszłości” we wzajemnych stosunkach między-
grupowych oraz takie, które pomagają w budowaniu mostów. Istnieje dążenie, by 
na poziomie świadomie konstruowanej praktyki społecznej przywoływać prze-
szłość (o ile w ogóle) w taki sposób, aby wyselekcjonowanymi historycznymi przy-
kładami zachęcać do pozytywnych, otwartych transgranicznych relacji. Przeszłość 
zostaje wówczas użyta socjotechnicznie w służbie teraźniejszości, dla budowania 
Habermasowskiego „działania komunikacyjnego”. Pozwolę sobie sformułować 
hipotezę, że ta druga część historycznej wiedzy (w sensie socjologicznym), nieużyta 
w bezpośrednich transgranicznych kontaktach, „schodzi do podziemia”, gdzie ist-
nieje w wymiarze nieformalnym, „dzikim”, w formie uproszczonej i zradykalizo-
wanej. Można zapytać na marginesie, do jakiego typu sytuacji zaliczyć by należało 
wspólne przedsięwzięcia badawcze na pograniczu, w których pojawia się zagad-
nienie wspólnej, ale i osobnej przeszłości, odmiennie interpretowanej w każdej 
z grup? Występuje w takiej sytuacji specyficzna mieszanka dążenia do zachowania 
czysto badawczej perspektywy, praktykowania kontaktu międzykulturowego 
z troską o dobrą komunikację i zanurzenia w różnych optykach etnicznych (naro-
dowych). 

Historia szczególnie liczy się tam, gdzie rozpatrywaną jednostką jest jakiś 
obiekt o cechach długiego trwania. Tak jest w przypadku, gdy tym obiektem jest 
wielowiekowy kościół. Referat koncentruje się nie na Kościele w znaczeniu instytu-
cjonalnym, lecz na pewnym jednostkowym kościele-budynku, który – raz wybu-
dowany dla służby światu wartości – stanowi odtąd bazę materialną, na jakiej od 
wieków za sprawą przychodzących tu ludzi nawarstwia się nadbudowa znaczeń. 
Stare mury i wnętrze odsyłają do przeszłości, jej właśnie poszukuje wielu odwie-
dzających z Niemiec. Kościół to przede wszystkim wartości religijne, funkcjonujące 
jako społeczne spoiwo, ale też będące przedmiotem sporu i niezgody. Kościół to 
wreszcie ludzie z nim związani, którzy w łączności z tradycją, w czasie, jaki jest ich 
współczesnością kreują społeczne relacje i interpretacje. 

O BADANIACH 

Pojedynczy kościół to nietypowy przedmiot badań dla socjologii. Ten, który 
jest aktualnie przedmiotem analizy był jednym z około dziesięciu badanych tego 
typu obiektów w ramach międzynarodowego projektu “Kościoły-Symbole regionu 
nadbałtyckiego, w okresie przemian religijnych i politycznych” (Symbolkirchen in 
religiösen und politischen Umbrochen in Ostseeraum), realizowanego w latach 2005-
2006 przez architektów, teologów i socjologów z Niemiec, Polski i Rosji, a koordy-

                                                 
2 I. Machaj, Pogranicze, w: Encyklopedia Socjologii, t. III, s. 125, 126. 
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nowanego przez naukowców z Uniwersytetu w Hamburgu. Część socjologiczna 
obejmowała tzw. analizę synoptyczną (ogólna charakterystyka kościoła, jego histo-
ria, aktualna działalność oraz miejsce w strukturze Kościoła i miasta w oparciu 
o analizę dokumentów i rozmowy), wywiady z ekspertami oraz badania ankietowe 
osób wizytujących kościół. W tym opracowaniu odwołuję się wybiórczo do dwóch 
pierwszych części badań. 

Jedna z idei przyświecających podjęciu badań wybranych kościołów o zało-
żonym szczególnym znaczeniu, świadków burzliwej historii Europy, zawierała się 
w pytaniu o to, czy wśród znaczeń uaktualniających się w tych kościołach istnieją 
też takie, które potrafiłyby współtworzyć wspólną europejską tożsamość. Inne 
ważne pytania dotyczyły spełnianych funkcji i znaczeń odnajdywanych w kościele 
przez różne grupy różnie zmotywowanych odbiorców. Szczecin reprezentowany 
był przez kościół św. Jakuba, w strukturach Kościoła katolickiego umieszczony 
w randze bazyliki archikatedralnej. Można podejrzewać, że wiele spośród zebra-
nych na jego temat spostrzeżeń mogłoby w jakiś sposób odnosić się także do in-
nych tego typu obiektów, rozmieszczonych na pograniczu polsko-niemieckim. 

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE W PERSPEKTYWIE POGRANICZA – 

HISTORIA 

Losy kościoła św. Jakuba kształtowały się w kontekście jego umiejscowienia 
na historycznym pograniczu polsko-niemieckim. W tym miejscu krzyżowały się 
światy Słowian i Niemców, w pewnych okresach oddziaływały wpływy duńskie 
i szwedzkie. Większa część historii wiązała kościół, podobnie jak ziemie Pomorza 
Zachodniego, ze społecznościami niemieckimi. Kościół św. Jakuba został zbudowa-
ny w 11863 lub 1187 r. w okresie drugiej fali chrystianizacji Pomorza, przeprowa-
dzanej przez niemieckiego biskupa i misjonarza, św. Ottona z Bambergu (z pewną 
pomocą polskich księży) na życzenie polskiego księcia Bolesława III Krzywoustego. 
Ufundował go, przybywający również z Bambergu, niemiecki kupiec Beringer, 
mając w tej sprawie poparcie księcia pomorskiego Bogusława I. Zdaniem history-
ków, w ten sposób Szczecin (i kościół św. Jakuba) został powiązany jednocześnie 
z Polską („Kościół katolicki miał wówczas wyraźnie charakter kościoła państwo-
wego”4) jak i niemieckim Bambergiem. Poświęcony w obecności Niemców i Sło-
wian, wkrótce postanowieniem księcia Barnima, zaczął służyć głównie coraz licz-
niej napływającej do Szczecina ludności niemieckiej. Zyskał wówczas określenie 
„kościoła Niemców”, podczas gdy pobliski, starszy od niego, lecz mniejszy kościół 
św. Piotra i Pawła, stał się „kościołem Słowian” (chociaż ludność słowiańska nadal 
mogła korzystać z posług u św. Jakuba5). Od czasów reformacji kościół św. Jakuba 
pozostawał kościołem protestanckim. O ile w przeszłości badanego także w ramach 
projektu Symbolkirchen... gdańskiego Kościoła Mariackiego był prawie pięćdziesię-
                                                 
3 H. Chłopocka, L. Leciejewicz, T. Wieczorowski, Okres wczesnofeudalny do roku 1237, w: G. Labuda (red.), 

Dzieje Szczecina. Wiek X – 1805, PWN Warszawa – Poznań, 1985, s. 59. 
4 op. cit. 
5 op. cit. 
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cioletni okres (1529-1572), w którym użytkowanie kościoła przez mieszczan kato-
lickich i protestanckich odbywało się symultanicznie6, to w przypadku szczeciń-
skiego kościoła św. Jakuba właściciele dążyli do jednoznacznego określenia jego 
tożsamości w związku z wspólnotą wyznaniową i narodową. 

Bardzo poważnie zniszczony przez naloty alianckie w 1944 r., przez ponad 
ćwierćwiecze kościół jako ruina tkwił jak memento w krajobrazie miasta. Dopiero 
wraz ze wskrzeszeniem diecezji szczecińsko-kamieńskiej przez papieża Pawła VI 
w 1972 r. i wyborem kościoła św. Jakuba na katedrę, podjęto decyzję o jego odbu-
dowie. Dominacja ideologii eksponującej słowiańskie, polskie i piastowskie frag-
menty historii Ziem Zachodnich, w zestawieniu z urazami wobec Niemców mocno 
tkwiącymi w polskim społeczeństwie, podtrzymywanymi też przez oficjalną poli-
tykę zarządzania społeczną świadomością (skrzętnie ukrywającą z drugiej strony 
informacje o negatywnej roli ZSRR w II wojnie światowej), wpłynęły na powojenne 
postrzeganie szczecińskiej katedry. Działo się tak pomimo tego, że interpretacje 
w łonie Kościoła podążały innymi torami (o czym świadczył najdobitniej list pol-
skich biskupów do biskupów niemieckich). 

„Przez długie lata nam próbowano tłumaczyć, że tu się właściwie zaczęło wszystko 
od 1945. I teraz głośne obchody 60-lecia... To jest jakaś rocznica, ale cóż to jest 60 lat w po-
równaniu do tysiąca?” – mówi ksiądz, proboszcz katedry w latach 1988-91 (wywiad, 
ekspert7 nr2). 

Dążenia do „sklejania” przeszłości z kawałków w jedną całość daje się ob-
serwować w Szczecinie dopiero w ostatnich latach, czego oznaką jest np. rosnące 
zainteresowanie przedwojennym Szczecinem8. Jednak z analizy odpowiedzi na 
pytanie o znaczenia kojarzone z katedrą, skierowane do odwiedzających ją Szczeci-
nian (przychodzących głównie w celach religijnych), wynika konstatacja słabego 
poczucia ciągłości i braku skłonności do myślenia o katedrze jako budynku z cza-
sów średniowiecznej Hanzy9. 

KOŚCIÓŁ W PERSPEKTYWIE POGRANICZA: ZAWARTOŚĆ MATERIALNA - 

ZNACZENIA 

Ponieważ kościół stracił niemal całe swoje wyposażenie, części zabytkowego, 
barokowego i gotyckiego wyposażenia przywieziono tu z różnych miejsc Pomorza 
Zachodniego (m.in. Chojny, Uznamu, Kamienia Pomorskiego). Mocnym dążeniem 
było ustanowienie na nowo katolickiego charakteru kościoła. Nawiązano do historii 

                                                 
6 http://www.bazylikamariacka.pl/historia.html 
7 Ekspertami były osoby z racji swojego zawodu lub funkcji specjalnie związane z kościołem, dysponują-

ce dużą wiedzą na jego temat. Przytaczam w artykule, jako znamienne, wypowiedzi osób duchow-
nych związanych z kościołem św. Jakuba. 

8 Jako przejawy tego zjawiska można przytoczyć popularność internetowego Portalu Miłośników daw-
nego Szczecina www.sedina.pl 

9 Z zaprezentowanych w kafeterii 23 propozycji możliwych znaczeń, skojarzenia ze średniowiecznym, 
hanzeatyckim okresem w dziejach kościoła były rzadkie, znalazły się na czwartej pozycji od końca; 
narzędzie skonstruowane przez zespół Rolf von Lüde, Anna Körs z Institut für Soziologie, Uniwe-
rsität Hamburg. 
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pierwszych biskupstw na tych ziemiach. Było to o tyle ułatwione, że w Kościele 
obowiązywały inne cezury, łamiące czas na przed i po, niż dla obowiązującej ideolo-
gii socjalistycznej. Początkiem czasów uznawanych za własne było wprowadzenie 
na te ziemie chrześcijaństwa. 

Ciekawe – w perspektywie naznaczania odzyskanego miejsca symbolami 
nowej (a przecież poniekąd „nowej-starej”, co starano się przez kilka dziesięcioleci 
eksponować) wspólnoty – było tworzenie kaplic poświęconych tematom narodo-
wym. Znaczenia odwołujące się do polskości jako idei narodowej, historii, walki 
i martyrologii, przywieziono z różnych rejonów Polski, tej w kształcie sprzed II 
wojny światowej. Najwcześniej powstała kaplica poświęcona ofiarom Oświęcimia, 
na fali ruchu solidarnościowego tworzono kaplice upamiętniające powstanie war-
szawskie oraz ofiary grudnia 1970 r., a w początku lat 90. powstały kaplica poświę-
cona ofiarom zsyłek na Sybir i inne miejsca deportacji oraz zbrodni katyńskiej. Ini-
cjatorami tych przedsięwzięć znaczeniowego zasiedlania Szczecina (katedry) były 
grupy szczecinian związanych poprzez swoją biografię lub losy najbliższych 
z upamiętnianymi wydarzeniami. W sposób interesujący nastąpiło zatem złożenie 
symboliki ojczyzny ideologicznej i ojczyzn prywatnych. 

Natomiast umieszczenie obiektów, zresztą nielicznych, które nawiązywałyby 
do piastowskich i polskich rysów w historii tego miejsca, było inicjatywą nie laika-
tu, lecz przedstawicieli kościelnej instytucji. Przede wszystkim wymienić trzeba 
drzwi w wejściu głównym z wyrzeźbionymi scenami ukazującymi początki chrze-
ścijaństwa na Pomorzu Zachodnim, z podkreśleniem roli Polaków w tym przed-
sięwzięciu. Ponieważ jednak, socjologicznie rzecz biorąc, ważne jest to, czy znacze-
nia zawarte w obiektach są relacjonowane i odczytywane10, warto dorzucić uwagę, 
że w katedrze od wielu lat wykorzystywane jest przede wszystkim wejście boczne, 
równocześnie łatwiej dostępne od ulicy, w związku z czym treści zawarte na 
drzwiach głównych w większym stopniu wymagają świadomego odszukania. 

Czy kościół, tak intensywnie wysycany polskimi znaczeniami, zawiera też 
germanica? Trwałą, bezsprzeczną obecność śladów niemieckich podkreślali wszyscy 
związani z kościołem rozmówcy, niezależnie od skali żywionych sympatii 

„jest tu cały ruch turystyczny. Przyjeżdżają całe samochody niemieckie. Wysiadają, 
zwiedzają, to jest dla nich obiekt... to jest przecież ich kultura, bo to co tutaj się znajduje to 
jest dawne poniemieckie” (wywiad, ekspert nr 1). 

Pytania o twórców dzieł starego wyposażenia kościoła odsyłają do nazwisk 
niemieckich. Sąsiadujące z nim współczesne wyposażenie pochodzi od polskich 
autorów. Jeśli chodzi o obiekty związane z Niemcami poprzez swoją zawartość 
treściową, to wymienić należy relikwie św. Ottona, które – podkreślając rangę 
i historyczną wagę kościoła, jego katolickość – przechodzą w poprzek narodowych 
systemów symbolicznych; grobowiec rodu von Vedel; wspólną trumnę z odnale-
zionymi podczas prac konserwatorskich szczątkami katolików i protestantów, lu-
dzi różnych narodowości, a głównie Niemców; wreszcie dwujęzyczną tablicę pa-
miątkową poświęconą związanemu ze szczecińską katedrą niemieckiemu kompo-

                                                 
10 Por. A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005, s. 79-80. 



 

Anna Królikowska 

 

182 

zytorowi z XIX w., Karlowi Loewemu, wmurowaną w 1996 r. w dwusetną rocznicę 
urodzin artysty. 

Na emporze kościoła od 1991 r. mieści się nieduże Muzeum Diecezjalne, 
ukazujące tysiącletnią historię chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim (istnieje 
projekt lokalizacji muzeum w budynku przykościelnym, a zmiana ta, jak się zakła-
da, pozwoli lepiej wyeksponować zasoby). Ześrodkowując uwagę na dziejach die-
cezji, muzeum znacznie mocniej niż dystynkcję: polskie – niemieckie, czy: słowiań-
skie – niemieckie/ brandenburskie, podkreśla wspólnotę w ramach biskupstwa, 
traktując je jako coś więcej niż tylko kościelną jednostkę administracyjną. Z równą 
rewerencją wymienia się wszystkich biskupów, których nazwiska z nielicznych 
słowiańskich szybko przechodzą w niemiecko brzmiące. Wyrwą w dziejach jest nie 
czas panowania niemieckiego, lecz protestantyzm. Kilkuwiekowy okres zawarty 
został w lakonicznych jedno-, dwuzdaniowych komentarzach. 

„Kościół św. Jakuba był zborem protestanckim przez ponad 400 lat.” – to fragment 
z obszernej tablicy informacyjnej u wejścia do kościoła. 

Historia jest nieodmiennie terenem walki nie tylko o prawdę, ale o wpływy 
semantycznych systemów, o jej interpretację. 

„...powinien być jakiś dyrektor tego muzeum... (...) ...który będzie rzecznikiem histo-
rii tych ziem. Bo my tutaj mamy obowiązek mówić o katolicyzmie tych ziem. Dlatego ja na 
drzwiach tej katedry umieściłem cztery sceny, gdzie Krzywousty posyła delegację do Bam-
bergu, gdzie rozmowa jest ze św. Ottonem, gdzie on przybywa najpierw do Gniezna, potem 
do Kamienia [Pomorskiego] i jest w Szczecinie i chcieli go tu zabić...(...) Dlaczego tak spe-
cjalnie na to poszedłem? Ponieważ niemieckie opracowania milczą na ten temat, że Polska 
zaprowadziła chrześcijaństwo na Pomorzu. „Chrześcijaństwo się znalazło samo na Pomo-
rzu”... Ale że Polska zaprosiła go [św. Ottona], ale że Polska subsydiowała tę akcję pomor-
ską, ale że Krzywousty złączył najpierw te ziemie – milczą.” (z wywiadu, ekspert nr 1). 

Wskroś różnych grup znaczeń można poprowadzić inne rozróżnienie, istot-
ne z punktu widzenia polsko – niemieckich oraz katolicko – protestanckich relacji. 
Obok treści o neutralnym znaczeniu dla komunikacji (jak np. kaplica ludzi morza, 
a w sensie religijnym – wszystkie znaczenia chrześcijańskie wspólne obu wyzna-
niom), są treści ułatwiające wzajemne komunikowanie się (w symetrycznych rela-
cjach) oraz takie, które, w każdym razie na pierwszy rzut oka, utrudniają osiągnię-
cie bliskiego kontaktu. Nie czynią go jednak niemożliwym, ale wymagają pewnego 
„przepracowania” przez niemieckich gości katedry, a także, być może, przez sa-
mych gospodarzy. Przykładem jest kaplica poświęcona pamięci żołnierzy Armii 
Krajowej i powstaniu warszawskiemu. Symboliczne formy oraz bardziej dosłowne 
sceny z powstania przedstawione na witrażu, zgromadzone symbole militarne 
w sposób bezpośredni odsyłają do walki, martyrologii, bohaterstwa. Samo umiesz-
czenie ich w kościele oznacza: „Bóg był po naszej stronie”. Wydaje się, że z całości 
udaje się odczytać uzasadnienie inne niż tylko polonocentryczne, według którego 
w ludzkich wojnach Bóg miałby okazywać swe stronnicze względy Polakom. 
Zgodnie z tym szerszym, Opatrzność staje po stronie ofiar opresji. Dobitniej taką 
interpretację ukazuje kaplica poświęcona ofiarom Oświęcimia, lecz w kaplicy po-
wstania warszawskiego uczczona i uświęcona została postawa nie biernych ofiar, 
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lecz walczących, zatem opresja występuje tu w charakterze nie krzywdy jednost-
kowej, lecz zastosowanej wobec wspólnoty. 

KOŚCIÓŁ ŚW. JAKUBA W SZCZECINIE W PERSPEKTYWIE  
POLSKO-NIEMIECKIEGO POGRANICZA – POSTAWY, KONTAKTY 

Poza tym, jakie materialne nośniki znaczeń przybysze znajdują w kościele, 
istotne są też postawy ludzi reprezentujących kościół (i Kościół), doświadczenia 
dotychczasowych kontaktów będące ich wyposażeniem, poglądy na temat kondycji 
religijnej sąsiadów oraz stan „świadomości ekumenicznej”. 

Postawy i relacje w perspektywie pogranicza i transgraniczności w tym wy-
padku dotyczą wymiaru narodowego (etnicznego) oraz wyznaniowego. W skrzy-
żowaniu tych wymiarów następuje klasyfikacja partnerów relacji i przybyszów; są 
zatem: Niemcy – katolicy, Niemcy – protestanci i Niemcy – ateiści. 

Kontakty z pierwszą z tych grup istnieją w sposób ciągły od 1978 r. i odby-
wają się w oparciu o miejsce kościoła w strukturze kościelnej (archikatedra – głów-
ny kościół w diecezji) i jako takie dotyczą równorzędnej struktury Kościoła katolic-
kiego w Niemczech. Chociaż są kontakty z katolikami z Berlina, ci najbardziej 
„swoi” są aż w Bawarii. Bliskość wyznaczana jest nie tyle w przestrzeni geograficz-
nej, co semantycznej i historycznej. 

„Te związki z Niemcami są najbliższe, bo jest przecież nasza siostrzana diecezja w 
Bambergu, z Berlina także sporo ludzi tutaj przyjeżdża..” 

(...) „Możemy dziękować, kiedy nasi bracia z Niemiec poprzez taką fundację Kirchen 
im Not, Kościół w Potrzebie, jak oni wspomagali nas w budowie seminarium, czy nawet w 
odbudowie katedry, czy budowie takiej czy innej szkoły. (...) Te spotkania pomagają nam się 
wzajemnie zrozumieć i to jest najlepsze z tego wszystkiego” (wywiad, ekspert nr 2). 

Z wypowiedzi innego informatora, także osoby duchownej, związanej z ka-
tedrą niemal od początku jej reaktywowania, wynika, że intensywność związków 
w relacjach międzynarodowych, poza sytuacjami, w jakich pojawiała się potrzeba 
uzyskania wsparcia finansowego, zależy od indywidualnych cech zwierzchników: 

„Z tą współpracą to jest przesada. Ona była, jak był biskup Stroba. Ja byłem młodszy, 
to tam jeździłem... (...) A dzisiaj, jak ksiądz nie mówi po niemiecku, to co on będzie gadał 
w Bambergu?...” (wywiad, ekspert nr 1). 

W oparciu o wywiady oraz nieustrukturowane rozmowy i obserwacje daje 
się stwierdzić, że relacje z Niemcami – protestantami są bez wątpienia poprawne, 
lecz niepozbawione dystansu. 
B: A czy historia kościoła św. Jakuba jest w tych spotkaniach pomocą, czy przeszkodą? 
E: To różnie trzeba patrzeć. To jest taki temat... wśród tych, którzy tutaj przed wojną 
mieszkali, byli protestantami, a nawet wśród polskich protestantów jest czasami takie zdzi-
wienie: dlaczego to wyście przejęli? (...) Niekiedy rozmowy z tymi, którzy byli przedtem, to 
są bardzo rzewne: czy on wróci do tej świetności co miał kiedyś? Także i jakaś radość, i może 
być czasami te trudne porozumienie. 
B: Czy są jakieś pretensje? 
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E: Czasami to są jakieś półsłówka... nie wprost wyrażane, być może, że i my też jesteśmy 
wyczuleni na to i uważamy, że ktoś chciał w ten sposób zareagować. Ale to może być różnie. 
(fragment wywiadu, ekspert nr 2). 

Nastawienie wobec przedstawicieli krajów Zachodnich, w tym Niemców, 
naznaczone jest postrzeganiem ich w kontekście zaawansowanych procesów laicy-
zacji. 

„Proszę pani, wspaniałe katedry, wszystkie budowle, przecież to były ofiary ludzi, 
którzy dawali swój trud (...) i co z tego? Jak to nie żyje! U nas jeszcze nie jest tak źle w Pol-
sce, my umiemy z tego korzystać, nawet Jakuba wykorzystać. Ale ani w Niemczech...” 
(wywiad, ekspert nr 1). 

„...potrafią wejść z puszką piwa do katedry, na zwróconą uwagę dziwią się: czego 
chcemy? (...). Dla nich to jest obiekt do oglądania... (...) Skoro takie są sytuacje, to jest po-
trzeba przygotowania tych przewodników, którzy wprowadzając do katedry, pewne rzeczy 
uświadomią tym ludziom. Bo na pewno nie ze złej woli, tylko z takiego stylu bycia...” (wy-
wiad, ekspert nr 2) – ta uwaga odnosi się ogólnie do turystów z Zachodu. 

Wiąże się z tym mieszanka obaw: 
„...A z drugiej strony, też się zastanawiamy, na ile ta laicyzacja, która tam zaistnia-

ła, nie przeniesie się nam tutaj...”, 
poczucia pewnej (kontekstowej) wyższości i niekiedy potrzeby swego rodzaju mi-
sji: 

„Dam tylko przykład, że jak tu obejmował posługę w naszej diecezji ks. arcybiskup 
Kamiński, był wtedy biskup Berlina (...), mówił do niego: bądź ty tu takim kamieniem - na-
wiązując do jego nazwiska – na którym to zło z Zachodu będzie się rozbijało. Żeby w tej 
mocnej wierze tak trwać, żeby tak trwał ten kościół, żeby to, co złe było rozbite, a to dobro 
przenikało... także wydaje mi się, że ta funkcja może być bardziej promieniująca na Zachód” 
(wywiad, ekspert nr 2); 

„...jeżeli oni zauważą, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy zaangażowani, że poświę-
camy swój czas, to niech robią to samo” (wywiad, ekspert nr 1). 

Wydaje się, że także w codziennym funkcjonowaniu dają się obserwować 
pewne delikatne rysy konfrontacji. Za przykład takiego symptomu ze strony pol-
skiej może posłużyć szczególna praktyka rozpoznawania swoich i obcych wśród 
osób, wchodzących do katedry (przy wejściu znajduje się stoisko, przy którym 
można kupić książki, dewocjonalia, pamiątki, wyroby artystyczne, jak i wartości 
artystycznej pozbawione oraz bilety dla zwiedzających). Jeśli u wchodzących do 
kościoła posłyszany zostanie język niemiecki, goście będą nakłaniani do zakupu 
biletu. Tej praktyki nie stosuje się do osób polskojęzycznych (poza dużymi grupami 
zorganizowanymi). W ten sposób osoby niemieckojęzyczne zawsze traktowane są 
jako turyści („druga kategoria” odwiedzających świątynię), a nigdy nie wstąpią do 
katedry jako osoby wierzące, poszukujące skupienia i modlitwy („pierwsza katego-
ria” odwiedzających), zaś do wizytujących kościół Polaków stosuje się domniema-
nie motywu religijnego. 

Jak można sądzić na podstawie przywoływanych obserwacji, wywiadów 
i rozmów, trudno jest jednoznacznie orzekać o istnieniu Popperowskiej otwartości 
lub, odwrotnie, zamkniętości omawianego kościoła, a chyba bardziej można mówić 
o pewnej dynamice pomiędzy tymi postawami. Istniejące już długo wcześniej, ale 
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intensyfikujące się obecnie kontakty wymagające wyjścia na zewnątrz własnego 
spójnego świata, stanowią swego rodzaju „trening” i podstawę krystalizowania się 
czy ewoluowania postaw. Pozytywne doświadczenia związane z pozyskaniem 
funduszów z Unii Europejskiej przekładające się na intensywne prace remontowe 
i rekonstrukcyjne, również mogą wpłynąć na wzrost otwartości, który, sadząc 
z prezentowanych postaw, z pewnością nie będzie się odbywał kosztem własnej 
tożsamości. 

PODSUMOWANIE 

Kościół o historycznym znaczeniu, funkcjonujący jako zabytek i nośnik war-
tości religijnych i estetycznych to także jeden z wielu czynników współkształtują-
cych jakość społecznych relacji na pograniczu. Zmienna przynależność w dziejach 
historycznych, wiążąca się z przemiennością symbolicznego panowania11, stać się 
musi przedmiotem uzgadniania zróżnicowanych interpretacji. Religia jako istotna 
sfera kultury nie może pozostawać wyłączona poza obszar, na jakim dokonuje się 
intensyfikacja transgranicznych kontaktów. Zdanie powyższe można traktować 
jako postulat, jednak ma ono jednocześnie charakter sprawozdawczy: te relacje 
idące w poprzek całościowych uniwersów znaczeń (P. Berger, Th. Luckmann) po 
prostu są coraz częstsze. Badania, których owocem jest niniejszy artykuł, są jednym 
z tego przykładów. Znaczenia – dotąd bezpiecznie chronione w obrębie spójnego 
uniwersum – włączane zostają w szerszy dyskurs, naświetlane pod różnym kątem, 
rozpoznawane przez ludzi reprezentujących różne światy. Jeśli wcześniej Niemcy 
odczytywali kościół św. Jakuba w Szczecinie, stanowiący jeden z punktów na szla-
ku ich podróży sentymentalnych, na swój własny sposób, podczas gdy równolegle 
polscy mieszkańcy Szczecina nadawali mu całkiem inne znaczenia, a interpretacje 
te konstruowane były i trwały całkowicie osobno, to sytuacja kontaktu międzykul-
turowego wymusza próby obustronnej translacji znaczeń i ich uzgadniania. 

 

                                                 
11 L. M. Nijakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym, Scholar, 

Warszawa 2006, s. 108-109. 
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Wybrane dylematy procesów integracyjnych 
na pograniczu polsko-czeskim 

Pojęcie integracji społecznej jest jednym z kluczowych pojęć socjologii. Tym 
bardziej intrygującym jest odkrycie, że tłumaczone ono bywa najczęściej przez ter-
miny budzące dość odmienne konotacje. Można by przyjąć założenie, że jest zjawi-
skiem na tyle złożonym, iż powoduje to kłopoty z klarowną jej definicją i przejść do 
dalszych rozważań, gdyby był to tylko spór czysto akademicki. Tak jednak nie jest, 
czego dowodzą choćby spory o model integracji europejskiej, gdzie widać wyraźnie 
różnice stanowisk, wynikające z przyjęcia różnych interpretacji tego pojęcia. 

Rzut oka na słownikowe definicje wystarczy, by przekonać się o problemach, 
jakie to pojęcie implikuje. W słowniku W. Kopalińskiego możemy przeczytać: „in-
tegracja, scalanie; proces tworzenia całości z części a. włączanie jakiegoś elementu 
w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społ.”1. Podobne 
ujęcie znajdziemy także i w innym miejscu2. Twierdzę jednak, ze zespolenie 
a zharmonizowanie to dwie różne rzeczy. W drugim cytowanym przykładzie mo-
żemy znaleźć też i definicję integracji europejskiej jako procesu: „przyłączania do 
Unii Europejskiej nowych państw-członków, celem stworzenia jednolitego systemu 
gospodarczo-prawnego na całym kontynencie”3. 

Doświadczenia, już kilkudziesięcioletnie, integracji Europy Zachodniej, jak 
i trwające dyskusje na temat przyszłości UE, nie przesądzają, jak się wydaje, o po-
wstaniu jednolitych systemów gospodarczych, prawnych, społecznych na obszarze 
integrującej się Europy. Spotykamy się raczej z mniej lub bardziej udanymi próba-
mi koordynowania, harmonizowania „różnorodności”, budowania multikulturo-
wych zbiorowości. Integracja w tym znaczeniu to przede wszystkim uzgodnienie 
wspólnych ram, pól działania. 

Te i podobne trudności sprawiły zapewne to, że brakuje stosownej definicji 
w najobszerniejszym tego typu wydawnictwie – czterotomowej Encyklopedii Socjo-
                                                 
1 W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1990, s. 232. 
2 Słownik wyrazów obcych. Europa, red. I. Kamińska-Szmaj, Wrocław 2001, s. 329. 
3 Ibidem, s. 329. 
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logii. Pomimo, że jak stwierdził J. Turowski: „We współczesnej socjologii problema-
tyka integracji i dezintegracji społecznej jest jedną z głównych dziedzin badań em-
pirycznych”4. Wyjaśniając jednocześnie, że: „Etymologicznie „integracja” oznacza 
zjawisko zwartości, stan koordynacji, zgodności zharmonizowania… W ujęciu so-
cjologicznym integracja oznacza procesy jednoczenia elementów i części składo-
wych w jedną całość”5. Uważam to pierwsze, etymologiczne ujęcie, za bardziej ko-
respondujące z dalszymi rozważaniami, dotyczącymi zjawisk i procesów obser-
wowanych na pograniczu polsko-czeskim i de facto – lepiej odzwierciedlające rze-
czywistość społeczną. Przyjąłem przy tym mertonowską opcję, szeroko uargumen-
towaną, która znosi dychotomiczny podział na stan integracji i dezintegracji spo-
łecznej. Jedna z konkluzji R. K. Mertona brzmi: „Na przykład systemy społeczne 
nie zapewniają po prostu swym członkom ruchliwości lub stałości pozycji społecz-
nej: wykazują one różne natężenia ruchliwości. Nie są  po prostu heterogeniczne 
lub homogeniczne, lecz różnią się stopniem heterogeniczności. Nie są zintegrowane 
lub niezintegrowane, zwarte albo rozproszone, lecz wykazują różne stopnie inte-
gracji i spójności”6. Na marginesie można także uzupełnić, że czynnikiem zakłóca-
jącym integrację jest nie tylko niedobór informacji7, ale także coraz częściej jej nad-
miar.  

Coraz więcej argumentów przemawia też za pozytywną weryfikacją teorii 
stawania się społeczeństwa, rozwijaną na naszym gruncie przez P. Sztompkę, który 
uważa, że: „istnieje wyraźny kierunek zmiany teorii zmiany, które ewoluują od 
mechanicznych  schematów progresywistycznych, głoszących nieuchronność, ko-
nieczność i nieodwracalność procesów społecznych, ku takim, które podkreślają 
znaczenie ludzkiej świadomości, konkretne uwarunkowanie zdarzeń i otwarty cha-
rakter przyszłości”8. 

W kontekście pogranicza, a za jego model obrałem środkowy odcinek pogra-
nicza polsko-czeskiego, problematyka integracji wykazuje jeszcze dodatkowy dy-
lemat – sytuacja pogranicza, ex definitione, nie zakłada jej zbyt wysokiego pozio-
mu, w przeciwnym bowiem razie, mielibyśmy do czynienia z systemami zamknię-
tymi, opornymi na przenikanie, wymianę szeroko zdefiniowanych artefaktów kul-
turowych. Pogranicza często są postrzegane jako szczególne laboratoria integracji 
transgranicznej – zwłaszcza proces euroregionalizacji (instalowania na ich obsza-
rach euroregionów) wzbudzał określone nadzieje. Mogą o tym świadczyć wymow-
nie tytuły niektórych publikacji9. 

Nie każde laboratorium może się pochwalić, pomimo usilnych starań, zada-
walającymi wynikami swoich eksperymentów. Jak słusznie zauważyła K. Forst: 
„Pojawiają się jednak opinie, że dla polsko-niemieckiej współpracy przygranicznej 
instytucja euroregionów nie jest koniecznie potrzebna, bo przecież wzajemne kon-

                                                 
4 J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, s. 130. 
5 Ibidem, s. 129. 
6 R.K. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002, s. 316 
7 J. Turowski, op. cit., s. 132 
8 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 14 
9 Zob. np. W. Malendowski, M. Ratajczak, Euregiony. Pierwszy krok do integracji europejskiej, Wrocław 

1998, Euregiony - mosty do Europy bez granic, red. W. Malendowski, M. Szczepaniak 
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takty można rozwijać bez ich powoływania. Jednak euroregion może ułatwić to 
współdziałanie, zwłaszcza, jeżeli chodzi o słabsze jednostki samorządowe po pol-
skiej stronie. Euroregiony dały szansę dla porozumienia się władz, natomiast lu-
dzie w dalszym ciągu pozostają wobec siebie w dużej rezerwie”10. 

Ten i podobne głosy, spotykane w literaturze przedmiotu, zwracały uwagę 
na integrujące możliwości euroregionów. Jednak badania własne Euroregionu Gla-
censis11 ujawniły szereg problemów utrudniających mu realizację tych funkcji. 
Przede wszystkim obarczony on został, poprzez zapisy w umowie ramowej, bar-
dzo dużą ilością celów do realizacji, a tymczasem przydałaby się raczej ich hierar-
chizacja i z powodu bardzo ograniczonych środków, wybór realnie możliwych do 
zrealizowania priorytetów. Cele te zresztą zostały dosłownie przekopiowane, 
z traktowanego jako wzorcowy, statutu Euroregionu Nysa. Jednocześnie podobnie 
jak i inne euroregiony Euroregion Glacensis nie otrzymał stosownych kompetencji 
i środków na realizację niektórych ważnych celów np. na budowę i dostosowanie 
infrastruktury do potrzeb ruchu granicznego, czy opracowanie skoordynowanego 
planu przestrzennego. 

Niemniej, a właściwie jeszcze istotniejsze, bariery w funkcjonowaniu tej in-
stytucji, a poprzez to utrudnienia w  procesach integracyjnych na pograniczu pol-
sko-czeskim, wynikają z niejasnego usytuowania struktur euroregionów wobec 
struktur samorządów lokalnych. Teoretycznie gminy zgłaszające swój akces do 
euroregionu zobligowały się do wykonywania jego zadań, ale w praktyce zwycię-
żają partykularne interesy – ostatecznie władze gminne muszą się liczyć z własnym 
elektoratem, a przed nim nie rozliczają się z prac euroregionalnych. Wiedza o nich 
jest wśród społeczności lokalnych wręcz śladowa12. 

Na niewykształcone jeszcze samorządy i wspólnoty lokalne, została nałożo-
na siatka euroregionów. Na stare problemy, wynikające z peryferyzacji obszarów 
przygranicznych, nakładają się też nowe, związane, jak to trafnie określił L. Skiba, 
z „dezindustrializacją bez reindustrializacji”13. Przed jego utworzeniem nie zadba-
no o szerokie rozpropagowanie idei euroregionalnej. Do euroregionu przystępowa-
ły struktury gminne, których aparat, przy odpowiedniej mobilizacji, mógłby sobie 
poradzić z tym zadaniem, a euroregion otrzymałby odpowiednią legitymizację 
społeczną. Jak rozwijać idee euroregionalne bez wciągnięcia w ich realizację spo-
łeczności lokalnych? Nie mają one przecież służyć wyłącznie, czy przede wszyst-

                                                 
10 K. Forst, Wpływ euroregionów na kształtowanie się nowego sąsiedztwa na pograniczu polsko-niemieckim, 

w: Euroregiony. Mosty do Europy bez granic, red W. Malendowski, M. Szczepaniak, Warszawa 2000, 
s. 175. 

11 Badania te prowadziłem różnymi metodami od fazy „prenatalnej” tego Euroregionu od wiosny 1996 
(powstał on 5 XII 1996 r.). Ponad dziesięcioletni monitoring jego funkcjonowania przyniósł wiele ma-
teriałów do istotnych refleksji. 

12 Badania własne z lat 1997, 2002 i 2003 
13 L. Skiba, Dezindustrializacja bez reindustrializacji, w: Zagłębie węglowe w obliczu restrukturalizacji, red. 

L. Skiba, Wrocław 1997 
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kim, samozadowoleniu odpowiednich elit, na co można znaleźć stosowne przykła-
dy14.  

Nawet jednak i w publikacjach tego typu znaleźć można obserwacje, które 
wskazują na wadliwe funkcjonowanie różnych dziedzin współpracy transgranicz-
nej – Np. w promocji tych idei: „Oprócz problemów związanych z finansowaniem 
pojawiają się często i inne, związane z profesjonalną reklamą zrobiona w odpo-
wiednim czasie. Są przypadki, że wiele osób zainteresowanych nie dowie się 
w ogóle o organizowanej akcji, albo dowie się za późno. Również nie jest wyjąt-
kiem, że terminy niektórych akcji wzajemnie kolidują ze sobą”15. Autor tych słów – 
František Bartoš – był w latach 1996-1998 członkiem Rady Euroregionu Glacensis, 
a jednocześnie senatorem RCz. Miał doświadczenia na temat współpracy polsko-
czeskiej, nie tylko na szczeblu regionalnym. Uznał, że choć polsko-czeskie kontakty 
na najwyższym szczeblu międzyrządowym są obecnie najlepsze w całym okresie 
powojennym – to te sprzyjające okoliczności nie zostały jeszcze dostatecznie wyko-
rzystane na szczeblu komunalnym. Zwrócił szczególną uwagę na brak dobrze dzia-
łającego systemu informacji, powszechnie dostępnego dla obywateli, który aktual-
nie informowałby o tym, co się dzieje na pograniczu polsko-czeskim. 

Przytoczyłem tutaj celowo wypowiedź sprzed niemal dziesięciu lat, by skon-
statować, że w świetle wielu moich obserwacji (w tym i uczestniczących) sytuacja 
w chwili pisania tych uwag (IX 2007) jawi się jako zastanawiająco podobna. Istnie-
nie obiegu informacji, drożność jej kanałów, kompletność i szybkość są uznawane 
za niezwykle istotne dla możliwości zdiagnozowania poziomu integracji. Przy 
czym należałoby się także zastanowić nad jakością jej percepcji. Nawet łatwo do-
stępna nie musi być, z różnych zresztą względów, optymalnie percypowana. Zale-
ży to od poziomu kompetencji kulturowych. 

W tym kontekście można uznać, że także do sytuacji pogranicza polsko-
czeskiego, odnoszą się ogólne uwagi M. Zuber:, „Jeżeli chodzi o wyzwanie wielo-
kulturowości, to istotną rolę w kontakcie z wieloma zróżnicowanymi wewnętrznie 
społecznościami Unii może odegrać brak kompetencji komunikowania międzykul-
turowego w naszym społeczeństwie, wynikający z jego zdecydowanej monokultu-
rowości, słabej znajomości języków obcych wśród Polaków i mało intensywnych 
kontaktów z przybyszami z innych krajów.”16 O ile znajomość języków obcych 
z wolna, ale systematycznie się poprawia (szczególnie angielskiego), a i deklaro-
wana chęć ich nauki napawa umiarkowanym optymizmem, to w przypadku spo-
łeczności obu pograniczy (polsko-czeskiego i czesko-polskiego) skłonność do nauki 
języka sąsiada jest więcej niż skromna. 

Kompetencja międzykulturowa wynika także z otwartości na inne kultury 
i ich znajomości. Z niezależnie prowadzonych badań na pograniczu polsko-czeskim 

                                                 
14 Zob. Np. Polsko-czeska współpraca transgraniczna. Seminarium pod auspicjami Rady Europy, Rychnov nad 

Knèžnou-Kudowa Zdrój 26-27 marca 1998, Nowa Ruda 1998, tomik składający się z wypowiedzi glory-
fikująccych współprace polsko-czeską, podkreślających rolę wysoko postawionych osób. 

15 F. Bartoš, Doświadczenia władz regionalnych i miejscowych w dziedzinie współpracy przygranicznej, ibidem, 
s. 121. 

16 M. Zuber, Kulturowe bariery integracji Polski z Unia Europejską, w: Socjologiczne aspekty transformacji 
i integracji europejskiej, red. Z. Zagórski, s. 107. 
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przez M. Babińską i J. Roga wynika to, że Czesi lepiej znają kulturę polską niż Pola-
cy czeską.17 Ta asymetryczność nie jest okolicznością sprzyjającą głębszej integracji 
obu społeczności. To prawda, z niektórych badań wynika, że między Polakami 
i Czechami nie ma bariery językowej18, ale ponieważ kontakty między nami ograni-
czają się (w przeważającej mierze) do prostych interakcji w sklepach, restauracjach 
i tym podobnych miejscach, gdzie znajomość języka sąsiada nie jest niezbędna, to 
nie jest ona, najprawdopodobniej, po prostu, odczuwana. Przy bardziej złożonych 
interakcjach istnienie takiej bariery bywa uświadamiane19. 

Integracja interesujących nas tutaj społeczności pogranicza ma trzy aspekty. 
Po pierwsze, proces otwierania granic zwrócił uwagę badaczy na możliwość inte-
gracji społeczności żyjących do tej pory w izolacji po obu stronach granicy. Po dru-
gie, jest to problem stopnia integracji społeczności lokalnych otwierających się na 
związki transgraniczne-szczególnie ważki w obliczu transformacji i często poru-
szanego zagadnienia regionalizacji. Z. Zagórski opowiada się za pewnym typem 
regionalizacji, regionalizacją restauracyjną: „wyprzedzającą ewentualną integrację 
całego kraju aspirującego do integracji szerszej. Istotą restauracji regionów, szcze-
gólnie przygranicznych, jest w zasadzie przywrócenie tych ich właściwości, które 
wskutek sztucznych podziałów granicznych stały się źródłem upadku poszczegól-
nych części subregionalnych przez blokadę dotychczasowych efektywnych powią-
zań. W tym sensie regionalizacja restauracyjna odnosi się do prób przywracania 
takich powiązań w obrębie regionów kulturalno-historycznych, które niegdyś 
wpływały na ich rozwój jako pewnych całości funkcjonalnych”20. 

Trzeba powiedzieć, że inicjatorzy i animatorzy współpracy transgranicznej 
zdają sobie dobrze sprawę z szansy takiej restauracji. Świadczy o tym szereg inicja-
tyw – za przykład niech posłuży idea przywrócenia połączenia kolejowego pomię-
dzy Broumovem a Nową Rudą. Połączenie to, przerwane po II wojnie światowej, 
zakończyło funkcjonowanie istniejącego wcześniej, de facto, dwumiasta. Dzieje tej 
inicjatywy posiadają już swoją historię21 – niestety – bez pozytywnego zakończenia. 
Podobnie trudno doczekać się przekształcenia przejścia granicznego Tłumaczów-
Otovice w pełnoprawne przejście drogowe. Fiasko tych i podobnych przedsięwzięć 
dobrze świadczy o istnieniu szeregu czynników utrudniających integrację trans-
graniczną.  

                                                 
17 M. Babińska, Czech pogranicza czesko-polskiego. Jego autostereotyp i postrzeganie nie tylko najbliższych sąsia-

dów, w: Wybrane problemy życia społecznego na pograniczach, red. Z. Kurcz, Wrocław 2002, s. 52. 
18 Zob. J. Róg, Pogranicze polsko-czeskie (na przykładzie Śląska Opolskiego), Opole 1997.  
19 M. Skrzypczyk, Uwarunkowania współpracy transgranicznej w Euroregionie Glacensis, w: Pogranicze 

z Niemcami a inne pogranicza Polski, red. Z. Kurcz, Wrocław 1999, s. 163. 
20 Z. Zagórski, Transformacje postkomunistyczne i integracja europejska a inne procesy współczesności, w: Socjo-

logiczne aspekty transformacji i integracji europejskiej. Szkice i studia, red. Z. Zagórski, Wrocław 
2002, s. 24. 

21 Miejscami dramatyczną, czy wręcz kryminalną – kiedy to w połowie lat dziewięćdziesiątych, po pol-
skiej stronie, w newralgicznym punkcie nieczynnej, a postulowanej trasy, rozebrano wiadukt. Spraw-
ca nie został zresztą ustalony. Trzeba przyznać, że Czesi czekali na nas, utrzymując swój odcinek 
w stanie czynnym wiele lat - ostatecznie też go zamykając. Wśród wielu trudności dość wspomnieć, 
że trzeba było toczyć boje np. z takim monopolistą jak PKP- niezbyt zainteresowanymi takimi lokal-
nymi inicjatywami.  
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Niewątpliwie regionalizacja restauracyjna godna jest należytej uwagi, pamię-
tać jednak należy o istotnej asymetryczności w potencjale i rozwoju polskiego i cze-
skiego obszaru pogranicza. Czesi mieli o wiele lepsze warunki startu22. Restauracja, 
w tym choćby przypadku, nie może zresztą przybrać postaci prostego odtworzenia 
dawnych powiązań. Region ten czeka niewątpliwie długotrwały proces tworzenia 
nowych struktur społecznych, gospodarczych, kulturowych. 

Trzecim aspektem procesów integracyjnych, który tutaj tylko zasygnalizuję 
jako warty osobnego opracowania, a jak się wydaje słabiej  reprezentowany w ba-
daniach pogranicza polsko-czeskiego – to stopień integracji tych peryferyjnych spo-
łeczności lokalnych ze społeczeństwem ogólnym. Procesy integracyjne toczą się 
bowiem na wielu płaszczyznach i na wielu poziomach. Dopiero procedury triangu-
lacyjne mogłyby nas przybliżyć do odpowiedzi na postawione pytania o stopień 
integracji społeczności pograniczy.  

Integracja jest więc zjawiskiem złożonym, procesem, a nie stanem do którego 
się dąży i jest pożądany. Przyjmując, że: „procesy integracyjne obejmują te wszyst-
kie interakcje między składowymi częściami czy grupami, które prowadzą do ich 
powiązania, kooperacji, koegzystencji, dostosowania się czy do rozwiązywania 
konfliktów”23. Warto jednak, tak jak Charles Tilly, zauważyć, że: „Porządek spo-
łeczny niekoniecznie powstaje dzięki mechanizmom integrującym, jako że różne 
formy rywalizacji, przemocy zbiorowej, protesty etc. Są w pewnych okoliczno-
ściach jedyną racjonalną formą upominania się o interesy zbiorowe i gwarantują 
wprowadzenie łatwiejszego do zaakceptowania porządku”24. Zamiast jednego 
głównego procesu istnieją w rzeczywistości liczne fragmentaryczne procesy, prze-
biegające równolegle, w zgodnych lub w przeciwnych kierunkach, oddzielnie lub 
zachodząc na siebie. Integracja powinna więc być zagregowanym rezultatem bar-
dzo różnych procesów. 

Z tych refleksji można spróbować wyciągnąć wnioski, które posłużą do 
skonstruowania wskaźników informujących o poziomie osiągniętej integracji spo-
łeczności pogranicza. Z przedstawionych powyżej przyczyn można przedstawić 
tylko niektóre symptomy poziomów integracji, przy czym większość z nich to 
z konieczności wskaźniki inferencyjne25, informujące tylko bardzo pośrednio o ba-
danym zjawisku. 

Mierząc np. stopień integracji jakością koegzystencji, można stwierdzić, że 
jest on zadawalający. Takim wskaźnikiem może być liczba konfliktów na innych 
pograniczach Polski. Pogranicze polsko-czeskie obok polsko-słowackiego należy do 
tych najmniej konfliktowych. Nie dowodzi to przecież braku  ukrytych, czy też 
potencjalnych źródeł konfliktów. Pośrednio świadczyć też może o nieistnieniu „gę-
stej” sieci relacyjnej pomiędzy Polakami a Czechami. 

Natomiast porównując stopień integracji społeczności lokalnych, po obu 
stronach granicy, takim wskaźnikiem, jakim jest wybór preferowanego miejsca za-

                                                 
22 Zob. K. Heffner, Kluczowe problemy demograficzne obszarów przygranicznych Polska-Czechy, Opole 1998. 
23 J. Turowski, op. cit., s. 129 
24 P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, s. 180 
25 Według terminologii klasyka metodologii S. Nowaka – zob. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, 

Warszawa 1985, s. 168-170 
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mieszkania – to strona czeska prezentuje się tym świetle zdecydowanie lepiej26. 
Jeżeli można, chociaż zdaję sobie z tego sprawę, że to dyskusyjny zabieg, wyrazić 
stopień integracji procentowo, to różnica między obu pograniczami, na niekorzyść 
polskiej, wynosi około 23 %. Co ciekawe, bardzo podobnie rysowała się ona w po-
równaniu z ogólnopolskimi badaniami CBOS-u z 2003 r. W ogólnopolskiej próbie 
odsetek zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania był także znacząco wyż-
szy od odsetka uzyskanego na próbie mieszkańców interesującego nas odcinka 
pogranicza polsko-czeskiego. 

Opcja wyboru miejsca zamieszkania wypadłaby prawdopodobnie jeszcze 
niekorzystniej, gdyby dużo większa była realna możliwość jego zmiany. W naszych 
realiach szansa zamiany mieszkania na region bardziej atrakcyjny, wiążąca się 
z ofertą pracy jest znikoma, jeszcze mniejsza na jego kupno. Mając tego świado-
mość, prawdopodobnie pewna część naszych respondentów nie wybierała mało 
realnych opcji. Natomiast można już zaobserwować bardzo widoczny proces wy-
kupu działek i domów, w co bardziej atrakcyjnych miejscowościach, przez zamoż-
niejszych mieszkańców innych regionów, zwłaszcza Wrocławia, którzy przenoszą 
się tutaj, przechodząc na emeryturę. Wiele wsi w tym subregionie już dawno straci-
ło swój rolniczy charakter, zyskując natomiast charakter miejscowości letniskowych 
i agroturystycznych. Proces ten, co prawda już zauważalny, nie generuje jednak na 
razie nowych miejsc pracy, z czym wiązano pewne nadzieje.27 

Pozostaje jednak do wyjaśnienia pytanie, na ile hipotetycznie niższy stopień 
integracji, mierzony tym wskaźnikiem, wynika z faktu, że mamy do czynienia ze 
zbiorowością składającą się z grup napływowych, a na ile z syndromu peryferii? 
Biorąc jednak pod uwagę choćby znany dobrze w literaturze przedmiotu „fenomen 
puński”28, skłonić się można do wniosku, że decydujące znaczenie odgrywa tutaj 
ten pierwszy czynnik. 

Za dobry wskaźnik stopnia integracji uznawany jest zwykle poziom różnego 
rodzaju patologii. Problemy metodologiczne jakie tutaj się pojawiają wynikają 
z różnych przyczyn. Przede wszystkim z zawodności rozmaitej proweniencji staty-
styk. Prowadząc wywiady w prokuraturze rejonowej w Kłodzku, mogłem się prze-
konać o istotnych rozbieżność pomiędzy danymi policyjnymi, a tymi z prokuratu-
ry. Jednym z najtrudniejszych do monitoringu jest problem narkomanii. Sygnały ze 
źródeł policyjnych o stwierdzonych przypadkach handlu narkotykami, w dużej 
mierze nie znajdują odzwierciedlenia w odpowiedniej liczbie skierowań do proku-
ratury. 

Analizując ten wybrany wskaźnik integracji, dobrze go było skonfrontować 
ze społecznymi odczuciami dotyczącymi zagrożenia różnego rodzaju patologiami. 
W badaniach własnych z1997 roku (próba kwotowa N=219) na zagrożenie narko-
manią, jako zjawisko bardzo częste, zwróciło uwagę tylko 9 % respondentów, 

                                                 
26 Badania własne 2002 (N=112), 2003 (N=322) 
27 Opinie uzyskane z wywiadu własnego z sołtysem wsi Wilkanów w kotlinie kłodzkiej w IV 2006 r. Być 

może brak na razie odpowiedniej liczby tych nowych osadników, swoistej „masy krytycznej” zdolnej 
zainicjować dla nich rynek wyspecjalizowanych usług. 

28 Zob. np. L. Adamczuk, Pogranicze polsko-litewskie. Problematyka badań etnosocjologicznych, w: Pogranicze 
z Niemcami a inne pogranicza Polski, red. Z. Kurcz, s. 227-246 
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a jako sporadyczne 21 %. Dla porównania alkoholizm za zjawisko bardzo częste 
i częste, uznało 76 % badanych. Koresponduje to z wynikami ogólnopolskimi, które 
nasilenie zjawiska narkomanii lokują jednak przede wszystkim w większych 
ośrodkach miejskich. Nasze pogranicze, pomimo tego, że jest bardziej zurbanizo-
wane niż przeciętna Polska, to jednak dominują głównie nieduże miasta i miastecz-
ka. Mniejsze zagrożenie m.in. narkomanią naszego subregionu wypływa także 
z relatywnie szybszego procesu starzenia się lokalnych społeczności, wynikające 
z syndromu „ucieczki młodych” niż całego społeczeństwa. Młodsza generacja 
skłonniejsza jest podejmować ryzykowne działania. 

Wśród patologii specyficznie związanych z pograniczem wyróżnić trzeba 
niewątpliwie przemyt. Mimo rozpowszechnionego wówczas procederu „mrówko-
wania” i wiedzy o nim tylko 18 % odpowiadających we wspomnianych badaniach 
uznało przemyt za zjawisko bardzo częste, a drugie 18 % za częste. W Misiak inter-
pretując te wyniki stwierdził, że: „relatywnie niskie wskazania na przemyt jako na 
zjawisko patologii może być związane ze wspomnianą już „neutralizacją aksjolo-
giczną”29. Również w jakościowych analizach mogłem stwierdzić, że przemyt był 
często traktowany jako „sposób na przetrwanie”, a nie zjawisko patologiczne. 

Zanikłe praktycznie dzisiaj (IX 2007) „mrówkowanie” ,nieco paradoksalnie, 
miało jednak w dialogu transgranicznym funkcje integracyjne – po obu stronach 
uzupełniało szczupłe budżety gospodarstw domowych. Jest to zresztą specyficzny 
przypadek, kiedy zjawisko patologiczne jest zjawiskiem sprzyjającym integracji 
obu społeczności pogranicznych. Obserwujemy jednak znaczący spadek wielkości 
obrotów handlu przygranicznego, przekładalny on jest na równie gwałtowny spa-
dek ruchu granicznego na naszym odcinku. Zarówno wywiady przeprowadzane 
przeze mnie w komendach policji powiatu kłodzkiego, jak i analiza wieloletnich 
danych statystycznych Rocznika Statystycznego Województwa Dolnośląskiego 
pozwoliły na sformułowanie tezy, że ten subregion nie jest szczególnie zagrożony 
różnymi formami patologii. 

Integracja społeczności lokalnych regionów – zwanych niegdyś Ziemiami 
Odzyskanymi30 – była tematem zainteresowania szeregu socjologów, którzy starali 
się w okresie PRL-u często spełniać życzenia ówczesnej władzy i wykazać, że jej 
działania, jak i sam fakt uświadomienia ich mieszkańcom powrotu polskości na 
prastare „ziemie piastowskie”31, prowadziły do szybkiego procesu integracji, za-
równo wewnętrznej, jak i z innymi regionami Polski. Trauma wielkiej zmiany za-
początkowanej w 1989 roku zmusiła do szeregu istotnych przewartościowań 
w ocenie tej problematyki. Na Dolnym Śląsku, a w tym i w naszym subregionie 
brakło co prawda tak spektakularnych zjawisk społecznych, jak pojawienie się bar-
dzo prężnej mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i konfliktów z tym związa-

                                                 
29 W. Misiak, Pogranicze polsko-czeskie. Nie do końca rozpoznane koneksje, w: Zagłębie węglowe w obliczu 

restrukturalizacji. Studia i materiały, red. L. Skiba, Wrocław 1997, s. 58 
30 Terminologia aktualnie praktycznie niespotykana. Czesi proponowali wręcz, czego byłem świadkiem, 

na jednej z konferencji dotyczącej współpracy transgranicznej (Lądek Zdrój V 1997), by posługiwać się 
terminem Ziemie Pozyskane. Dyskusja ta może świadczyć dobitnie, że echa historii, na pograniczu, 
jeszcze ostatecznie nie przebrzmiały. 

31 W przypadku Ziemi Kłodzkiej celowo zapominano przy tym, że praktycznie nigdy nie była ona 
w posiadaniu Piastów. 
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nym, ale nie brakło innych czynników silnie dezintegrujących. Przede wszystkim 
była to likwidacja całych, tradycyjnych, gałęzi przemysłowych – całkowita likwida-
cja wałbrzysko-noworudzkiego zagłębia węglowego i lwiej części przemysłu włó-
kienniczego. Szczególnie likwidacja kopalń odbiła się dramatycznie na poziomie 
integracji społeczeństw lokalnych, nie tylko zresztą takich ośrodków jak Wałbrzych 
i Nowa Ruda, ale i szeregu okolicznych, w tym także i np. Kłodzka – przecież wielu 
mieszkańców Kłodzka i okolicznych wsi pracowało w kopalni „Nowa Ruda”. 

Kopalnie nie były w końcu tylko zwykłymi miejscami pracy służącymi zdo-
byciu źródeł utrzymania, ale organizowały liczne sfery życia, budowały znaczące 
elementy tradycji lokalnej. Już bowiem w latach sześćdziesiątych zwracano uwagę 
na ciekawe zjawisko tworzenia się w tym zagłębiu w sposób autonomiczny kultury 
górniczej, mającej wiele elementów podobnych do kultury górniczej na Górnym 
Śląsku32. Proces tworzenia się miejscowych tradycji, elementów kultury regionalnej 
został przerwany i pomimo racjonalnych przesłanek, które przemawiały za likwi-
dacją tego przemysłu, pozostawił poczucie wielkiej traumy, zagubienia, opuszcze-
nia wśród wielu mieszkańców tej ziemi. 

Pogranicze polsko-czeskie oprócz wspólnych, dla tego rodzaju pograniczy, 
cech konstytutywnych, posiada bardzo wyraźne specyficzne rysy. Jedną z najbar-
dziej charakterystycznych to zderzenie, z naszej strony, pogranicza wyznaniowego, 
z pograniczem w wysokim stopniu zlaicyzowanym. Ten fakt, wynikający ze skom-
plikowanych źródeł socjo-historycznych wywołuje istotne implikacje dla zderzenia 
kultur na tym pograniczu. Nigdzie indziej w realiach polskich pograniczy nie ma-
my do czynienia z tak dychotomicznym podziałem. 

Społeczeństwo czeskie, jak powszechnie wiadomo, należy do najbardziej zla-
icyzowanych, ale i tak sporym zaskoczeniem mogą być wyniki ostatniego spisu 
powszechnego w Czechach33. W nim bowiem, w odróżnieniu od naszego, pytano 
o wyznanie. Odnajdziemy nie tylko zbiorcze wyniki dla całej republiki, ale co dla 
nas interesujące, z rozbiciem na czeskie regiony (kraje). Możemy więc poczynić 
interesujące porównania wewnątrz-czeskie, czy też dotyczące poszczególnych od-
cinków pogranicza czesko-polskiego. Podczas gdy we wszystkich polskich bada-
niach religijność Polaków (przynajmniej ta deklarowana) nie przedstawia więk-
szych wątpliwości, to śledząc statystyki, obserwujemy bardzo szybki postęp laicy-
zacji w społeczeństwie czeskim. Czeski rocznik statystyczny z 1996 r. podawał, że 
bez wyznania było 39,8 % obywateli RCz. Według spisu powszechnego 2001 r. 
bezwyznaniowość zadeklarowało już 59 % obywateli. Różnica pomiędzy podawa-
nymi danymi jest więc bardzo duża i bardzo zastanawiająca z powodu niezbyt 
wielkiego dystansu czasowego. Wśród wierzących nadal dominują katolicy – sta-
nowiąc ich 83,3 % większość.  

Ciekawe zjawisko zaobserwować można według tych danych na pograniczu 
czesko-polskim. W kraju libereckim, a więc położonym w stosunku do pozostałych 
najbardziej na zachód, bycie wierzącym deklarowało tylko 18,4 % mieszkańców, 
a więc znacznie poniżej czeskiej średniej. W kralovehradeckim (na czeskim obsza-

                                                 
32 Zob. J. Ligęza, M. Żywirska, Zarys kultury górniczej, Katowice, 1964 
33 Wyniki prezentowane w: Statisticka ročenka ceské republiki 2002, na s. 761-773 
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rze EG) – 26,6 %, także mniej niż przeciętna czeska. Trudno bez dogłębniejszy ba-
dań wyjaśnić taki stan rzeczy, niemniej pozostaje on faktem i trudno nie uznać, że 
wpływa na obserwowane przez nas procesy.  

Nie tylko statystyka jest przy tym znacząca. Niezbyt często – bowiem i pro-
blematyka jest ze zrozumiałych względów delikatna, można spotkać głosy mówią-
ce dobitnie o różnicach pod tym względem pomiędzy Polakami a Czechami. „Pola-
cy, obcując z Czechami, nie biorą pod uwagę tego, że oba narody cechuje odmienna 
mentalność. Religijność Czechów jest inna, znacznie bardziej wewnętrzna i pry-
watna. Dlatego Czesi postrzegają Polaków jako fanatycznych katolików i nie ukry-
wają, że drażnią ich ostentacyjne sposoby manifestowania wiary, z jakimi spotykają 
się w Polsce”34. 

Dla porównania, według czeskiego ośrodka badania opinii publicznej 
z 2005 r., bezwyznaniowość deklarowało 56 % Czechów35. Różnica 3 % pomiędzy 
tym badaniem, a wynikami pochodzącymi ze spisu powszechnego, może się mie-
ścić w granicach błędu statystycznego – zwłaszcza, że te nowsze wyciągnięte są ze 
znacznie mniejszej próby. Do bezwyznaniowości w tym samym czasie przyznawał 
się zaledwie 1 % Polaków. Uzupełniając obraz tego zjawiska, warto dodać, że 
wśród Słowaków odsetek ten wynosił 18 %, a wśród Węgrów 28 %36. 

Odbywane corocznie na pograniczu (od początku lat dziewięćdziesiątych) 
Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, są w oczach wielu Czechów próbą ich 
rechrystianizacji. J. Róg na podstawie własnych badań, doszedł do wniosku, że 
najważniejszym czynnikiem kulturowym osłabiającym wzajemne relacje między 
Polakami, a Czechami jest odmienny stosunek do religii37. Do podobnych wnio-
sków doszła M. Babińska, pisząc, że: „Czesi podkreślają przede wszystkim fakt, że 
Polacy w stosunku do innych wyznań nie wykazują się nadmierną tolerancją, 
a wręcz wszystkich tych, którzy nie przywiązują tak wielkiej wagi do życia religij-
nego, skłonni są gorzej oceniać38. 

Dopatrzeć można się tu uprzedzeń wynikających z postrzegania Polaków ja-
ko „uogólnionego obcego” i nie jest to symptom dobrze rokujący rozwojowi proce-
sów integracyjnych na pograniczu, a przecież deklarowany fideizm niekoniecznie 
oznacza dominację postaw fundamentalistycznych. Z ogólnopolskich badań wyni-
ka, że jedynie co trzeci dorosły Polak (31 %) uważa, że zasady moralne jego religii 
są najlepszą i wystarczającą moralnością39. Z danych pochodzących z tego samego 
ośrodka40 wyczytać można, że religijność w hierarchii wartości plasuje się na dość 
odległym miejscu po: rodzinie, uczciwości, pracy, szacunku, spokoju. 

                                                 
34 Cytowana opinia J. Hanuša, samorządowca z pogranicza czesko-polskiego pochodzi z artykułu 

J. Krępca, Polacy i Czesi pełni stereotypów (2). Katolickie średniowiecze, w: Kurier Przygraniczny. Nowa 
Ruda. Broumov. Głuszyca, Nr 2, 24, 1-6 II 2003, s. 4. 

35 Sondaż CVVM z 16-23 V 2005 (N=989) 
36 Na Słowacji badania  takie  przeprowadził ośrodek FOCUS w dn. 1-10 V 2005r. (N=!038), a na Wę-

grzech ośrodek TARKI 3-20 V 2005r. (N=1042) 
37 J. Róg, op. cit., ss. 62-68 
38 M. Babińska, op. cit., s. 52. 
39 Wg. sondażu CBOS-u przeprowadzonego w dn. 2-5 VI 2006 (N=1041) 
40 Sondaż z V 2006 (N=1074) 
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Wzajemne postrzeganie oparte jest nadal przede wszystkim na stereotypach. 
Mało kto na pograniczu zagłębia się w analizy sondaży i wyniki badań socjologicz-
nych. Ilość wzajemnych odwiedziny Polaków i Czechów, po bardzo intensywnym 
wzroście (szczególnie w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stule-
cia), dramatycznie zmalała w nowym tysiącleciu41. Co prawda można zaobserwo-
wać zmianę charakteru tych kontaktów z dominujących poprzednio merkantyl-
nych, rodzących najczęściej bardzo powierzchowne relacje, na turystyczno-
rekreacyjne potencjalnie rokujące nadzieje na ich pogłębienie. Wieloletnie obserwa-
cje nie pozwalają jednak na razie na pozytywną weryfikację tej hipotezy. 

Fred Inglis, parafrazując Cliforda Geertza stwierdził, że: „kultura stanowi 
zbiór opowieści, które opowiadamy sobie o nas samych”42. Spośród setek definicji 
kultury ta, to niezła metafora sytuacji pogranicza. Opowieść ta po naszej stronie to 
opowieść nieciągła, z ciągle nieznanym i nieprzewidywalnym rozwinięciem. Nie 
mając satysfakcjonującej nas narracji, która mogłaby stanowić jądro procesów inte-
gracyjnych społeczności lokalnych, jak ją snuć drugiej stronie. Wydaje się także, że 
„wartość” globalizacji (w sensie jej ulegania), jest znacząco większa po naszej stro-
nie. 

Czesi, mając kilka atutów więcej w procesie „osadzania się” w Sudetach, 
tworzą bardziej zintegrowane społeczności lokalne. Przybywali na tereny o porów-
nywalnym potencjale ekonomicznym, ze stosunkowo nieodległych rejonów. 
W dodatku nie musieli zrywać więzi z dotychczasowym miejscem zamieszkania. 
Przybywali na tereny, które mieściły się w przedmonachijskich granicach RCz. Nie 
doświadczali więc szoku cywilizacyjnego. Łatwiej im było więc się zakorzenić 
i poprzez to łatwiej stawiać czoła niekorzystnym skutkom globalizacji. Pomimo 
rządów komunistycznych potencjał gospodarczy nie został tak zdewastowany, jak 
po naszej stronie, a i lepiej radzą sobie z jego transformacją. Porównywalne niegdyś 
obie strony Sudetów różnią się dzisiaj zdecydowanie na naszą niekorzyść. 

Grażyna Skąpska w interesującym tekście43 zwraca uwagę na znaczenie kapi-
tału społecznego, jaki wnoszą społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej wkro-
czywszy na drogę późnej nowoczesności, a które doświadczyły szczególnej, wypa-
czonej wersji nowoczesności. Zarazem: „teoria socjologiczna, czy szerzej rozumiana 
teoria społeczna, dzięki niezależnym wschodnioeuropejskim intelektualistom 
otrzymała do dyspozycji szereg idei oraz bardziej precyzyjnych koncepcji stano-
wiących alternatywę dla wizji „życia na przemiał” czy kultury jako wspomnianego 
„pochodu symulakrów” 44. 

Niestety, zauważyć należy, że ten kapitał nie jest w dostatecznym stopniu 
wykorzystywany w skali makrospołecznej, a w warunkach peryferii dołącza się do 
tego potężny „drenaż mózgów” – wkraczającego w życie społeczne – młodego po-
kolenia. Nieodzowna dla zadawalającego poziomu integracji społeczności lokal-

                                                 
41 Wg raportów o ruchu granicznym SOSG 
42 F. Inglis, Kultura, Warszawa 2007, s. 95-96. 
43 G. Skąpska, Kapitał społeczny i nowoczesność. O dyskursywnych zasobach przemian w Europie Środkowo-

Wschodniej, w: Stawanie się społeczeństwa. Szkice ofiarowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pra-
cy naukowej red. A. Flis, Kraków 2006, ss. 387-407. 

44 Ibidem, s. 405 
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nych budowa społeczeństwa obywatelskiego pozostawia wiele do życzenia. Jej 
papierkiem lakmusowym jest chociażby frekwencja w wyborach samorządowych – 
z reguły nieprzekraczająca na pograniczu polsko-czeskim trzydziestu-kilku pro-
cent. 

Procesy integracyjne na pograniczu polsko-czeskim to zjawisko wielowąt-
kowe o niejednoznacznym obliczu. Jak się jednak wydaje daleko jeszcze do ich ak-
ceptowalnego poziomu, co widać choćby po utrzymującym się ujemnym saldzie 
migracji. Społeczności lokalne są w trakcie gruntownej, często bolesnej, przebudo-
wy. 
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Pogranicze polsko-niemieckie  
w perspektywie demograficznej 

W opracowaniach wykorzystujących dane urzędów statystycznych możliwe 
do przyjęcia jest takie rozumienie pogranicza polsko-niemieckiego, które nazwać 
można administracyjnym. Nawiązuje ono do koncepcji Zbigniewa Kurcza (1999). 
Pogranicze jako obszar o wyraźnych granicach, będących  rezultatem administra-
cyjnych i jednocześnie politycznych decyzji, jest dogodne dla socjologów z opera-
cyjnych (roboczych) względów.  

Administracyjna koncepcja pogranicza polsko-niemieckiego ma trzy swoje 
odmiany. Można, po pierwsze, przyjąć, że pogranicze to wyznacza obszar trzech 
województw: (1) dolnośląskiego, (2) lubuskiego i (3) zachodniopomorskiego. Wa-
riant pogranicza polsko-niemieckiego, nawiązujący do podziału wojewódzkiego, 
może być przedmiotem dyskusji. W skład wymienionych województw bowiem 
wchodzą tereny, których polsko-niemiecka pograniczność budzić może istotne 
wątpliwości. W przypadku zachodniopomorskiego wątpliwości dotyczyć mogą 
byłego województwa koszalińskiego. W przypadku dolnośląskiego – byłego woje-
wództwa wrocławskiego, legnickiego i wałbrzyskiego. 

Słabości związane z przyjęciem podziału wojewódzkiego skłaniać mogą do 
przyjęcia podziału na podregiony. W tym wariancie obszar pogranicza polsko-
niemieckiego to (1) obejmujący dwanaście mniejszych jednostek administracyjnych 
podregion szczeciński; (2) obejmujący sześć jednostek podregion gorzowski; 
(3) obejmujący osiem jednostek podregion zielonogórski i (4) obejmujący szesnaście 
jednostek podregion jeleniogórsko-wałbrzyski. Pogranicze polsko-niemieckie 
w wariancie podregionalnym jest obszarem wewnętrznie zróżnicowanym. Jest na 
nim miasto wielkie (Szczecin), są miasta duże (Jelenia Góra, Wałbrzych, Zielona 
Góra, Gorzów) i miasta średnie. Ale także małe miejscowości (wioski i miasta), bar-
dzo blisko siebie, lecz (jeszcze) słabo ze  sobą powiązane, zapóźnione cywilizacyj-
nie, trapione przez bezrobocie i jego pochodne. 

Podregionalny wariant pogranicza polsko-niemieckiego  może podlegać kry-
tyce, z uwagi na to, że wiele powiatów podregionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego 
stanowi  składową pogranicza polsko-czeskiego (na przykład: kłodzki, ząbkowicki, 
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dzierżoniowski, wałbrzyski, kamiennogórski, jaworski). Tylko powiat zgorzelecki 
i ewentualnie bolesławiecki czy lubański mogą być uznane za części pogranicza 
polsko niemieckiego. 

Niedogodności wariantu podregionalnego skłaniać mogą do powiatowego. 
Zgodnie z nim dziewięć jednostek, a więc osiem powiatów (zgorzelecki, żarski, 
krośnieński, słubicki, gorzowski, myśliborski, gryfiński, policki) i jedno miasto 
(Świnoujście) będą składowymi pogranicza polsko-niemieckiego. Jest to w gruncie 
rzeczy wariant przygraniczny pogranicza polsko-niemieckiego. Wykorzystywany 
być może – na przykład – do pokazania zróżnicowania demograficznego polsko-
niemieckiego przygranicza. Dla przykładu powiaty zgorzelecki i policki  są demo-
graficznie zasadniczo różne i warto się nad przyczynami oraz skalą tych różnic 
pochylić (RD 2006:46-53). Powiat policki odznaczał się w 2005 roku  przewagą uro-
dzeń żywych nad zgonami (10,6:6,5), a więc dodatnim przyrostem naturalnym 
(4,1), ponadto dodatnim ogólnym saldem migracji (11,2) i dodatnim przyrostem 
rocznym (15,7). Natomiast powiat zgorzelecki odznaczał się w tym roku przewagą 
zgonów nad urodzeniami żywymi (10,4:9,0) a więc ujemnym przyrostem natural-
nym (-1,3), ponadto ujemnym ogólnym saldem migracji (-2,2) i ujemnym przyro-
stem rocznym (-4,5). 

W artykule – w perspektywie demograficznej – próbuję pokazać, obejmującą 
dwa podregiony, lubuską (środkową) część pogranicza polsko-niemieckiego. Moż-
na powiedzieć, że jest to część (obok podregionu szczecińskiego) klasyczna czy 
typowa tego pogranicza. Uwzględnienie podregionu szczecińskiego i jeleniogór-
sko-wałbrzyskiego wymaga osobnego, obszernego (studium) opracowania, wykra-
czającego poza ramy objętościowo skromnego artykułu. Ponadto włączenie do ana-
lizy podregionu jeleniogórsko-wałbrzyskiego, z podanych wyżej powodów, zakłó-
cać może demograficzny obraz interesującego mnie pogranicza. 

Pod pojęciem perspektywy demograficznej rozumiem podstawowe struktu-
ry i naturalne oraz wędrówkowe procesy ludnościowe. Część z tych struktur i pro-
cesów jest przedmiotem zainteresowania teorii przejścia demograficznego. 

Według tej teorii  (Holzer 1999; Maksimowicz, Pułaska-Turyna, Rószkiewicz 
1990; Okólski 2004a, 2004b), w społeczeństwie przechodzącym proces gruntownej 
modernizacji w sposób radykalny i nieodwracalny zmniejsza się umieralność i roz-
rodczość. Przejście demograficzne polega więc na tym, że reprodukcja rozrzutna 
(tradycyjna) jest zastępowana przez reprodukcję oszczędną (nowoczesną). W roz-
rzutnym społeczeństwie wielu umierało, ale i wielu rodziło się. W społeczeństwach 
nowoczesnych spada umieralność, życie ludzkie ulega znacznemu przedłużeniu. 
Dożywalności do wieku starczego towarzyszy mała dzietność. W sensie demogra-
ficznym efekt reprodukcji rozrzutnej i oszczędnej jest taki sam: zapewniający zastę-
powanie kolejnych generacji w zbliżonych proporcjach. W latach sześćdziesiątych, 
w społeczeństwach zachodnich, odnotowano odstępstwo od teorii przejścia demo-
graficznego. Współczynnik dzietności, zamiast oscylować wokół poziomu zapew-
niającego prostą zastępowalność pokoleń (2,1), uległ wydatnemu obniżeniu, nawet 
do poziomu o pięćdziesiąt procent mniejszego. Pojawił się trwały brak równowagi 
demograficznej, nazywany zawężoną reprodukcją ludności. Załamanie się równo-
wagi demograficznej, uznawanej przez teorię za stan trwały, uznano za zjawisko 
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nowe i nazwano drugim przejściem demograficznym. Przyczyny drugiego przej-
ścia związane są z upowszechnieniem przedmałżeńskich zachowań seksualnych; 
opóźnieniem wieku zawarcia małżeństwa; alternatywnymi formami związków; 
nasileniem rozwodów; wielością związków w cyklu życia i rozrodczością: zmniej-
szeniem liczebności dzieci w rodzinie, zanikiem wielodzietności i wzrostem bez-
dzietności, z upowszechnianiem środków przeciwciążowych, decyzjami o trwałym 
związku podejmowanymi w wieku, w którym charakterystyczna jest relatywnie 
niska płodność. Wielu badaczy uważa, iż drugie przejście demograficzne wiąże się 
z kompleksem zjawisk nazywanych ponowoczesnością (Kotowska 1998; Okólski 
2004a:146-148, Slany 2002). 

Niską płodność próbują wyjaśniać teorie koncentrujące się na określonych 
kategoriach czynników. Teoria ekonomiczno-społeczna odwołuje się do wzrostu 
kosztu dziecka. Teoria aksjologiczna odwołuje się do zmian norm i wartości oraz 
postaw warunkujących  intencje i decyzje dotyczące płodności oraz rodziny. Teoria 
anomii tłumaczy spadek chęci posiadania dzieci wzrostem poczucia niepewności 
i (lub) zmniejszającym się poziomem ufności. Wśród teorii niskiej płodności, próbu-
jących wyjaśnień istoty i motywów niskiej płodności wymienić można teorię racjo-
nalnego wyboru, postmaterialistycznych wartości i równości płci. Istotą teorii rów-
ności płci jest odróżnienie równości płci w instytucjach zorientowanych na rodzinę 
od równości płci w instytucjach zorientowanych na jednostkę. W teorii tej operuje 
się hipotezą, że płodność tylko wtedy wzrośnie, jeśli równość płci osiągnie bardzo 
wysoki poziom w instytucjach zorientowanych na rodzinę, to znaczy wtedy, kiedy 
model, w którym mężczyzna jest żywicielem rodziny, przestanie być założeniem, 
wokół którego budowane są instytucje zorientowane na rodzinę (zob. np. Frątczak 
2003). 

Ważne dla socjologii (pogranicza) jest pytanie, czy polsko-niemiecka pogra-
niczność ma swoje demograficzne odzwierciedlenie, czy da się przez odwołanie do 
danych demograficznych odpowiednio dokumentować? Czy dane demograficzne 
potwierdzają istotną dla socjologii (pogranicza) tezę, że pogranicze zachodnie jest, 
z punktu widzenia jego mieszkańców, znaczącym życiowo uwarunkowaniem? Czy 
pograniczność warunkuje zachowania demograficzne lub czy „efekt (zachodniej) 
pograniczności” ma demograficzny aspekt (wymiar)? Czy pograniczność wyznacza 
zachowania demograficzne czy może odwrotnie, zachowania demograficzne wy-
znaczają (definiują) pograniczność? Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe i jak na 
razie z większym stopniem pewności możliwe. Mogą mieć charakter hipotetyczny, 
bowiem analiza zjawisk czy procesów demograficznych wymaga dłuższych per-
spektyw czasowych. Przykładem może być pomiar dzietności określonego pokole-
nia, obejmujący okres ponad trzydziestoletni. Dzietność Polek urodzonych w 1980 
czy 1990 roku w może być prawomocnie ukazana z dużym przesunięciem (odpo-
wiednio po 2014 i 2024 roku). 

Sytuacja demograficzna Polski jest przedmiotem wielu analiz. Badacze zwra-
cają uwagę na spadek liczby urodzeń (Holzer 1998). Spadek płodności w miastach 
rozpoczął się już w 1956 roku (Okólski 2002:36). Radykalne zmniejszenie się dziet-
ności, bardzo wyraźne obniżenie się współczynnika dzietności (TFR) poniżej pro-
stej zastępowalności pokoleń, jest podstawą poglądu, że powrót do tej zastępowal-
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ności może potrwać bardzo długo. Zdaniem Marka Okólskiego, niezwykle w Pol-
sce niski poziom płodności (TFR w 2006 roku 1,24 – RD 2006: 321) nie został przez 
transformację społeczno-ustrojową wywołany, lecz spotęgowany, źródła niskiego 
poziomu są – tak przypuszcza – głębsze. Niska dzietność – jak uważa – ma podłoże 
w procesach schyłkowych poprzedzających transformację, a sam jej przebieg ją 
wzmacnia. Rekomenduje w związku z tym obserwowanie zmian demograficznych 
w Polsce nie od 1989, lecz od 1984 (lub 1985) roku (2004b: 265-291; 2006: 111, 138). 
Ponadto – jak pisze – zróżnicowanie płodności w przekroju międzyregionalnym 
jest w Polsce w ostatnich transformacyjnych latach niewielkie. Najwyższy współ-
czynnik dzietności (TFR) w 2003 roku odnotowano w województwie lubelskim 
(1,34), co oznacza 10 % powyżej wartości ogólnopolskiej a najniższy w opolskim 
(1,01), a więc 17 % poniżej tej wartości. W 2005 roku najwyższy TFR odnotowano 
w pomorskim – 1,36 a najniższy ponownie w opolskim – 1.04 (RD 22006: 326). Do 
regionów o relatywnie wysokiej wartości tego współczynnika należały też woje-
wództwa: pomorskie i warmińsko-mazurskie, a o stosunkowo niskiej – dolnoślą-
skie i śląskie. W pozostałych województwach odchylenia od wartości ogólnopol-
skiej nie przekraczały 5 % (Okólski 2006: 111). Na marginesie wypada zauważyć, że 
te i także inne dane skłaniają do sprawdzania hipotezy mówiącej o tym, że społecz-
no-przestrzenne zróżnicowanie dzietności (a być może i innych elementów ruchu 
naturalnego) transformacja znosi. Czy wynika z nich to, że zachodnia (polsko-
niemiecka) pograniczność nie ma demograficznego znaczenia (odzwierciedlenia)? 
Wiarygodna odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna. Nie jest jednak – z uwagi 
na wspomnianą wyżej właściwą dla analiz demograficznych perspektywę czasową 
– możliwa już po 15-20 latach. Powracając do uogólnień dotyczących sytuacji de-
mograficznej, podkreśla się, iż już około 1965 roku pojawił się w Polsce kryzys 
zdrowotny. Odnotowano wówczas podwyższoną umieralność ludzi względnie 
młodych, szczególnie mężczyzn w sile wieku (Okólski 2002: 39, 2004b: 160-172). 
Zdaniem demografów znaczna i systematyczna poprawa stanu zdrowia społeczeń-
stwa polskiego nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku (Okól-
ski 2002: 47-48, 2004b: 269). Demografowie zwracają uwagę, że latach 1980-1989 
wyemigrowało z Polski 2,2-2,3 mln osób, spośród których 1,1-1,3 mln pozostało za 
granicą na stałe lub więcej niż 1 rok. Wystąpiła wśród nich znacząca nadreprezen-
tacja osób w wieku 25-24 lata a 14 % legitymowało się wyższym wykształceniem – 
dwukrotnie więcej niż wówczas w całej populacji (Okólski 2002: 41). Charakteryzu-
jąc migracje zagraniczne przed 1989 rokiem, należy powiedzieć, iż z punktu widze-
nia ówczesnych migrantów miały charakter definitywny. W latach dziewięćdziesią-
tych migracje definitywne ustąpiły, co do znaczenia, miejsca migracjom niepełnym 
(biwalentnym), związanym z czasowym zarobkowaniem poza Polską i czasowym 
pobytem w niej, związanym z wydatkowaniem „tu” zarobionych „tam” środków 
(Jaźwińska, Okólski 2001). Istotą migracji niepełnej jest to, że wyjazdowi zagranicz-
nemu nadaje sens powrót, a powrotowi ponowny wyjazd. Skutki tych migracji 
uważa się za niekorzystne, polegają na trwałej marginalizacji migrantów (Osipo-
wicz 2001). W latach dziewięćdziesiątych, gdy transformacja ustrojowa zmieniła 
nastawienie emigrantów do Polski, pojawiło się zjawisko migracji powrotnych. 
Strategiom i motywom powrotów do kraju migrantów z Wielkiej Brytanii, Niemiec 
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i USA poświęcone zostały specjalne badania (Iglicka 2002). Co do migracji we-
wnętrznych, to od 1989 roku obniżył się ich poziom, tak wówczas gdy obserwowa-
ne były w ogóle zmiany miejsca zamieszkania, jak i przemieszczenia na osi miasto-
wieś. W 2000 i 2001 roku saldo migracji wewnętrznych osiągnęło poziom praktycz-
nie równy zeru (Okólski 2002: 42; RD 2002: 314-315), poziom „społecznie możliwe-
go” minimum (Okólski 2004b: 268). 

Analizy demograficzne województwa zielonogórskiego, sięgające pierwszej 
połowy lat osiemdziesiątych XX wieku, dokonywane z perspektywy tych lat, pro-
wadziły do następujących spostrzeżeń (Gołdyka 1989). Po 1960 roku odnotowano 
na nim spadek tempa rozwoju ludnościowego. W latach 1960-1970 dynamika wzro-
stu ludnościowego wynosiła 112,2, a w latach 1970-1980 uległa obniżeniu do 105. 
Dla porównania, w latach 1988-2002, uznawanych za demograficznie niekorzystne, 
wynosiła 102,6 (L.S, SDiSE: 15). 

W latach siedemdziesiątych, w ówczesnym województwie zielonogórskim, 
odnotowano ujemne saldo migracji. W latach siedemdziesiątych zmieniają się też 
wartości współczynników przyrostu naturalnego, tak w mieście jak na wsi. Warto-
ści współczynników w latach osiemdziesiątych XX stulecia, gdy w wiek rozrodczy 
weszły wszystkie roczniki wyżu demograficznego z lat 1946-1960, podpowiadały, 
że nie były one nosicielami progresywnego (rozszerzonego) wzoru reprodukcji 
demograficznej. W latach 1950-1951 szczególnie dużą płodnością odznaczały się 
województwa północne i zachodnie: koszalińskie, olsztyńskie, szczecińskie, wro-
cławskie i zielonogórskie. W każdym z nich TFR przekraczał poziom 4,5 a w pierw-
szym (4,79) był wyższy od średniej krajowej o 33 % (Okólski 2006: 111). W 1983 
roku (inny podział administracyjny) najniższe wartości TFR (poniżej 1,45) osiągał 
w województwach zachodnich: wrocławskim, jeleniogórskim, szczecińskim i wał-
brzyskim. Płodność na terenie zachodniej Polski z największej stała się najmniejsza. 
Natomiast najwyższe wartości TFR (powyżej 2,80) występowały w 9 wojewódz-
twach na wschodzie i południowym wschodzie, przy czym w dwóch (w nowosą-
deckim i łomżyńskim) przekraczały poziom 3,0. Różnica między średnią wartością 
na terenach o najwyższej i najniższej wartości wynosiła około 0,8 (Okólski 2006: 
112). Analiza wykorzystująca różne współczynniki prowadziła do wniosku o sta-
rzeniu się ludności środkowego Nadodrza. Do podobnych wniosków prowadziło 
wykorzystanie różnych indeksów i współczynników. W podsumowaniu analiz 
demograficznych województwa zielonogórskiego, sięgających pierwszej połowy lat 
osiemdziesiątych XX wieku i dokonywanych z perspektywy tych lat, zapisano 
wniosek o stopniowym, nie pozbawionym wahań i zwolnień, lecz wyraźnym prze-
kształcaniu się struktury demograficznej środkowego Nadodrza z progresywnej 
(rozwojowej) w stacjonarną, (stagnacyjną, zachowawczą), co najwyżej odtwarzającą 
układ ludnościowy (Gołdyka 1989). Spojrzenie na procesy demograficzne zacho-
dzące na środkowym Nadodrzu do połowy lat osiemdziesiątych minionego stule-
cia, z perspektywy pierwszej dekady stulecia nowego, wniosek powyższy czyni 
bardziej prawomocnym. 

Województwo lubuskie jest ludnościowo najmniejsze. W 2005 roku (1009,2 
tys.) jego udział to 2,6 % ogółu ludności kraju (LRNiM). W latach 1988-2002 
(L.S., SDS: 24) ludność województwa lubuskiego zwiększyła się o 26 tysięcy miesz-
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kańców (o 2,6 %). Wzrost ten trudno uznać za istotny, świadczy o demograficznej 
stagnacji. Stagnacja demograficzna nie jest – co wypada  zauważyć – demograficzną 
stabilizacją. Działa bowiem nie na rzecz powiększania, lecz pomniejszania zasobów 
demograficznych interesującej nas zbiorowości. Zauważyć jednak trzeba, iż spo-
śród województw pogranicza polsko-niemieckiego, przyrost względny w lubuskim 
był w tych latach większy niż w dolnośląskim (-1,4 %) i zachodniopomorskim 
(+2,1 %). Niezależnie jednak od widocznych w zakresie przyrostu ludnościowego 
zróżnicowań, zasoby demograficzne regionów administracyjnych zachodniego 
pogranicza, nie wydają się być ich mocną stroną. Powoli, lecz systematycznie, bę-
dzie spadać liczba mieszkańców województwa. Populacja województwa lubu-
skiego zmniejszy się w 2030 w stosunku do 2005 roku o 58,9 tys. osób (o 5,8 %) 
i wyniesie 950,3 tys. osób (LRNiM). 

Nasuwającą się – z uwagi na obserwowaną tendencję – hipotezę o stagnacji 
demograficznej lubuskiego, potwierdzają dane dotyczące udziału mieszkańców 
miast i wsi. W latach 1988 – 2002 w miastach przybyło 24, a na wsi – 2 tysiące 
mieszkańców. Różnice względne pomiędzy 1988 a 2002 rokiem są śladowe (a po-
między 1990 a 2002 – żadne). W 2004 i w 2005 roku odnotowano zmniejszenie lud-
ności miejskiej (odpowiednio o 1,4 i 1,2 tys.) na rzecz wiejskiej. W 2005 roku lud-
ność miejska to 64,1 % a wiejska 35,9 % mieszkańców województwa (LRNiM). Po-
wyższe dane trudno interpretować inaczej, niż w kategoriach demograficznej sta-
gnacji województwa lubuskiego. Mówią też o zatrzymaniu procesu urbanizacji. 
Prognozy do roku 2030 przewidują zmiany w rozmieszczeniu ludności polegające 
na  zmniejszeniu się zaludnienia miast z jednoczesnym naporem na rynek pracy 
w miastach. Obecni mieszkańcy miast przemieszczać się będą do gmin wiejskich, 
nie rezygnując z pracy w mieście (LRNiM). Hipoteza o urbanizacyjnym aspekcie 
stagnacji demograficznej województwa lubuskiego wydaje się być dobrze ugrun-
towana. Zwłaszcza ważny jest stabilny udział, na relatywnie wysokim poziomie, 
ludności wiejskiej. Dochody z pracy w rolnictwie w 1988 uzyskiwało 58,6 tys. 
a w 2002 roku 18,3 tys. mieszkańców wsi. W tym samym okresie wydatnie wzrosła 
wśród mieszkańców wsi liczebność (z 75,5 do 104,5 tys.) utrzymujących się ze źró-
deł niezarobkowych (emerytury, renty, zasiłki). Ważne zmiany można także ob-
serwować wśród ludności miejskiej. Dochody z pracy poza rolnictwem w 1988 uzy-
skiwało 254,5 a w 2002 roku 198,3 tys. mieszkańców miast. Jednocześnie w latach 
1988-2002 wzrosła wydatnie liczebność utrzymujących się ze źródeł niezarobko-
wych (z 117,6 do 191,2 tys.). Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym, zwiększy się z  53  w 2005  do 71 w 2030 roku (LRNiM). 

Zwraca uwagę wzrost udziału osób z wykształceniem wyższym z 5,6 % 
w 1988 do 8,5 % w 2002 roku (dynamika 173,7: mężczyźni 33,1 i kobiety 36,6 tys.). 
Bardzo istotny jest także wzrost udziału osób z wykształceniem średnim i policeal-
nym oraz zmniejszenie liczebności kategorii z wykształceniem podstawowym (L.S, 
SDiSE: 23-24). 

Przyglądając się zmianom, jakie pojawiły się w latach 1988-2005 w strukturze 
biologicznych kategorii wieku, można dochodzić do następujących spostrzeżeń. 
Udział kategorii najmłodszej (0-14 lat) zmniejszył się znacząco (z 27,3 % do 16,5 %). 
Także udział kategorii powiększonej o jedną kohortę (0-19 lat) zmniejszył się 
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(z 34,7 % do 24,4 %). Natomiast udział kategorii najstarszej (65 lat i więcej) wzrósł 
(z 8,1 % do 11,7 %). Obserwacja siedemnastoletniego okresu (1988-2005) ukazuje 
więc proces kształtowania się niekorzystnych proporcji kategorii najmłodszych 
i najstarszych mieszkańców regionu, pierwszych z biegiem czasu jest relatywnie 
coraz mniej, drugich relatywnie coraz więcej (L.S., SDiSE:35; RD 2006: 60-62). Co się 
tyczy ekonomicznych kategorii wieku, w latach 1988-2002 (L.S, SDiSE: 18) bardzo 
wyraźnie zmniejszył się (z 32,2 % do 24,0 %) udział kategorii przedprodukcyjnej (0-
17 lat), szczególnie w miastach (z 32,0 % do 22,5 %). W tym okresie także zmniejszył 
się minimalnie (z 41,2 % do 40,4 %) udział kategorii produkcyjnej – mobilnej (18-44 
lata), a powiększył znacznie (z 16,0 % do 22,3 %) udział kategorii produkcyjnej – 
immobilnej (45-64 lata mężczyźni, 45-59 kobiety) oraz poprodukcyjnej (z 10,6 % do 
13,3 %). Zwłaszcza istotne wydaje się być powiększenie udziału kategorii immobil-
nej. Ta kategoria właśnie odznacza się szczególną podatnością na dezaktywizację 
zawodową. Spośród niej, pozostając poza statystykami bezrobocia i nie pracując, 
rekrutują się przede wszystkim biorcy rent, różnych wcześniejszych świadczeń 
emerytalnych czy zasiłków socjalnych. W układaniu się określonych proporcji, bio-
logicznych i ekonomicznych, kategorii wieku odzwierciedla się proces przejścia 
(starzenia) oraz polska specyfika – falowania demograficznego. Falowanie demo-
graficzne da o sobie znać w bliższej (do 2015) i dalszej (do 2030 roku) przyszłości. 
Będzie źródłem poważnych problemów. Związanych  z tym, iż dzieci dzisiejszych 
rodziców może być o jedną trzecią mniej. 

Kategoria dzieci najmłodszych (0-2) licząca sobie w 2002 29 tysięcy, w 2015 
wzrośnie do  38 tysięcy a w 2030 roku zmniejszy liczebność do 27 tysięcy. Kategoria 
dzieci przedszkolnych (3-6) odpowiednio wzrośnie z 43 do 51 tysięcy, aby pomniej-
szyć się do 38 tysięcy. W przypadku uczniów szkół podstawowych (7-12) progno-
zowana liczebność odpowiednio obniży się z 81 do 68 i 65 tysięcy; w przypadku 
gimnazjalistów (13-15) z 47 obniży się do 32, aby następnie w 2030 roku wzrosnąć 
do 37 tysięcy; a w przypadku licealistów (16-18) z 55 tysięcy obniży się w 2015 do 
33 aby w 2030 wzrosnąć do 39 tysięcy. Młodzieży w wieku studenckim (19-24) 
w 2002 roku było 107 tysięcy, na rok 2015 prognozuje się 76 tysięcy a na 2030 – 72 
tysiące. Kategoria w wieku 18-44 lata z 408 tysięcy wzrośnie w 2015 do 423 tysięcy, 
aby ulec pomniejszeniu w 2030 roku do 334 tysięcy. Kategoria najstarsza (kobiety 
60 lat i więcej, mężczyźni 65 i więcej) od 135 tysięcy w 2002 roku, wzrośnie odpo-
wiednio do 181 i 239 tysięcy (RSWL: 476). W latach 2002-2030 wyraźnie oscylować 
będzie liczebność wszystkich kategorii, przysparzając wielu problemów twórcom 
miejsc edukacji i pracy. 

Interesująco wypada porównanie wyników spisowych dotyczących stanu 
cywilnego faktycznego (L.S, SDiSE: 22). W 1988 odnotowano 109,2 a w 2002 roku 
165,9 tys.  mężczyzn w stanie wolnym (dynamika 151,9) oraz odpowiednio 130,8 
i 194,6 tys. kobiet w takim właśnie stanie (dynamika 148,8). W okresie między spi-
sami zmniejszyła się liczebność żonatych (z 235,8 do 228,1 tys.) oraz zamężnych 
(z 238,3 do 232,2). Co do stanu cywilnego-prawnego, to w 2002 roku wśród męż-
czyzn w wieku 20-24 lata było 9,6 % żonatych, wśród kobiet w tym wieku było 
24,0 % mężatek. Natomiast wśród mężczyzn w wieku 25-29 lat było już 46,0 % żo-
natych a wśród kobiet w tym przedziale 62,7 % mężatek (L.S, SDiSE: 20). Udział 
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żonatych mężczyzn w wieku 60 lat i więcej (78,8 %) jest znacznie wyższy od udzia-
łu mężatek w tej kategorii wieku (39,8 %). Różnica jest efektem wyższej umieralno-
ści mężczyzn. Odsetek wdów jest pięciokrotnie wyższy (14,3) niż wdowców (2,7). 
W 2002 roku wśród liczących sobie 15 i więcej lat mieszkańców województwa lu-
buskiego było 54,9 % żonatych i zamężnych pozostających w małżeństwie, 30,2 % 
kawalerów i panien, 8,7 % wdowców i wdów, 4,5 % rozwiedzionych. Udział żona-
tych i zamężnych ma istotny związek z rozwojem demograficznym, wciąż bowiem 
jeszcze większość dzieci  rodzi się w związkach małżeńskich (L.S, SDiSE: 21). 

W województwie lubuskim w 1990 odnotowano 6846 małżeństw, w 2000 – 
5327,  w 2004 – 4445 a w 2005 roku – 4920. Współczynnik (na 1000 ludności) wyno-
sił odpowiednio: 9,4; 6,5; 5,3; 5,9. W latach 1990-2005 współczynnik ten w miastach 
lubuskich obniżył się z 8,8 do 5,9 a na wsi od 10,4 do 5,8 (RD 2006: 234). Najczęściej 
w 2005 roku zawierali małżeństwa mężczyźni w wieku 25-29 (2170) i 20-24 lata 
(1222) oraz kobiety w wieku 20-24 (2065) i 25-29 lat (1697). Wiek środkowy nowo-
żeńców dla kobiet wyniósł 25,3, dla mężczyzn – 27,4 (RD 2006: 240). W tymże roku 
udział nowożeńców (na 1000 mieszkańców liczących 15 lat i więcej danej płci i ka-
tegorii wieku) wyniósł dla 20-24-letnich mężczyzn – 26,0 a dla kobiet w tym wieku 
– 45,3. Natomiast dla 25-29-letnich mężczyzn – 50,8 a dla odpowiedniej kategorii 
kobiet – 41,2 (RD 2006: 243). 

W 2005 r. w województwie lubuskim zawarto 4,9 tys. związków małżeńskich 
a więc o 10,7 % więcej niż w 2004 r. Wskaźnik natężenia małżeństw (liczba zawar-
tych małżeństw na 1000 ludności) w 2005 r. wyniósł 4,9 ‰ (w kraju – 5,4 ‰). Był to 
jeden z najniższych współczynników małżeństw w kraju. Wskaźnik ten wyższy był 
w miastach (5,0 ‰), niż na wsi (4,7 ‰). Dla porównania, w 2004 r. kształtował się 
następująco: ogółem – 4,4 ‰, w mieście – 4,5 ‰, a na wsi – 4,2 ‰. Średni wiek ko-
biet wstępujących w związek małżeński w 2005 r. wyniósł 25,3 lat, a dla wychodzą-
cych za mąż po raz pierwszy – 24,7. Dla mężczyzn mediana przyjęła wartości od-
powiednio 27,4 i 26,7. W 2005 r. wśród nowożeńców 83,1 % stanowiły pary pierw-
sze, tj. panny z kawalerem, w kraju – 86,5 % (LRNiM). 

Co się tyczy rozwodów to w 1990 odnotowano ich 1447, w 2000 – 1537, 
w 2004 – 1968 a w 2005 roku – 2657. Współczynnik (na 1000 ludności) wynosił od-
powiednio: 1,5; 1,5; 1,9; 2,5. W latach 1990-2005 współczynnik ten w miastach (od-
powiednio: 1,9-3,1) i wioskach lubuskich (odpowiednio: 0,8-1,5) uległ zmianie (RD 
2006: 287). Współczynnik rozwodów w regionie był tak w 1990 jak w 2000 i w 2005 
roku wyższy niż dla Polski. Dla całego kraju wynosił odpowiednio 1,1-1,8. (RD 
2006: 287). Prawomocnych rozwodów jest systematycznie coraz więcej. W 2005 
roku rozwiodło się w województwie lubuskim ponad 2,5 tys. par małżeńskich. 
W odniesieniu do 2004 odnotowano wzrost o 30,4 % (w Polsce odnotowano wzrost 
o 20,0 %). Współczynnik rozwodów, określany jako liczba rozwodów przypadająca 
na 1000 ludności, wyniósł 2,542 ‰, wobec 1,949 ‰ w 2004 r. Po województwie 
dolnośląskim (2,551 ‰) był jednym z najwyższych w kraju. W miastach natężenie 
rozwodów było ponad 2 razy wyższe niż na wsi, odpowiednio 3,104 ‰ i 1,545 ‰. 
W 2005 roku na 1000 nowo zawartych małżeństw przypadało 522 rozwody, przy 
czym w miastach było ich 625, a na wsi – 329. Dla porównania w 2004  na 1000 no-
wo zawartych małżeństw przypadało 443 rozwody (529 w miastach i 272 na wsi). 
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Separacja prawna (orzekana przez sądy) została wprowadzona w Polsce w 1999 
roku; w 2000 – pierwszym roku funkcjonowania tego prawa – orzeczono w woje-
wództwie lubuskim 51 separacji, przez kolejnych 5 lat liczba ta zwiększyła się po-
nad sześciokrotnie. W 2005 roku wobec 329 małżeństw sądy orzekły separację, 
z tego 76,0 % przypadało na mieszkańców miast. W przeliczeniu na 100 tys. ludno-
ści stanowiło to 32,6 (dla miast – 38,7 i 21,7 dla wsi). W kraju wskaźnik ten wyniósł 
30,4. Dla porównania w 2004 roku wskaźnik ten wyniósł 16,5, dla miast – 20,7 i dla 
wsi – 9,1 (LRNiM). Trend rysuje się względnie wyraźnie. Polega na słabnącej  go-
towości mieszkańców województwa lubuskiego do zawierania związków małżeń-
skich, przy wzrastającej gotowości do rozwiązywania małżeństwa przez rozwód. 
W 2005 roku wartość współczynnika małżeństw rozwiązywanych przez rozwód 
(na 1000 istniejących) dla województwa lubuskiego był najwyższy i wynosił 11,5 
(dla dolnośląskiego i zachodniopomorskiego odpowiednio 11,2 i 9,7), a dla święto-
krzyskiego – najniższy i wynosił 2,8 (dla lubelskiego i podkarpackiego 5,5). Wartość 
współczynnika małżeństw rozwiązywanych przez rozwód (na 1000 ludności) dla 
województwa dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego wynosiła od-
powiednio 2,6; 2,5 i 2,2, a dla województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i pod-
karpackiego 0,7; 1,3 i 1,3 (RD 2006: 233). 

Ludność województwa lubuskiego cechuje dodatni, jednak z tendencją 
spadkową na przestrzeni ostatnich lat, poziom przyrostu naturalnego (różnicy 
między liczbą urodzeń żywych i zgonów). Przyrost naturalny w województwie 
lubuskim w 2005 roku wyniósł 0,8 tys. osób i był niższy niż rok wcześniej o 152 
osoby. W 2005 roku w przeliczeniu na 1000 mieszkańców województwa, wskaźnik 
ten wyniósł 0,77 ‰ i znacznie odbiegał od wskaźnika krajowego. W odniesieniu do 
2004 roku  zmalał o 0,15,  przy czym w miastach wystąpił spadek o  0,20 a na wsi 
o 0,06 (LRNiM). 

W 2001 roku odnotowano 9989 żywych urodzeń i 8572 zgony. Przyrost natu-
ralny to 1417 osób. W 2002 roku odnotowano 9440 żywych urodzeń i 8646 zgonów. 
Przyrost naturalny to 794 nowych mieszkańców. W 2001 roku współczynnik uro-
dzeń (na 1000 ludności) wyniósł 9,74, współczynnik zgonów – 8,36 a przyrostu na-
turalnego – 1,38. W 2000 roku wartości tych współczynników wynosiły odpowied-
nio: 9,35; 8,56; 0,79. Współczynnik dzietności ogólnej (TFR) wyniósł w 2001 – 1,274 
a w 2002 roku – 1,226. Współczynnik reprodukcji brutto w tych latach wyniósł od-
powiednio: 0,623 i 0,593 (RSWL: 472). Względnie niskie i systematycznie zmniejsza-
jące się w latach 1990-2001, były wartości współczynnika dynamiki demograficznej. 

W 2005 r. na terenie województwa lubuskiego zarejestrowano 9,9 tys. uro-
dzeń żywych a więc o 0,6 % więcej niż w roku poprzednim, natomiast o 1,0 % mniej 
niż w 2000 i o 32,3 % mniej niż w 1990 roku (LRNiM). Współczynnik urodzeń 
w 2005 w stosunku do 2004 roku pozostał bez zmian. Nieznaczne zwiększenie licz-
by urodzeń w 2005 roku dotyczyło rodzin zamieszkałych na terenach wiejskich. 
Rok 2005 był natomiast kolejnym, w którym zaobserwowano poziom reprodukcji 
ludności nie zapewniający prostej zastępowalności pokoleń. Ogólny współczynnik 
dzietności  (TFR) obniżył się z poziomu 1,249 w 2004 do 1,243 w 2005 roku i był taki 
sam jak wskaźnik notowany dla kraju. W miastach wyniósł on 1,179, natomiast na 
wsi – 1,356  (RD 2006: 326).  W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpiło prze-
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sunięcie najwyższej płodności kobiet z kategorii wieku 20-24 lata do kohorty 25-29. 
Przeciętny wiek kobiet, które w 2005 roku urodziły dziecko, to prawie 27 lat, a ro-
dzących po raz pierwszy – 25 lat. Urodzenia matek nastoletnich stanowiły 7,2 % 
ogółu urodzeń (w mieście – 6,4 %, na wsi – 8,4 %), natomiast 7,6 % to matki mające 
35 lat i więcej.  Urodzenia pozamałżeńskie stanowiły 36,1 % wszystkich urodzeń ży-
wych i był to jeden z najwyższych (po województwie zachodniopomorskim – 36,8 %) 
wskaźników w kraju, dla Polski wyniósł - 18,5 % (RD 2006: 308). Odsetek urodzeń 
pozamałżeńskich  wzrasta, w 2003 wynosił 30,9 % a w 2004 roku – 33,3 %.  W mia-
stach województwa lubuskiego odsetek ten kształtował się na poziomie 35,8 %, nato-
miast na wsi był nieco wyższy i wyniósł 36,6 % (RD 2006: 308). Zmniejszający się rów-
nocześnie współczynnik dzietności oraz odsetek urodzeń, w rodzinach tworzonych 
przez prawnie zawarte związki małżeńskie, może oznaczać, że w województwie 
lubuskim zwiększa się liczba rodzin tworzonych przez związki partnerskie lub 
liczba samotnych matek, tworzących rodziny niepełne. Znacznie szybsze tempo 
obniżania się liczby urodzeń niż zgonów spowodowało mniej korzystne ukształto-
wanie się współczynnika dynamiki demograficznej (liczba urodzeń żywych na 
1 zgon). Wartość współczynnika obniżyła się z poziomu 1,126 w 2000 do 1,085 
w 2005 roku (w kraju współczynnik ten wyniósł 0,989). W miastach na jeden zgon 
przypadało 1,073 urodzeń, a na wsi – 1,106 (LRNiM) 

M. Okólski zwraca uwagę, że fenomenem  obszarów zasiedlonych całkowicie 
lub w większości przez ludność napływową stał się wysoki odsetek urodzeń po-
zamałżeńskich. Stanowiły one w 2003 roku ponad jedną trzecią wszystkich urodzeń 
na Pomorzu Zachodnim, blisko jedną trzecią na Ziemi Lubuskiej, jedną czwartą na 
Dolnym Śląsku i ponad jedną piątą na Pomorzu, Kujawach oraz Warmii i Mazu-
rach (w 1983 roku w tych częściach Polski udział takich urodzeń to 6-7 %). W Ma-
łopolsce i na Podkarpaciu w 2003 roku odnotowano 8 % urodzeń pozamałżeńskich. 
W 2003 roku najwyższy odsetek dzieci nieślubnych (37 %) odnotowano wśród 
mieszkańców wsi województwa zachodniopomorskiego. W 2003 roku rekord od-
notowano w Wałbrzychu – 41 % dzieci nieślubnych. Wśród mieszkańców wsi ma-
łopolskiej w tym roku odsetek dzieci nieślubnych (5 %) był zasadniczo odmienny 
(Okólski 2006: 123). W 2005 roku najwięcej urodzeń pozamałżeńskich odnotowano 
– jak wspomniałem wyżej – w województwie zachodniopomorskim (36,8 %). 
W miastach lubuskich  było więcej takich urodzeń (35,5 %) niż  w miastach zachod-
niopomorskich (34,6 %), na wsi zachodniopomorskiej więcej (40,5 %) niż na wsi 
lubuskiej (36, 6 %). Z miast rekord dalej należy do Wałbrzycha – 45,0 % (RD 2006: 
308-309). Najczęściej (dane z 2002 roku – RD 2006: 204)) rodziny niepełne z samotną 
matką spotyka się w województwie dolnośląskim (19,7 %) i zachodniopomorskim 
(19,0 %) i lubuskim (18,8 %), najrzadziej w województwie śląskim (15,3 %) i pod-
karpackim (15,5 %). 

Wartość wskaźnika e(0), przeciętnego dalszego trwania życia noworodka płci 
męskiej, wzrosła z 65,18 w 1990 do 70,3 w 2002 roku a noworodka płci żeńskiej 
z 74,63 do 78,48 (RSWL: 476). W 2000 roku najwięcej zgonów przypadło na choroby 
układu krążenia i nowotwory (RD 2002: 290-291). W 2004  choroby układu krążenia 
stanowiły 40,7 % zgonów, (w 1997 – 39,9 %). Obserwowany jest systematyczny 
spadek zgonów spowodowanych urazami i zatruciami, które stanowią obecnie 
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7,1 % wszystkich zgonów, wobec 9,3 % w 1997 roku. Tendencja ta silniej występuje 
wśród mężczyzn niż kobiet. Niekorzystnym zjawiskiem jest wzrost liczby zgonów 
powodowanych chorobami nowotworowymi. Nowotwory w 1997 roku były przy-
czyną 24,2 % zgonów, a obecnie 25,9 %. Rok 2005 był kolejnym, w którym notowa-
no wzrost średniej długości trwania życia. W stosunku do 1990 przeciętne trwanie 
życia mężczyzn wydłużyło się o 5,01 natomiast kobiet o 4,35 lat. Przewiduje się, że 
przy niezmienionych warunkach wymieralności populacji – zgodnych z obserwo-
wanymi w 2005 roku – urodzeni w tym roku chłopcy osiągną wiek 70 lat, dziew-
czynki zaś 79 lat. 

Analiza składowych ruchu naturalnego prowadzi do następujących wnio-
sków. Ludność województwa lubuskiego – z uwagi na zmniejszanie się urodzeń 
i wydłużanie życia – starzeje się. Dane demograficzne świadczą o zmianie wzorca 
małżeńskości i wzorca zachowań prokreacyjnych (Gołdyka 2005). Na podkreślenie 
(wyróżnienie) zasługuje wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia, będące 
korzystnym skutkiem zmian wzorca umieralności. Istotnym jest pytanie na ile 
zmianę wzorców zachowań demograficznych zawdzięczamy „efektowi (zachod-
niej) pograniczności”, przejęciu od społeczeństw zachodnich nowych wartości 
i stylów życia, na ile utrudnieniom (okolicznościom) związanym z przemianą 
transformacyjną? Do tej kwestii powrócę w części końcowej artykułu. 

Nieco więcej niż połowa (50,6 %) mieszkańców województwa mieszka 
w nim od urodzenia (510,6 tys.). Trochę więcej niż jedna trzecia (36,5 %) przybyła 
doń w 1988 lub wcześniejszym roku. Nieco więcej niż jedna dziesiąta (11,7 %) na-
płynęła w latach 1989-2002, w tym 11,5 % z kraju (116,0 tys.) a 0,2 % z zagranicy 
(2,4 tys.). Nieco większą ruchliwością przestrzenną odznaczają się kobiety (51,9 %), 
tak w mieście jak i na wsi (odpowiednio: 52,0 % i 50,9 %). Wśród migrantów z lat 
1989-2002 najliczniejszą kategorię stanowią osoby w wieku 25-29 i 30-34 lata (od-
powiednio: 16,7 oraz 16,5 tys.). Wśród mężczyzn przeważa druga kategoria wie-
kowa (6,8 %) a wśród kobiet pierwsza (8,1 %). W porównaniu do innych woje-
wództw (małopolskiego – 68,2 %, podkarpackiego 67,7 %, świętokrzyskiego – 
67,3 %) lubuskie (obok zachodniopomorskiego – 49,9 % i dolnośląskiego – 50,7 %) 
odznacza się relatywnie najniższym udziałem mieszkańców zasiedziałych, miesz-
kających od urodzenia (L.S, SDiSE: 29-30). 

Przyglądając się wojewódzkim rozkładom  ruchu wędrówkowego z lat 1989-
2002, można zauważyć, że najbardziej mobilnymi są mieszkańcy pomorskiego, 
wśród których 11,7 % to osoby przybyłe w tym okresie. Kolejne województwa to: 
warmińsko-mazurskie i lubuskie (po 11,5 %). Najmniej ruchliwi przestrzennie są 
mieszkańcy centralnej i południowej Polski (łódzkie – 8,5 %, świętokrzyskie – 
8,4 %). Wśród ludności miejskiej największy odsetek migrantów odnotowano 
w województwie lubelskim (12,2), najniższy w łódzkim (7,5). Lubuskie (10,1) jest 
bliskie średniej wartości tego odsetka dla Polski (10,0). Wśród ludności wiejskiej 
odsetek ten był najwyższy w lubuskim (14,0), najniższy w świętokrzyskim (8,1), 
przy średniej wartości dla Polski wynoszącej 10,7 (MWL: 29). 

W latach 1989-2002 do lubuskiego najczęściej przybywali migranci z dolno-
śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (MWL: 31). Udział wojewódz-
twa lubuskiego w migracjach międzywojewódzkich w latach 1989-2002 (Polska = 
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100) w przypadku napływu wyniósł 3,5 (mazowieckie – 17,4, śląskie – 11,8) a od-
pływu – 4,0 (śląskie – 10,5, mazowieckie – 9,3). Co się tyczy napływu, to ze wsi do 
miast przybyło 19,2 %, ze wsi na wieś – 12,8 %, z miast do miast – 48,4 %, z miast na 
wieś 19,6 %. Jeśli idzie o odpływ, to ze wsi do miast ubyło 16,4 %, ze wsi na wieś – 
10,2 %, z miast do miast 59,2 %, z miast na wieś – 14,2 % (MWL: 58-59).  

W latach 1989-2002 (MWL: 54) odpływ (118364) przeważał nad napływem 
(115993). Odpływ do miast (71040) przeważał nad napływem do miast (66053), na-
tomiast odpływ na wieś (47324) był niższy od napływu na wieś (49940). Obserwu-
jąc migracje w krótszych odcinkach czasu, w 2001 roku napłynęło 11351 i odpłynęło 
12406 osób, w 2002 odpowiednio 11544 i 12540. Saldo migracji było ujemne, wyno-
sząc odpowiednio: – 1055 i – 996 osób (RSWL: 477). W 2001 roku  przyrost natural-
ny wyniósł 1417 osób, w 2002 roku – 794 osoby (RSWL: 468). Oznacza to w efekcie 
bilansu, iż w lubuskiem w 2001 przybyło, a w 2002 roku ubyło mieszkańców.  

W 2004 roku w wyniku migracji liczba ludności zmniejszyła się o 0,4 tys., 
a w 2005 r. o ponad 0,6 tys. osób, co w przeliczeniu na 1000 mieszkańców woje-
wództwa wyniosło minus 0,64 (w kraju minus 0,34). Liczba stałych mieszkańców 
województwa zmniejszyła się w 2005 r. o 0,2 tys. mężczyzn i o 0,4 tys. kobiet. 
Z miast ubyło 1,6 tys. osób (2,46 osoby na 1000 mieszkańców), natomiast na wsi 
liczba ludności zwiększyła się o 1,0 tys. osób (2,59 osoby na 1000 ludności).  W 2005 
roku w województwie lubuskim zameldowało się na pobyt stały 13,3 tys. osób, 
z tego 0,4 tys. osób przybyło z zagranicy. Wśród ludności napływowej przeważały 
kobiety (51,7 %) oraz osoby osiedlające się w miastach (53,2 %). Odpływ ludności 
(wymeldowania z pobytu stałego) wyniósł 14,0 tys. osób, w tym 0,6 tys. osób wyje-
chało za granicę, tj. o 0,2 tys. więcej niż w 2004 roku. Z terenu województwa czę-
ściej wymeldowywały się kobiety (52,5 %) oraz osoby z miast (62,1 %).Wśród lud-
ności migrującej najliczniejszą kategorię stanowiły osoby w wieku 25 – 29 lat (na-
pływ – 2,3 tys., odpływ – 2,5 tys. osób) oraz 30 – 34 lata (napływ –1,5 tys., odpływ – 1,7 tys. 
osób). Liczną kategorię migrujących stanowiły  również osoby w wieku 20 – 24 lata 
(ponad 11 % wszystkich migrujących). Zmiana miejsca zamieszkania w tym wieku 
ma zwykle związek z zakładaniem rodziny, rozpoczęciem pracy lub edukacją. 
Zjawisko migracji dotyczy często całych rodzin, stąd dość liczną kategorię stanowi-
ły dzieci do 9 lat (LRNiM). 

W końcu 2005 roku w województwie lubuskim na pobyt czasowy dłuższy 
niż 2 miesiące było zameldowanych 21,2 tys. osób, tj. o 0,4 % mniej niż w 2004. 
Równocześnie 21,9 tys. stałych mieszkańców województwa było nieobecnych po-
wyżej 2 miesięcy w swoim stałym miejscu zamieszkania tj. o 0,05 % więcej niż rok 
wcześniej. Saldo migracji czasowej było ujemne i wyniosło minus 0,7 tys. osób, 
w 2004 roku minus 0,6 tys. osób (LRNiM).  

Przedstawione wyżej dane wzmacniają hipotezę o stagnacji demograficznej 
województwa, hipotezę o migracyjnym aspekcie tej stagnacji. Jeśli migracje są od-
zwierciedleniem stanu społeczeństwa (w tym jego gospodarki), jeśli wiele mówią 
o społeczeństwie, jego strukturze i dynamice, to inaczej być nie może w przypadku 
województwa lubuskiego. Migracje, będąc odbiciem stanu społeczności, na stan ten 
będą – zwrotnie – oddziaływać (Gołdyka 2005).  
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Co do  demograficznego bilansu województwa lubuskiego, to wskazać moż-
na na dwie tylko w zasadzie  jaśniejsze demograficznie kwestie: (tak jak w całym 
kraju zresztą) poprawę struktury wykształcenia i wartości współczynnika e(0). Sy-
tuacja (stagnacja) demograficzna województwa lubuskiego jest w wielu zakresach 
(spadek płodności, starzenie, spadek wewnętrznej ruchliwości przestrzenno-
społecznej) odzwierciedleniem sytuacji (stagnacji) ogólnopolskiej. Problemy demo-
graficzne społeczeństwa oraz państwa polskiego rzutują na problemy demogra-
ficzne części tego społeczeństwa i państwa. W pewnych zakresach województwo 
lubuskie jest więc ich miniaturą. Natomiast specyfiki  (odrębności) demograficznej 
pogranicznego (zachodniego) województwa, demograficznego „efektu (zachodniej) 
pograniczności”  można i prawdopodobnie poszukiwać należy  w danych dotyczą-
cych wzorca małżeńskości i wzorca zachowań prokreacyjnych. Dane te służyć mo-
gą sprawdzaniu hipotezy, że zachodnie pogranicze, z punktu widzenia jego miesz-
kańców, warunkuje  małżeńskie i prokreacyjne zachowania, że  pograniczność wa-
runkuje powyższe zachowania demograficzne, że jej „efekt” – z uwagi na nie – ma 
demograficzny aspekt (wymiar). Odwołując się do teorii (Kotowska 1999), służyć 
mogą sprawdzaniu hipotezy wiążącej ów „efekt” z cechami drugiego przejścia de-
mograficznego. Mówiącej, że w zachowaniach demograficznych mieszkańców po-
granicza zachodniego (polegających – przykładowo – na osłabieniu gotowości do 
zawierania małżeństw i to szczególnie małżeństw w młodym wieku, na przesunię-
ciu w górę średniego wieku wstępowania w związki małżeńskie, na przesunięciu 
rozrodczości poza małżeństwo, na osłabieniu płodności małżeńskiej) spodziewać 
się można symptomów (właściwości) drugiego demograficznego przejścia. 

ŹRÓDŁA: 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie lubuskim w 2005 r., WUS, Zielona 
Góra 2006 (w tekście: LRNiM). 

Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Lud-
ności i Mieszkań, GUS, Warszawa 2003 (w tekście: L.S, SDS). 

Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo 
Lubuskie. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców, WUS, Zielona Góra 
2003 (w tekście: L.S,  SDiSE). 

Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, GUS, 
Warszawa 2003 (w tekście: MWL). 

Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2002 (w tekście: RD 2002). 

Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2006 (w tekście: RD 2006). 

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2003, WUS, Zielona Góra 2003 (w tek-
ście: RSWL). 

 



 

Leszek Gołdyka 

 

216 

LITERATURA: 

Frątczak E., Teoretyczne podstawy badania norm, wartości, postaw i zachowań w odniesieniu do 
zjawisk i procesów demograficznych, w: K. Slany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy (red.), 
Systemy wartości a procesy demograficzne, Kraków 2003. 

Gołdyka L., Przeobrażenia demograficzne w województwie lubuskim u schyłku XX i na począt-
ku XXI wieku, w: C. Osękowski, J. Korbicz (red.), Województwo lubuskie w roku przyjęcia 
Polski do Unii Europejskiej, Zielona Góra 2005. 

Gołdyka L., Socjologiczne aspekty przemian demograficznych na Środkowym Nadodrzu, Rocz-
nik Lubuski, T. XV, Zielona Góra 1989. 

Holzer J. Z., Demografia, Warszawa 1999. 

Holzer J. Z., Problemy demograficzne świata, Europy i Polski w pierwszej połowie XXI wieku, 
w: Społeczeństwo polskie wobec wyzwań transformacji ustrojowej. Problemy społeczne i demo-
graficzne w perspektywie przyszłości świata i Polski, Warszawa 1998. 

Iglicka K. (red.), Migracje powrotne Polaków. Powroty sukcesu czy rozczarowania, Warszawa 
2002. 

Jaźwińska E., Okólski M. (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Za-
chodu, Warszawa 2001. 

Kotowska I., Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce, 
Studia Demograficzne, nr 4, 1998. 

Kotowska I. (red.), Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugie-
go przejścia demograficznego, Warszawa 1999. 

Kurcz Z., Pogranicze polsko-niemieckie a „polnische Wirtschaft”, w: L. Gołdyka (red.), Trans-
graniczność w perspektywie socjologicznej – kontynuacje, Zielona Góra 1999. 

Maksimowicz A., Pułaska-Turyna B., Rószkiewicz M., Rodowód i ewolucja teorii przejścia 
demograficznego, w: M. Okólski (red.), Teoria przejścia demograficznego, Warszawa 1990. 

Okólski M., Demografia, Warszawa 2004a. 

Okólski M., Demografia zmiany społecznej, Warszawa 2004b. 

Okólski M., Płodność i rodzina w okresie przemian, w: J. Wasilewski (red.), Współczesne spo-
łeczeństwo polskie. Dynamika zmian, Warszawa 2006. 

Okólski M., Przemiany ludnościowe we współczesnej Polsce z perspektywy minionego stulecia, 
w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, War-
szawa 2002. 

Osipowicz D., Marginalizacja społeczna migrantów, w: E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Lu-
dzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa 2001. 

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 
2002. 

 



PRACE NAUKOWE SERIA: 
WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  NAUKI SPOŁECZNE 
 

 
 
 

Bożena Domagała 
Ośrodek Badań Naukowych 

im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie 

Społeczne skutki wyludniania regionu  
(województwo warmińsko-mazurskie) 

Badania nad społecznymi skutkami migracji obejmują wiele zagadnień. Naj-
ogólniej rzecz biorąc, chodzi o przeobrażenie organizacji społeczeństwa na obsza-
rach odpływu i napływu ludności. Przeobrażenia te prowadzą do tworzenia się 
nowych typów społeczności lokalnych, regionalnych, a także ponadregionalnych. 
Obejmują wiele różnorodnych dziedzin życia społecznego, począwszy od struktury 
społeczno-zawodowej na wzorach kultury skończywszy. Migracje mogą prowadzić 
do dezintegracji społecznej w zależności od  rozmiaru i charakteru ludnościowych 
przepływów. Mogą być także mechanizmem integracji systemu społecznego na 
wyższym poziomie, jako jeden z mechanizmów rozwoju społecznego. Migracja – 
jak każda zmiana społeczna – ma swój punkt krytyczny; po jego przekroczeniu  
zamiast rozwoju mamy często do czynienia ze zjawiskami regresu społecznego, 
wywołanego niemożnością adaptacji społecznej systemu czyli przystosowania do 
zmiany i  to zarówno w odniesieniu do obszaru odpływu ludności jak i obszaru 
napływu. Te twierdzenia wydają się oczywiste, tym niemniej badanie społecznego 
kontekstu migracji jest podstawowym, które powinno zajmować socjologów, za-
równo jeśli chodzi o społeczne przyczyny migracji jak i jej skutki. 1 

Na początek nieco historii. Wypada tutaj cofnąć się do czasów, kiedy przez 
byłe Prusy Wschodnie przetaczały się transporty wożące zdezorientowanych ludzi 
w różne strony tej świeżo zdobytej krainy. Statystyki z roku 1950 pokazywały na 
bezprecedensową wymianę ludności, jaka dokonała się na ziemiach przyłączonych 
do Polski po 1945 roku. W tym okresie tj. do połowy lat 50-tych na tereny Warmii 
i Mazur przybyło około 200 tys. osadników z tzw. Centralnej Polski, 143 tys. ludzi 
wysiedlonych z Kresów Wschodnich i około 55 tys. deportowanych z Polski połu-
dniowo-wschodniej Ukraińców. Do tego trzeba dodać transporty z wysiedlanymi 

                                                 
1 Por. A. Jagielski, O problematyce i metodologii badań migracyjnych, „Studia Demograficzne” 1981 nr 4/61 



 

Bożena Domagała 

 

218 

Niemcami, których migracje – najpierw przymusowe, mające formę deportacji – 
a potem mniej lub bardziej dobrowolne, trwały do lat 80-tych. 

Społeczno-kulturowy wymiar tych początkowych migracji Andrzej Sakson 
określił jako przejście od próżni demograficznej do zderzenia kultur. Autorowi 
chodziło o podkreślenie faktu, iż każda z przybywających na tzw. Ziemie Odzy-
skane grup charakteryzowała się innym bagażem tradycji kulturowych, doświad-
czeń związanych z wojną i innymi oczekiwaniami wobec nowych warunków życia. 
Osadnicy z Polski Centralnej często porzucali zniszczone przez wojnę wioski, 
w których nie widzieli dla siebie przyszłości, przede wszystkim jeśli chodzi o moż-
liwości utrzymania siebie i rodzin. Przesiedleńcy z Kresów Wschodnich byli zmu-
szeni do wyjazdu sytuację polityczną, ale także dla nich często przyjazd na Warmię 
i Mazury często wiązał się z awansem ekonomicznym, zwłaszcza gdy udawało im 
się dostać dobrą posadę w administracji lub lepsze i większe poniemieckie gospo-
darstwa.2 O rodzinie kresowej, która osiedlenie się na poniemieckim gospodarstwie 
interpretowała w kategoriach znacznej poprawy losu, pisała w swojej pracy po-
święconej analizie procesów oswajania nowej przestrzeni życiowej na Mazurach, 
Barbara Esser.3 Trudno natomiast mówić o awansie społeczno-zawodowym depor-
towanych na Mazury Ukraińców, dla których przesiedlenie było zbyt wielką trau-
mą, by cieszyć się z nowego i którzy dopiero teraz w drugim i trzecim pokoleniu 
szukają, z powodzeniem, możliwości awansu ekonomicznego i społecznego. 

Podsumowując, w wielkim skrócie ten powojenny, pionierski rozdział w hi-
storii Warmii i Mazur, można stwierdzić, iż migracje lat powojennych odbudowały 
potencjał demograficzny regionu. Byłe Prusy Wschodnie zostały zaludnione i cho-
ciaż dokonała się prawie całkowita wymiana ludności to tylko w niewielkim stop-
niu uległy depopulacji. W tym sensie można było mówić o zagospodarowaniu 
przyłączonych do Polski ziem, nie tylko w sensie demograficznym, ponieważ 
w doświadczeniach wielu ludzi osiedlenie tutaj było spełnieniem ich aspiracji ży-
ciowych. Wydawałoby się, iż po tej wielkiej wędrówce ludów nastąpi etap stabili-
zacji i  niedawni migranci będą  dążyć do stabilizacji i adaptacji w nowym środowi-
sku. Tak się jednak nie stało. W latach 60-tych i 70-tych mieszkańcy Warmii i Mazu-
rach nadal wybierali migracje, jako sposób na lepsze życie z tą tylko zmianą, iż 
obecnie zdecydowana większość tych migracji to były przemieszczenia w granicach 
regionu. Statystyki pokazują, iż w latach 70-tych i 80-tych  województwo olsztyń-
skie charakteryzowało się najwyższą w Polsce skalą ruchliwości przestrzennej 
i największym natężeniem migracji na stałe spośród wszystkich województw 
w Polsce. Potwierdziła się zatem zasada, iż kto raz podjął życiową decyzję o migra-
cji, ten łatwiej decydował się na kolejne zmiany miejsca zamieszkania. Świadczyć 
może o tym fakt, iż w 1988 roku ponad 63% ludzi w olsztyńskim urodziło się 
w innej miejscowości niż aktualne miejsce zamieszkania. Jaki był kierunek tych 
migracji? Przede wszystkim były to migracje ze wsi do miast. W rezultacie miasta 
województwa systematycznie zwiększały liczbę swoich mieszkańców. Mogły one 

                                                 
2 A. Sakson, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998  
3 B. Esser, Dwie historie z Mazur. Rozważania porównawcze na temat procesu zadomowienia, „Masovia” 1999 n. 

2. s. 123-148. 
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przyjmować przybyszy, ponieważ wraz z rozwojem wielkopłytowego budownic-
twa mieszkaniowego można było, po odczekaniu stosownego czasu, dostać miesz-
kanie, a państwo gwarantowało pełne zatrudnienie. Z tych możliwości korzystali 
przede wszystkim ludzie młodzi, choć niekoniecznie dobrze wykształceni. Pracę 
mógł bowiem dostać każdy, bez względu na to jakie miał wykształcenie. Kwalifika-
cje nie były wyznacznikiem zarobków, przeciwnie – na socjalistycznych budowach 
i  w  zakładach przemysłowych nawet zwykli robotnicy otrzymywali ustawowe 
minimum, a były także możliwości uzyskiwania dodatkowych dochodów. To 
sprawiało, iż ludzie słabo wykształceni albo bez żadnych kwalifikacji zarabiali tyle 
samo albo więcej niż np. lekarze czy nauczyciele. W rezultacie w roku 1970 miesz-
kańcy miast stanowili 40 % populacji regionu, a wśród nich 96 % urodziło się już po 
wojnie. Najwyższy przyrost migracyjny miasta Warmii i Mazur zanotowały w la-
tach 1975-76. Jak już wskazywałam, migrantami byli ludzie ze wsi, i zjawisko to 
zyskało mylącą nazwę wyludniania się ściany wschodniej. W rzeczywistości wcale 
nie chodziło tylko o tereny wschodnie Polski, ale o cały region Polski północno-
wschodniej, gdzie ludzie masowo opuszczali wieś i przenosili się do miast. Na sku-
tek tego ruchu w latach 1975-1984 wieś w województwie olsztyńskim zmniejszyła 
swój potencjał ludnościowy aż o 61,5 %, a do miast napłynęło około 60 tys. ludzi. 
Co ciekawe ponad 47 % migrujących kierowało się do Olsztyna, który w tym czasie 
dynamicznie się rozwijał przynajmniej, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy. Trans-
formacja ustrojowa nie zmieniła tego zasadniczego trendu. Pod koniec lat 90-tych 
województwo warmińsko-mazurskie było regionem największych odpływów mi-
gracyjnych ludności z obszarów wiejskich i pod tym względem ustępowało tylko 
województwu lubuskiemu. Do powiatów, w których nastąpił ubytek ludności 
w wyniku przewagi ujemnego salda ludności nad dodatnim przyrostem natural-
nym, należały: bartoszycki, braniewski, elbląski, giżycki, kętrzyński, lidzbarski, 
nidzicki, olecko-gołdapski i piski. Są to, zdaniem A. Potrykowskiej, tradycyjne ob-
szary odpływu ludności, obszary problemowe, wymagające restrukturyzacji rolnic-
twa oraz rozwoju wielofunkcyjnego.4 Warto tutaj przypomnieć, iż na ujemne saldo 
migracji z terenów wiejskich w latach 90-tych nie miały już wpływu migracje za-
graniczne, które swoje apogeum osiągnęły w latach 70-tych. Do Niemiec wyjechało 
wówczas około 26,7 tys. ludzi Mazurów i Warmiaków. Jednak po roku 1984 obser-
wuje się systematyczny spadek natężenia tego typu migracji. 

Można zdać sobie pytanie, jaki był wpływ tych migracji na kształtowanie się 
społeczności regionu? Jak już wskazywałam, migracje wypełniły próżnię demogra-
ficzną na tych ziemiach w latach tuż po wojnie, a następnie stały się czynnikiem 
urbanizacji tego regionu. Można jednak mówić także o bardziej złożonym wpływie 
migracji na przeobrażenia struktur społecznych i kulturę regionu, czyli o kształto-
waniu się postmigracyjnego społeczeństwa Warmii i Mazur ze wszystkimi tego 
konsekwencjami5. Ocena owych konsekwencji ma zasadnicze znaczenie dla socjo-

                                                 
4 A. Potrykowska, Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, w: Problemy społeczne regio-

nów, red. A. Organiściak-Krzykowska, Olsztyn 2003, s. 66 
5 Pojęcie to ma przypomnieć, iż migracja jest takim doświadczeniem, które na kilka następnych pokoleń 

określa sposób funkcjonowania jednostek i zbiorowości. Jej skutki zatem przekraczają często horyzont 
życia migrującej jednostki. 
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logicznej charakterystyki regionu i wciąż daleka jest od jednoznaczności. I tak np. 
S. Nowakowski migracje osadników na Z Z i P interpretował przede wszystkim 
w kategoriach społecznego awansu, dostrzegając w masowym ruchu migracyjnym 
dążenie do zajęcia najlepszego miejsca w ogólnym współzawodnictwie. To miało 
doprowadzić do uaktywnienia się osiedleńców i do wzmocnienia wśród nich pew-
nych wartości, z których istnienia wcześniej, żyjąc w granicach grupy własnej, nie 
zawsze zdawali sobie sprawę. Zetknięcie ze sobą na Z Z i P grup o bardzo różnym 
bagażu kulturowym, które to zetknięcie Sakson określał mianem destrukcyjnego 
zderzenia kultur, dla Nowakowskiego było przede wszystkim okolicznością sprzy-
jającą ujawnieniu procesów konsolidacji wewnątrzgrupowej i przejściowego 
wzmocnienia więzi w obrębie poszczególnych grup.6 W tym ujęciu perspektywa 
szans społecznej rekonstrukcji zdecydowanie przeważała nad ujęciami dostrzegają-
cym w migracjach, zwłaszcza takich, których natężenie przekracza pewien punkt 
krytyczny groźbę, destabilizacji i w konsekwencji – dezintegracji społecznej. 

Taką jednoznacznie pozytywną charakterystykę postmigracyjnego społe-
czeństwa Z Z i P zawarł w całkiem nowej pracy A. Sosnowski. Autor ten nawiązuje 
do amerykańskich koncepcji roli pogranicza i próbuje pokazać, iż takim pograni-
czem w najnowszej historii Polski były właśnie Z Z i P. W jego ujęciu ludzie przy-
bywający na te tereny charakteryzowali się pewnymi cnotami moralnymi i warto-
ściami pragmatyczno-organizacyjnymi. Szczególnie dotyczyło to przybyszów 
z Polski Centralnej, których migracje były zdeterminowane istniejącą biedą i na-
dzieją na poprawę swojego życia w nowych warunkach. To stanowiło mechanizm 
selekcji pozytywnej i w rezultacie na Z Z i P przybywali ludzie obdarzeni odwagą, 
samodzielnością i inicjatywą. Decydując się na porzucenie dotychczasowego stanu 
posiadania, odrywali się oni także od znanych im stosunków społecznych, które 
także im nie odpowiadały. Sosnowski tak pisze o tej grupie: „Przybyszy z koniecz-
ności nowe warunki czyniły przedsiębiorczymi, samodzielnymi i odważnymi; na-
tomiast przybyszy z wyboru zastane warunki utwierdzały i umacniały w inicja-
tywności, samodzielności i odwadze.”7 Zdaniem autora, mobilność i ruchliwość 
Z Z i P pozostaje nadal specyficzną cechą mieszkańców tego regionu i ma to jedno-
znacznie pozytywne społeczne konsekwencje. Byli i aktualni migranci – to według 
niego ludzie otwarci na świat, odważni i innowacyjni a przy tym nastawieni prag-
matycznie i nonkonformistycznie. Podkreśla on także szczególny charakter więzi 
społecznych budowanych na Z Z i P, bardziej bezpośrednich i otwartych i w tym 
sensie bardziej nowoczesnych. Zdaniem Sosnowskiego na tych terenach mamy do 
czynienia jeżeli nie ze swoistą elitą społeczeństwa polskiego, to przynajmniej z jego 
najbardziej twórczą i wartościową częścią. Ten szczególnego rodzaju kapitał spo-
łeczny jakim charakteryzują się społeczności postmigracyjne, niezależnie od tego 
czy ich członkowie na Z Z i P migrowali oni z konieczności czy z wyboru, dobrze 
wróży na przyszłość i pozwala mieć nadzieje, iż dzisiejsze trudności gospodarcze 
np. związane z bezrobociem zostaną szybko przezwyciężone: kapitał społeczny 
stanie się potencjałem rozwojowym. 
                                                 
6 S. Nowakowski, Więź społeczna na Ziemiach Zachodnich, „Kultura i Społeczeństwo”1960 n. 3 s. .99-112 
7 A. Sosnowski, Różnorodność życia społecznego. Między przeszłością a współczesnością – ku przyszłości, Szcze-

cin 2000 s. 266  
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Potwierdzeniem tych, w gruncie rzeczy historiozoficznych, tez Sosnowskie-
go o konstruktywnym wpływie migracji na jakość życia społecznego mogą być 
wyniki badań G. Gorzelaka i B. Jałowieckiego , które to badania były realizowane 
pod koniec lat 90-tych w różnych gminach Polski. Autorzy skupili się na porów-
nawczej analizie poziomu  koniunktury gospodarczej i mobilizacji społecznej 
w gminach w różnych częściach Polski. Badania ankietowe potwierdziły hipotezę, 
iż aktywność władz lokalnych na Z Z i P jest bardzo duża, znacznie wyższa niż na 
ziemiach tzw. dawnej Polski. Samorządy na tych ziemiach zajęły 17 pierwszych 
miejsc na 25 analizowanych cech opisujących aktywność gospodarczą i społeczną, 
przedsiębiorczość i dynamikę rozwojową. Zaobserwowana aktywność i wysoka 
koniunktura w tym regionie wynika z postmigracyjnego charakteru tutejszych spo-
łeczności o czym wymienieni powyżej autorzy piszą wprost: „Pierwsze miejsce 
gmin Ziem Zachodnich pod względem wskaźników aktywności i koniunktury nie 
jest niespodzianką, chociaż nie zgadza się ze stereotypową interpretacja stosowaną 
w analizach zachowań politycznych. Nie jest niespodzianką, ponieważ zbiorowość 
mieszkańców Ziem Zachodnich ukształtowała się w wyniku powojennych migracji, 
toteż odsetki ludności mieszkającej a danej gminie od urodzenia są tam znacznie 
niższe niż w Kongresówce i w Galicji. Dotyczy to przede wszystkim gmin wiej-
skich, ponieważ w tych dwóch ostatnich regionach – również miasta – cechuje duży 
odsetek ludności napływowej, ale często jest to ludność, która przybyła do tych 
ośrodków z najbliższej okolicy. Populacja ukształtowana w wyniku migracji, a więc 
wymieszana zarówno genetycznie jak i kulturowo charakteryzuje się zwykle takimi 
cechami jak aktywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Ponadto ludność Ziem 
Zachodnich jest znacznie młodsza niż ludność pozostałych wielkich historycznych 
regionów Polski. Te dwa czynniki powodują, że mieszkańcy Ziem Zachodnich 
szybciej adaptują się do nowej sytuacji wywołanej zmianą ustrojową i są bardziej 
niż obywatele innych regionów, a szczególnie Galicji i Kongresówki podatni na 
procesy modernizacji. Mieszkańcy Ziem Zachodnich wykazują jednocześnie więk-
sze zdolności do samozaradności i samoodpowiedzialności, rzadziej – wydaje się – 
uciekając się do postaw roszczeniowych.”8 

Cytowani powyżej autorzy zwracają uwagę na mobilizacyjną i w rezultacie 
integracyjną funkcję migracji sprzyjającą powiększaniu zasobów kapitału społecz-
nego mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych. W literaturze poświeconej tym 
ziemiom możemy jednak znaleźć przykłady prac, których autorzy dochodzą do 
zasadniczo innych konkluzji. Oprócz wspomnianej już pracy A. Saksona na uwagę 
zasługuje praca Z. Macha, dla którego podstawowym kryterium oceny był sukces 
migracji. Chodziło mu przy tym nie o sukces indywidualny, lecz o sukces całej spo-
łeczności, która migrowała. Mach sukces migracji rozumiał przede wszystkim 
w kategoriach kulturowych. Podstawowym jego wyznacznikiem była rekonstruk-
cja nowej tożsamości na ziemi osiedlenia. Nie była ona prostym odtworzeniem 
pierwotnej tożsamości, lecz oznaczała „stworzenie tożsamości na nowo, nadanie jej 
nowej treści symbolicznej, zamanifestowanie zarazem kontynuacji i zmiany, ciągło-
                                                 
8 G. Gorzelak, B. Jałowiecki, Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach w latach 1995-1997, 

w: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (red.), Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach, Warsza-
wa 1998 s. 57. 
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ści kultury i rodzenie się nowego sposobu życia, nadawanie znaczenia symbolicz-
nego nowym, przedtem nieznanym elementom.”9 Badania przeprowadzone przez 
autora wśród społeczności przesiedleńców zza Buga, osiadłych w Lubomierzu na 
Śląsku, uprawniają do mówienia raczej o porażce niż sukcesie migracji. Przesie-
dleńcy bowiem przez długi czas od momentu osiedlenia mieli trudności z adaptacją 
w nowych warunkach, dominowało wśród nich poczucie obcości i alienacji w no-
wym otoczeniu. Nowa przestrzeń postrzegana była zarówno pod względem natu-
ralnym jak i kulturowym jako obca, kojarząca się z kulturą wroga, we władaniu 
obecnych mieszkańców pozostająca jedynie tymczasowo. Dopiero po roku 1989 
pojawiły się warunki, by te obcość przezwyciężać i nowe pokolenia rozpoczęły 
trudny proces przyłączania tj. uznania tej ziemi za własną ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami. Trudno zatem mówić o sukcesie migracji, pojawić się on może dopie-
ro w następnych pokoleniach, jako rezultat tworzenia się nowego społeczeństwa 
obywatelskiego na ziemiach przyłączonych do Polski po 1945 roku.  

Przytoczone powyżej opinie pokazują, iż trudno jest w sposób jednoznaczny 
interpretować społeczne skutki migracji i przedstawić jednoznaczną charakterysty-
kę postmigracyjnego społeczeństwa Ziem Zachodnich i Północnych. Nie ulega 
wątpliwości, iż migracje doprowadziły do stworzenia nowego społeczeństwa 
Warmii i Mazur i w tym sensie można je interpretować w kategoriach sukcesu. 
Sukcesu pojmowanego nie tylko kolektywnie, ale i indywidualnie, ponieważ dla 
wielu ludzi stały się wyznacznikiem awansu społecznego przede wszystkim eko-
nomicznego; piszą o tym Gorzelak i Jałowiecki oraz Sosonowski. Z drugiej strony 
jednak niektóre badania, np. cytowane tutaj badania Macha, pokazują, iż przybysze 
mieli wiele problemów z przezwyciężeniem związanej z migracją traumy. Na po-
ziomie społecznym to przezwyciężenie oznaczało wyłonienie się jednolitego i spo-
istego systemu wartości, norm, reguł, symboli czyli nowej kultury. Na poziomie 
indywidualnym sukces migracji to nabycie nowej kompetencji kulturowej czyli 
znajomości, akceptacji i głębokiej internalizacji tej kultury. Oba te procesy wymaga-
ły czasu i stabilizacji, tymczasem, jak pokazują statystyki, za wielkimi migracjami 
okresu zasiedlania Z Z i P poszły migracje wielkie wewnątrzregionalne, które choć 
nie oznaczały tak radykalnej zmiany warunków życia, to z pewnością nie sprzyjały 
stabilizacji i zakorzenieniu w nowym środowisku. Pominę w tym miejscu warte 
osobnego studium problemy natury politycznej, związane z wprowadzanymi na 
Z Z i P rozwiązaniami ustrojowymi dotyczącymi zwłaszcza gospodarki rolnej. Dość 
powiedzieć, iż przełom 1989 mógłby okazać się szczególnie znaczący właśnie na 
Z Z i P choćby ze względu na burzliwy rozwój różnego typu inicjatyw lokalnych 
i regionalnych, których celem była integracja społeczności regionu. Jednak wraz 
z nowymi możliwościami artykulacji potrzeb i interesów lokalnych pojawiły się 
także nowe wyzwania przede wszystkim natury ekonomicznej. W rezultacie zmie-
niły się główne trendy migracji i oprócz migracji ze wsi do miast pojawiły się nowe 
jakości, mianowicie spowodowane bezrobociem migracje z miast na wieś i przede 
wszystkim migracje poza granice regionu, obejmujące nie tylko mieszkańców wsi, 
ale od niedawna także miast. 

                                                 
9 Z. Mach, Niechciane miasta. Migracja i tożsamość społeczna, Kraków 1998 s. 152 



SPOŁECZNE SKUTKI WYLUDNIANIA REGIONU (WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE) 

 

223 

Statystyki pokazują, iż począwszy od lat 90-tych występowało zdecydowanie 
ujemne saldo migracji zewnętrznych, co oznacza, iż więcej osób opuszczało region 
niż do niego przybywało. Warmia i Mazury stały się zapleczem ludnościowym dla 
innych regionów, zmienił się bowiem charakter migracji. I tak w roku 1994 ujemne 
saldo migracji wynosiło: – 1048 osób, w 1995 – 485 osób, w 1996: – 493 osoby, 
w 1997: – 531, w 1998: – 1879, w 1999: – 2347, 2000: – 2461, w 2001: – 2772, w 2002: – 
3030, w r. 2003 – 2183, w 2004 – 2518. Interesującym wydaje się fakt, iż ogólnie 
ujemnie saldo migracji zewnętrznych w 2004 roku na obszary wiejskie przypadało 
524, a na miasta – 1994. Zatem ludzie migrują zarówno ze wsi jak i z miast woje-
wództwa, choć oczywiście nie w takim samym stopniu. Wydaje się, iż obecnie sy-
tuacja jest taka, iż zaplecze migracyjne wsi jest już niewielkie, znacznie więcej osób 
migruje z małych i średnich miast regionu. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
fakt, iż ujemne saldo migracji w miastach zaznacza się dopiero od roku 1999. 
W 1998 było ono jeszcze dodatnie i wynosiło 1434 osób, w 1999 już ujemne – 57 
osób, a w 2004 – aż 1994 osoby. 

Ujemny bilans migracji, jeśli chodzi o miasta, zjawisko nowe w historii re-
gionu, wydaje się mieć kilka przyczyn. Po pierwsze występują migracje młodych 
mężczyzn z miast z powrotem na wieś. Dotyczy to młodzieży, która po ukończeniu 
szkół nie znajduje w miastach zatrudnienia, jak i tych mężczyzn, którzy zostali 
zwolnieni z pracy. Nie jest to jednak główna przyczyna ujemnego bilansu migracji 
w miastach, ponieważ nadal występują migracje ze wsi do miast. Nie mogą one 
jednak przeważyć zasadniczego trendu, jakim jest masowa migracja młodzieży 
z miast poza granice regionu. W rezultacie miasta nie rozwijają się już tak dyna-
micznie jak w latach 70-tych i na początku 80-tych, wiele z nich przeżywa nawet 
zastój demograficzny. Po drugie, władze miast zwracają uwagę na niekorzystny 
charakter migracji. Chodzi o to, iż zjawisko to w chwili obecnej dotyczy przede 
wszystkim młodzieży i to młodzieży lepiej wykształconej. Ten swoisty drenaż mó-
zgów może stać się barierą rozwoju miast w regionie, już nie tylko małych miast, 
ale i miast średniej wielkości, mianowicie miast powiatowych. Na przykład w roku 
2001 ujemne salda migracji miały: Braniewo – 114, Działdowo – 40, Giżycko – 25, 
Iława – 4, Kętrzyn – 42, Nidzica – 77, Nowe Miasto Lubawskie – 35, Gołdap – 71, 
Olecko – 42, Pisz – 33, Szczytno – 105. 

Nowe trendy migracyjne mają bezpośredni związek z regresem lokalnych 
rynków pracy i wysoką stopą bezrobocia nie tylko na wsi, ale i w miastach regionu. 
Wydaje się, iż taki stan rzeczy należy tłumaczyć nie tylko w kontekście lokalnych 
trudności gospodarczych, ale i pewnymi procesami uniwersalnymi, które już dzi-
siaj wpływają na szanse rozwoju regionalnej gospodarki. Takim procesem jest np. 
proces polaryzacji przestrzennej rozwoju, występujący nie tylko w krajach mniej 
zamożnych, ale nawet tych, które dobrze sobie radzą w warunkach globalizującej 
się gospodarki. Po pierwsze, chodzi o tzw. metropolizację wzrostu czyli o koncen-
trowanie się najważniejszych dla nowej gospodarki działów produkcji i usług 
w dużych miastach czyli w metropoliach. Te nowe działy to instytucje naukowo-
badawcze i akademickie, instytucje finansowe, zarządy wielkich korporacji, przed-
siębiorstwa wysokiej technologii, czyli firmy skupiające wysoko wykształconych 
fachowców. Po drugie, polaryzacja przestrzenna określa charakter relacji metropo-
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lia-region. W gospodarce „zasobochłonnej” relacje te polegały na wymianie w mia-
rę ekwiwalentnej i dość intensywnej. Metropolia pozyskiwała ze swojego zaplecza 
siłę roboczą, surowce i energię, a w zamian dostarczała otaczającemu ja regionowi 
dochody w postaci zapłaty za pracę i produkty. W gospodarce „wiedzochłonnej” 
relacje metropolii ulegają segmentacji i przestrzennemu rozdzieleniu. Metropolia 
w warstwie „wysokiej” kontaktuje się głównie z innymi metropoliami w obrębie 
sieci światowej, natomiast relacje z otoczeniem ograniczają się głównie do warstwy 
„niskiej” i co więcej stają się słabsze niż poprzednio. Współczesna metropolia nie 
potrzebuje już tak znaczących zasobów pracy, energii i surowców, a popyt na zaso-
by oferowane przez otoczenie regionalne ogranicza się do prac niewymagających 
żadnych kwalifikacji a i to w bardzo ograniczonym zakresie. Innym rodzajem zapo-
trzebowania są tereny rekreacyjne, które zostaję wyodrębnione w postaci enklaw 
dostępnych jedynie dla klasy metropolitalnej np. pola golfowe, rezydencje, country 
clubs, ośrodki jeździeckie itp. Do tego dochodzi trzeci trend, określany mianem 
polaryzacji wzrostu gospodarczego. Regiony metropolitalne zyskują zdolność do 
wzrostu szybszego i trwalszego niż regiony wewnętrznej lub zewnętrznej peryferii. 
Dzieje się tak mimo znaczących wysiłków podejmowanych na rzecz wyrównywa-
nia procesów rozwoju, a związane to jest  z tym, iż metropolie mają dużo większe 
możliwości w zakresie badań, wprowadzania innowacji niż regiony słabo rozwinię-
te. Jak pokazuje doświadczenie także krajów UE nawet znaczne nakłady jakie po-
noszą władze publiczne, by ożywić regiony zagrożone stagnacją nie przynoszą 
efektów w postaci rozwoju tych obszarów, które nie są wystarczająco atrakcyjne 
lokalizacyjnie. Regiony zacofane maja więc coraz większe trudności w zmniejsza-
niu dystansu do liderów, ponieważ wzrasta rola czynników endogennych w roz-
woju, a państwo generalnie wycofuje się z projektów interwencyjnych.  

Zjawiska związane z polaryzacją rozwoju zaczynają już dzisiaj określać 
wpływać na status regionów w Polsce, w tym także na możliwości takich regionów 
peryferyjnych, jak: Warmia i Mazury. Ich potwierdzeniem już dzisiaj są kierunki 
migracji. Olsztyn jako lokalna metropolia ma szansę gospodarczego wzrostu nato-
miast mniejsze ośrodki takiej szansy są i w przyszłości będą pozbawione. Olsztyn 
i inne duże miasta, takie jak: Gdańsk czy Warszawa będą przyciągać wykształconą 
i uzdolnioną młodzież, która zasili kadry fachowców, a także w niewielkim stopniu 
ludzi o podstawowym wykształceniu, dla których wciąż będzie istnieć pewna pula 
prac nie wymagających kwalifikacji. Małe i średnie miasta regionu takiej szansy już 
nie mają i stają się obszarami odpływu ludności. Migracje w pierwszym rzędzie 
dotyczą najbardziej mobilnych młodych i wykształconych mieszkańców, co stwa-
rza swoiste błędne koło, ponieważ wyjeżdżają ludzie, którzy mogliby ewentualnie 
wnieść nowe jakości w życie lokalnych społeczności. W ten sposób uniwersalne 
uwarunkowania rozwoju przekładają się na lokalną strukturę szans życiowych, 
stanowiącą bezpośredni bodziec do podejmowania decyzji o migracji. Przy podej-
mowaniu takich decyzji bowiem jednostki biorą pod uwagę różnego typu informa-
cje, które definiują i interpretują w kategoriach przewidywanego sukcesu życiowe-
go. Dane statystyczne potwierdzają, iż nadzieje ludzi młodych na awans społeczny 
są obecnie lokowane poza regionem i taki jest społeczny sens zmiany współczynni-
ków demograficznych w latach 90-tych (ujemne saldo migracji zewnętrznych 
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w regionie). Potwierdzeniem tej tezy mogą być badania przeprowadzone przez 
W. Łukowskiego. Objęły one, co prawda, niewielką grupę mazurskiej młodzieży, 
ale i tak wydają się być reprezentatywne dla tej kategorii społecznej. Uzyskane wy-
niki pokazują, iż w świadomości młodych mieszkańców regionu osiągnięcie sukce-
su życiowego jednoznacznie wiąże się z migracją. Nie zawsze oznacza to koniecz-
ność wyjazdu na stałe, czasami wystarczy wyjazd na jakiś czas, by zdobyć odpo-
wiednie środki umożliwiające lepsze czy godne życie na Mazurach. Wydaje się 
jednak, że migracje wahadłowe dotyczą ludzi, których sytuacja życiowa jest już 
ustabilizowana. Ludzie młodzi u progu życiowych karier nastawiają się raczej na 
wyjazdy stałe.10 

O różnego typu uwarunkowaniach zachowań migracyjnych mówili także 
badani przeze mnie w 2005 roku redaktorzy prasy lokalnej na Warmii i Mazurach. 
Pytani byli między innymi o to, kto i dlaczego decyduje się na migrację z regionu? 
Opinie tej grupy, w sumie 15 osób, były interesujące z dwu powodów. Po pierwsze, 
byli to większości ludzie w młodym i średnim wieku w przedziale lat 30-50, którzy 
z racji posiadanego wykształcenia lub wykształcenia dzieci osobiście doświadczyli 
dylematów związanych z migracją. Po drugie, w pracy dziennikarskiej stykali się 
z tym problemem na co dzień. Przypomnę, iż badania zostały zrealizowane na 
przełomie roku. Oto niektóre wypowiedzi: „Jesteśmy świadkami totalnej migracji. 
Totalnej ucieczki młodzieży z Iławy. Wszędzie, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, To-
ruń, byle nie tu. Tu nie ma pracy. Kobiety to już w ogóle. Inna sprawa, że ciężko 
o te dobre wykwalifikowane kadry. Ciężko jest. My tu przychodzimy jako praco-
dawcy, ja w tej chwili jestem pracodawcą. I wiem jak ciężko np. znaleźć jest dobre-
go komputerowca, grafika komputerowego, dobrego korektora do pracy w gazecie, 
dobrego marketingowca, który zna te zagadnienia. Ciężko jest. Nie mamy tutaj 
ludzi wykształconych.” (J. S. Iława). Przykład drugi: „Większość ludzi po studiach 
nie wyobraża sobie powrotu tutaj i szukania pracy, kiedy będąc gdzieś tam, w du-
żym mieście, mogą od razu z marszu te pracę podjąć i mają takie pieniądze, że stać 
ich na przeżycie i wynajęcie mieszkania. Więc pytanie, po co tu wracać, skoro tutaj 
szans na pracę nie ma? Ludzie, którzy pokończyli jakieś dobre kierunki mają też 
ambicje zawodowe, których tutaj się nie spełni, no bo gdzie (...) Ja sobie bardzo 
cenię lasy, przyrodę, ja jestem minimalistką, to znaczy – nie potrzebuję mercedesa 
cabrio, bo wystarczy mi dziesięcioletni samochód. Ale to jest kwestia jakiś tam po-
trzeb... Tak że ludzie niechętnie.... No chyba że, chyba że jakoś uda im się tu pracę 
załatwić. Czasami są ciekawe efekty pracy np. cały czas brakuje nauczycielek języ-
ka angielskiego w szkołach średnich, w szkołach podstawowych. Tylko jak się pa-
trzy na widełki płacowe, to ja się nie dziwię, ze tych nauczycieli nie ma.” (B.L. 
Ostróda). Przykład trzeci: „Ja rozmawiałem z bratanicą starszą, bo młodsza maturę 
tutaj pisze (w Kętrzynie – B. D.), jest w Koszalinie w tej chwili, to z jej klasy zostały 
trzy osoby... Jedna w Korszach, dwie w Kętrzynie, i to raczej takie najsłabsze osoby. 
Więc każdy, kto miał wykształcenie, czy jakąś robotę złapał, to tu nie wrócił. W tym 
roku ta młodsza bratanica pisze tutaj maturę... to z jej klasy, tez jak się rozmawia, 
nikt nie chce zostawać tutaj. Każdy ma nadzieje, że jak się gdzieś tam załapie, jakieś 

                                                 
10 W. Łukowski, Społeczne tworzenie ojczyzn. Studium tożsamości mieszkańców Mazur, Warszawa 2002, s. 182 
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studia, szkoła, no to już tam będzie pracował, łatwiej będzie miał się zaczepić tam 
gdzieś organizować, a nie tutaj. Chociaż są ludzie, którzy wracają. Ja spotkałem 
kilku takich fanatyków. I to rzeczywiście ludzi aktywnych np. ludzie z GOK w Bar-
cianach” (E. B. Z Kętrzyna). Wypowiedź czwarta: „Mój 14 letni syn już twierdzi, że 
nie będzie mieszkał w Giżycku. Może mu się zmieni, oczywiście. Natomiast młodzi 
ludzie, licealiści myślą o studiach, które byłyby tą odskocznią, wyskoczenia stąd 
i układania sobie życia gdzie indziej. Raczej to, zdecydowanie stawiają na migracje. 
I na dobrą pracę i ciekawą pracę, która by pozwalała im aspiracje zrealizować, ra-
czej nie mogą tutaj liczyć na... Zresztą my szukając np. ludzi do pracy niekoniecznie 
w redakcji samej, ale w firmie wydawniczej mamy zawsze po 20-30 młodych ludzi 
chętnych do pracy, a tak naprawdę z tych ludzi to jest trudno coś wybrać.” (M. P. 
Giżycko ). Wypowiedź piąta: „To jest zjawisko ogólnie potwierdzone. Ten element 
wartościowy, czyli posiadający wykształcenie, ambicje po prostu, wyjeżdża stąd 
w kierunku Gdańska, wielkie ośrodki miejskie, Warszawa. Szereg przykładów jest 
takich wśród moich znajomych, którzy po prostu stąd wyjechali i znakomicie sobie 
radzą poza Piszem. I tam naprawdę robię niesamowite kariery. Tak że to jest wielki 
żal, że tacy ludzie stąd odchodzą, z tym że wiadomo tu działa czynniki taki że idą 
tam gdzie, idą za pieniądzem, tam gdzie ich wezmą. Tutaj się nie patrzy na kwalifi-
kacje po prostu, za wiedzę, kwalifikacje i umiejętności dostawaliby bardzo małe 
pieniądze.” (M.T. Pisz). Przykład szósty: „Młodzi ludzie z wyższym wykształce-
niem wyjeżdżają, uciekają. No myślę, że takich wyjątków jak ja trochę jest, ale 
z reguły jest tak, że ludzie wybierają jakieś tam bardziej atrakcyjne miejsca, z atrak-
cyjniejszą zapłatą prawda. Zależy wreszcie. Jak się kończy studia to wiadomo, że te 
wymagania troszeczkę rosną, bo jednak człowiek chce zarabiać powyżej średniej 
krajowej. A ci młodzi ludzie jeszcze wyższe ambicje. Chociaż muszę Pani powie-
dzieć, że taka ciekawa inicjatywa tego komisarza naszego. To była bardzo ciekawa 
inicjatywa, ponieważ po raz pierwszy wystąpił tak oficjalnie do ludzi młodych. 
Czyli zaczął budować bank danych o tych młodych, którzy chcą w tym Morągu 
zostać, żeby wykorzystywać jakoś tam ich, ich wykorzystywać przy obsadzaniu 
nowych stanowisk (...). Co prawda z tego banku tej informacji wykorzystano parę 
osób. No ale może to, może to jest taka jaskółka, że ci młodzi ludzie będą oferty 
składali. Właśnie to jest ciekawe, że nie było tak, że zero ofert. Składali ludzie ofer-
ty, nawet dość ciekawe... No a kwestia teraz tego jak to przełożyć na rzeczywistą 
możliwość zapewnienia tym ludziom pracy. Wie Pani o co chodzi. To środowisko 
jednak, no wszystkie stanowiska, które trzeba obsadzić, powiedzmy w samorzą-
dzie, są obsadzone. No to gdzie tę pracę można znaleźć? W budżetówce też. To 
raczej łatwo powiedzieć, a trudniej zrealizować. Trudniej to zrobić” (G. S. Morąg) 

Następne wypowiedzi utrzymane są w podobnym tonie: „Szukają gdzie in-
dziej szansy. Bo nawet jeżeli jakąkolwiek dostaną tu pracę, mając wyższe wykształ-
cenie, jakieś kwalifikacje dosyć wysokie, to dostaną pracę za małe pieniądze. Ja 
ciągle mówię, że płaca tutaj, no średnio, to jest te minimum te 600 zł dla człowieka 
do ręki. Jeżeli ktoś ma no jakieś tam lepsze wykształcenie, kwalifikacje, no może te 
1000 dostanie.” Wypowiedź siódma: „Trudno mi powiedzieć. To by trzeba było 
zrobić badania. Natomiast taj jak chyba dawniej też jest pewnie jakiś % młodzieży, 
która szczególnie przykłada się do nauki i dość rozsądnie i poważnie myśli o swojej 
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przyszłości, szuka takich możliwości poza regionem. Natomiast gro młodzieży 
czuje się zagrożona i nie widzi perspektyw dla siebie.” (W. Ch. Szczytno). O migra-
cjach w kategorii szans życiowych mówiła także B. S. z Olsztyna, choć jej wypo-
wiedź jest ostrożniejsza w kwalifikowaniu regionu jako miejsca gdzie rola czynni-
ków wypychających jest niewspółmierna wobec tych przyciągających: „Myślę, że 
tutaj można się zakorzenić, ale no to jakby , no to ja mam taki specyficzny zawód, 
prawda. Gazety jakoś są, będą, myślę że to się utrzyma bo ludzie jakoś będą chcieli, 
prawda, czytać. Natomiast z punktu widzenia, nie wiem, człowieka, który tu przy-
jeżdża na studia, młodego, to ja nie wiem, czy on się tutaj zatrzyma na dłużej, wąt-
pię. Bo tutaj też nie ma dla niego jakby żadnej perspektywy, no masa tych absol-
wentów bezrobotnych. Chociaż mam znajomych, którzy właśnie też z Trójmiasta, 
przyjechali tutaj na uczelnię, jeszcze jak była ta Akademia Rolniczo-Techniczna 
i pozostawali tutaj, założyli swoje rodziny, mają swoje korzenie i nie wyobrażają 
sobie już życia na przykład w innym mieście. Bo im się tu podoba. No, ale oni za-
czepili się tu na Uniwersytecie. To też prawda środowisko gdzie można pracować 
i jest gdzie pracować. Jak bym miała inny zawód wahałabym się czy tutaj jednak 
zostać. Myślę, że przez jakiś czas na pewno tutaj będę w tym mieście. Nie żyje się 
tutaj źle, ale jakby też nie widzę planów rozwojowych miasta. Jakby władza no nie 
gwarantuje mi tego, że to miasto na przykład rozwinie się w dobrym kierunku. Nie 
widzę tutaj też tego, żeby ściągali jakiś inwestorów, którzy chcieliby tutaj zainwe-
stować, prawda. Nie ma tego.” 

I na koniec jeszcze jedna wypowiedź K. K. z Mrągowa: „Myślę, że tak jest 
w większości w naszym  województwie. Młodzi ludzie są mamieni mrzonkami, że 
tak powiem mrzonkami. I ma to swoje uzasadnienie, bo na miejscu też mogliby 
zarobić dużo gdyby chcieli. Mamieni mrzonkami o karierze, o tym wyścigu szczu-
rów, który ma miejsce w Warszawie, ale również w Olsztynie już się pojawia. Zna-
czy tak mówią statystyki, że wyścig już się rozpoczął w Olsztynie, w Katowicach, 
w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku. W wielkich miastach, gdzie jest wielkie 
skupisko, gdzie ludzie zarabiają ponoć lepiej, chociaż już te zarobki się zmniejszają. 
I te osoby chcą wziąć udział w tym. Liczą na jakiś sukces. Od nas moi znajomi 
z Liceum. Większość jest poza miastem. Powiedziałabym zatrważająca większość. 
Naprawdę niewielu zostało, tych którzy ukończyli studia. Pomijam ludzi, którzy 
np. są po szkole zawodowej, mówię o tych którzy się nastawili po prostu na karie-
rę, którym na tym zależy. I kiedy ich się pytam, czemu wyjechali, mówią: A co my 
będziemy w tej zapyziałej dziurze robić. Tu się nic nie dzieje! A tak naprawdę dzie-
je się bardzo dużo, tylko trzeba to umieć podnieść. Bo to wszystko leży.” 

W świetle cytowanych powyżej wypowiedzi motywy migracji są jedno-
znaczne. Warmia i Mazury nie są regionem, w którym lokuje się nadzieje na dobre 
życie, dobre nie tylko w sensie wymiernych korzyści ekonomicznych, ale i cieka-
wej, rozwijającej pracy. Można się tutaj doszukiwać wpływu ideologii przedsię-
biorczości i zaradności, które wzmacnia polityka państwa i które przybierają formę 
owego wyścigu szczurów, o którym mówiła jedna z respondentek. Można także 
wskazać na wyraźny wpływ pewnego stereotypu, który przekonuje, iż dla młode-
go człowieka nie ma innej możliwości realizacji dążenia do awansu zawodowego 
i statusowego niż wyjazd do dużego miasta. Czasami stereotyp ten przybiera for-
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my fatalistycznej desperacji, gdy migracja jest uważana za jedyny dostępny sposób 
na osiągnięcie sukcesu życiowego. W ten sposób osobiste przekonania wielu ludzi 
zyskują dodatkowe znaczenie, stają się mianowicie elementem  prognozy samore-
alizującej się. Jeśli chodzi o Warmię i Mazury to taka prognoza została sformuło-
wana przez G. Gorzelaka i B. Jałowieckiego już w 1995 roku. Brzmi ona następują-
co: „Północne regiony, które w początkowym okresie polskiej transformacji znala-
zły się w szczególnie trudnej sytuacji, wynikającej z upadku nieefektywnych pań-
stwowych gospodarstw rolnych, zdają się przełamywać recesję. Nie ma większych 
szans na zredukowanie utrzymującego się znacznego bezrobocia, jest ono bowiem 
wynikiem wyraźnego nieprzystosowania obecnych bezrobotnych (głównie byłych 
pracowników rolnych.) do wymogów współczesnego rynku pracy. Część tego ob-
szaru (pas nadmorski i pojezierza) mają szansę na rozwój turystyki, która stanie 
główną gałęzią gospodarki tych regionów. Pozostałe tereny ulegną depopulacji, 
wspomaganej poszerzeniem zakresu stosowania jednej z najskuteczniejszych form 
walki z bezrobociem na tych terenach, polegającej na edukowaniu młodych miesz-
kańców poza miejscem zamieszkania.”11 

Wydaje się, iż sytuacja demograficzna regionu, na równi z jego problemami 
gospodarczymi, będzie w przyszłości poważną barierą rozwoju regionu. Z regionu, 
który skazany jest na peryferyjność, ludzie będą migrować. Z drugiej strony migra-
cje tę peryferyjność będą jeszcze pogłębiać, ponieważ coraz częściej przybierają one 
formę swoistego drenażu mózgów, który w pierwszym rzędzie dotyczy ludzi mło-
dych, wykształconych i przedsiębiorczych. Niekorzystnych dla regionu tendencji 
migracyjnych nie równoważy napływ ludzi, którzy uciekają z wielkich miast. Są to 
przede wszystkim ludzie wolnych zawodów, artyści, poszukiwacze alternatyw-
nych stylów życia, a także ludzie na emeryturze. Otwartym pozostaje pytanie, czy 
stworzą oni nowe jakości w życiu społeczności wiejskich regionu, nawet jeżeli zde-
cydują się oni mieszkać w wybranych przez siebie wsiach cały rok, a nie tylko 
w stosunkowo krótkim letnim? 

 

                                                 
11 G. Gorzelak, Przyszłość polskich regionów, w: Jaki region? Jaka Polska? Jaka Europa?, Studia i szkice socjo-

logiczne, rek. M. S. Szczepański, Katowice 2001, s. 111  
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Poznań 

Transgraniczność litewsko-rosyjsko-polska 

Upadek realnego socjalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 
1989-1991 doprowadził do zasadniczej zmiany stosunków politycznych, gospodar-
czych , społecznych i granicznych także na obszarze byłych Prus Wschodnich. 

Rozpad Związku Radzieckiego przyczynił się do powstania suwerennego 
państwa litewskiego, którego integralną częścią jest Kraj Kłajpedzki (nazywany też 
regionem kłajpedzkim bądź Litwą Zachodnią). Okręg Kaliningradzki, jako ekskla-
wa Federacji Rosyjskiej, stał się swoistą „wyspą” przeżywającą przez dekadę lat 90-
tych XX wieku głęboką zapaść ekonomiczną i społeczną. Polska, odzyskując 
w 1989 r. suwerenność, przystąpiła z wielkim trudem do tworzenia, także na ob-
szarze Warmii i Mazur, gospodarki rynkowej i społeczeństwa obywatelskiego. 

Procesy transformacji społeczno-gospodarczej dokonujące się na trzech ob-
szarach byłych Prus Wschodnich, mają swoją własną dynamikę i specyfikę. Ich 
cechą wspólną jest peryferyjny charakter tych regionów w strukturze Litwy, Rosji, 
jak i Polski. Podobny charakter miały całe Prusy Wschodnie, owa „pruska kolonia”, 
kraj w którym „diabeł mówi dobranoc” („Ein Land wo Wolff und Fuchs gute Nacht 
sagen”) w strukturze państwa pruskiego i niemieckiego. 

Patrząc z obecnej perspektywy na proces przezwyciężania dziedzictwa ko-
munistycznego na tych obszarach, zaobserwować można wiele podobieństw w ich 
przebiegu. Do najistotniejszych z nich należy zaliczyć: 

1. Głęboką zapaść cywilizacyjną wynikającą z upadku wielu przedsiębiorstw 
przemysłowych oraz rozpadu systemu kołchozowego i upadku państwo-
wych gospodarstw rolnych. Spowodowało to masowe bezrobocie, spadek 
stopy życiowej oraz załamanie się ukształtowanego przez dziesięciolecia po-
rządku społecznego. Procesy te były i są szczególnie widoczne w społeczno-
ściach wiejskich i małomiasteczkowych. Ze szczególną mocą ujawniły się 
różnice w poziomie i perspektywach życia (duża rozpiętość dochodów) 
mieszkańców stolicy regionów, tj. Kłajpedy, Kaliningradu i Olsztyna w po-
równaniu do pozostałych mieszkańców tych obszarów. 
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2. Regiony te uważane za jedne z najbardziej zsowietyzowanych obszarów Li-
twy, Rosji i Polski, przez długi czas podatne były na różne przejawy dema-
gogii politycznej. Tu najsilniej występowały resentymenty w stosunku do 
starego systemu. Budowa społeczeństwa obywatelskiego natrafiła i natrafia 
nadal na różnorakie bariery. 

3. Na obszarach tych w szczególny sposób ujawniły się różnego rodzaju pato-
logie społeczne. Plaga alkoholizmu, wysoki odsetek nosicieli HIV, wszech-
władna korupcja to cechy, które z różnym natężeniem występują na tych ob-
szarach. Cechą charakterystyczną pogranicza litewsko-kaliningradzkiego 
i w pewnym sensie także polsko-kaliningradzkiego jest także jego patoligiza-
cja. Jej przejawem jest nie tylko przemyt, co jest cechą prawie każdego po-
granicza, ale fakt, iż odbywa się on na dużą skalę oraz to, iż z tego procederu 
utrzymują się przy życiu duże grupy społeczne. Przemyt alkoholu, benzyny, 
cukru, papierosów i innych towarów dokonywany jest także przez nielet-
nich. Przyczynia się do niespotykanej korupcji wśród służb celnych i gra-
nicznych. Tereny przygraniczne są najbardziej niedorozwinięte i biedne. 

4. Względny niedorozwój gospodarczy przejawiający się w stosunkowo małym 
napływie inwestycji zagranicznych oraz niedostatecznym tempie tworzenia 
nowych miejsc pracy. Niewielkie są postępy w rekonstrukcji i tworzeniu in-
frastruktury miejskiej (np. oczyszczalnie ścieków) czy drogowej. W po-
wszechnej świadomości są to regiony o dużej atrakcyjności turystycznej 
i wypoczynkowej (wybrzeże Morza Bałtyckiego, Pojezierze Mazurskie). Wa-
lory te nie stanowią jednak znaczącego impulsu modernizacyjnego. Wynika 
to w znacznej mierze z niedoborów infrastruktury turystycznej, np. braku 
stosownej sieci relatywnie niedrogich hoteli o odpowiednim standardzie czy 
też krótkotrwałego w zasadzie tylko letniego, sezonu wypoczynkowego. 

5. Wysokie bezrobocie, przybierające w niektórych obszarach charakter bezro-
bocia strukturalnego, dotyka w szczególności młode pokolenie. Jednym 
z istotnych efektów tego stanu rzeczy jest duża migracja młodych ludzi. Swo-
je dotychczasowe miejsce zamieszkania opuszczają najczęściej osoby najbar-
dziej przedsiębiorcze i uzdolnione. W tym przypadku można mówić o swo-
istym trzystopniowym charakterze migracji. Wielu młodych w poszukiwa-
niu lepszych szans życiowych szuka pracy i przenosi się do stolicy regionu 
lub do stolicy państwa. Ten ostatni proces jest szczególnie widoczny w Kraju 
Kłajpedzkim i na Warmii i Mazurach. Wielu mieszkańców nie tylko Olsztyna 
i Kłajpedy, ale także innych miejscowości przenosi się na stałe lub czasowo 
do Warszawy i Wilna. Proces ten występuje także wśród młodych Kalinin-
gradczyków, którzy zrobienie „prawdziwej” kariery w biznesie, polityce czy 
nauce widzą poprzez ucieczkę z „prowincji”, jak często postrzegany jest 
Obwód Kaliningradzki. Niektórzy z badanych twierdzili, że to „głęboka pro-
wincja”, prawdziwe „zadupie”. Tu najlepiej czuje się „pogrobowy komu-
nizm” (K31).   
Wielu młodych ludzi decyduje się na poszukiwanie pracy poza granicami 
własnego państwa. Ulubionymi kierunkami migracji zarobkowej są państwa 
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skandynawskie, Europa Zachodnia (głównie Niemcy, Holandia, Wielka Bry-
tania i Irlandia) oraz USA i Kanada. Migracje zagraniczne przybierają różno-
rakie formy. Mają charakter migracji wahadłowych, czasowych lub stałych. 

6. Jednym z niekorzystnych efektów migracji jest pogarszanie się struktury 
demograficznej, którego przejawem jest ujemny przyrost naturalny, wylud-
nianie się niektórych obszarów, starzenie się społeczeństwa, co powoduje za-
łamanie się pozytywnych trendów demograficznych. Jest to tym bardziej wi-
doczne, iż przez dziesięciolecia były to obszary, gdzie dominowali ludzie 
młodzi, charakteryzujące się dużym przyrostem naturalnym. 

7. Cechą charakterystyczną młodych pokoleń zamieszkałych na tych obszarach 
jest duża otwartość i tolerancja, postawy pro-europejskie, pro-rozwojowe 
i modernizacyjne. Najmniejsze są tu fobie antyniemieckie czy antyrosyjskie 
(te ostatnie w przypadku Litwinów i Polaków). Wśród kolejnych generacji 
urodzonych na tych ziemiach nastąpił proces „oswojenia” i przyjęcia za swo-
je dziedzictwa historycznego tych ziem. Rozumieć je można jako przezwy-
ciężenie „syndromu niemieckości”. Krzyżackie zamki, wieże kościołów (naj-
częściej poewangelickich) kształtowały przez stulecia układ przestrzennej 
zabudowy miejscowości, wygląd kamienic i gospodarstw wiejskich. To 
wszystko obok pięknych krajobrazów (m.in. duża liczba lasów i jezior) oraz 
ostrego klimatu, wrosło na stałe w świadomość „bycia u siebie”, w swojej 
małej ojczyźnie. 

Odzyskanie niepodległości przez Litwę, po sześćdziesięciu latach „okupacji 
sowieckiej”, szło w parze z upadkiem ZSRR i zapoczątkowało głęboki i trudny pro-
ces transformacji. Wiązało się to, podobnie jak w Polsce i Rosji, z zapoczątkowa-
niem budowy od podstaw nowego systemu politycznego i gospodarczego. Obok 
pozytywnych skutków tego procesu, miały także miejsce zjawiska negatywne, któ-
re odcisnęły swoje piętno na życiu wielu ludzi. 

Dla nowych władz niepodległej Litwy fakt przynależności Kraju Kłajpedz-
kiego był oczywistością. Tak jak za bezzasadne uważali stanowisko Moskwy, tak 
samo potępiano fakt aneksji Małej Litwy przez III Rzeszę w marcu 1939 r. Aspiracje 
terytorialne Wilna wykraczały poza przyłączony do Litwy w 1923 r i 1945 r. Kraj 
Kłajpedzki oraz przyłączony w 1940 r. obszar Wileńszczyzny (Litwy Środkowej). 
21 lutego 1992 r. w wileńskiej gazecie „Lietuvas aidas” ukazał się wywiad z amba-
sadorem Litwy w USA S. Lozaraitisem, który zauważył, że w przyszłości Okręg 
Kaliningradzki „może stać się częścią Litwy”. Opinia ta spotkała się ze stanowczą 
reakcją władz Rosji oraz z dużym zainteresowaniem w Polsce1. Nie było to pierw-
sze wystąpienie przedstawiciela władz litewskich w sprawie przynależności Ob-
wodu Kaliningradzkiego. W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ARD w dniu 
22 kwietnia 1990 prezydent Litwy V. Landsbergis zauważył, iż jest w stanie wy-
obrazić, iż obszar ten może być pod litewską administracją. Trudno mu wyobrazić 
sobie sytuację, iżby Kaliningrad znajdował się pod sowiecką władzą. Ziemie wokół 

                                                 
1 Por. A. Sakson, Problem teraźniejszości i przyszłości Okręgu kaliningradzkiego (Królewca) w polityce 

europejskiej, „Europa”, 1994, nr 1, s. 25-27. 
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Królewca, to historyczny obszar Małej Litwy, nazywanej także Litwą Pruską, który 
od wieków zamieszkiwany był przez Litwinów2. Aspiracje terytorialne różnych 
litewskich środowisk wobec Obwodu Kaliningradzkiego są stale obecne nie tylko 
w wileńskim dyskursie politycznym. 

Narodowo zorientowane litewskie środowiska polityczne, szczególnie dzia-
łające na emigracji, tzn. w USA i Kanadzie, wysuwają pretensje terytorialne także 
wobec Suwalszczyzny (Suvalkas Lietuva), gdzie zamieszkuje mniejszość litewska 
w Polsce (główne ich skupisko to powiat Puńsk). 22 lutego 1992 r. w Wilnie odbyła 
się X sesja Sejmu Konsultacyjnego Litwy na temat Litwy Wschodnich (tj. Wileńsz-
czyzny). Stwierdzono m.in. istnienie niebezpieczeństwa ekspansji polskiej na 
Wschód. Z kolei w dwa dni później, 24 lutego, minister spraw zagranicznych Biało-
rusi, P. Krawczenko przedstawił sensacyjne oświadczenie o pretensjach terytorial-
nych wobec Litwy. Władze w Mińsku szybko zdementowały tę informację3. 

Litwa, w przeciwieństwie do Łotwy i Estonii, które poniosły straty teryto-
rialne na rzecz ZSRR, nie jest zainteresowana restytucją granic sprzed wybuchu II 
wojny światowej. Litewsko-rosyjski układ graniczny negocjowany był przez wiele 
lat. Ostatecznie podpisano go w dniu 24 października 1997 r. Reguluje on przebieg 
granicy pomiędzy oboma państwami. Litewski parlament szybko go ratyfikował, 
natomiast rosyjska Duma ze względów politycznych odmówiła jego uznania (raty-
fikacji). Kwestia szczegółowej delimitacji wspólnej granicy jest kwestią nadal 
otwartą4. Fakt ten nie wywarł jednak istotnego znaczenia na przystąpienie Litwy 
do NATO i Unii Europejskiej. 

Pieriestrojka w ZSRR oraz odzyskanie niepodległości zapoczątkowały na Li-
twie głębokie przemiany w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. 
W Kraju Kłajpedzkim, tak jak i na całej Litwie, poczynając od początku lat dzie-
więćdziesiątych XX wieku, następowały równolegle ze sobą dwa procesy: tworze-
nia struktur niepodległego państwa, w tym m.in. uznania go na arenie międzyna-
rodowej oraz transformacja rozumiana jako proces desowietyzacji. Dokonywały się 
one na wszystkich płaszczyznach, w wymiarach instytucjonalnych i jednostko-
wych. 

W przeciwieństwie do pozostałych obszarów byłych Prus Wschodnich, tzn. 
w Okręgu Kaliningradzkim oraz Warmii i Mazurach, procesy dokonujące się 
w Kraju Kłajpedzkim charakteryzowały się podwójną złożonością. Rosjanie i Pola-
cy nie odzyskiwali własnej państwowości, tworzyli nowe struktury w obrębie wła-
snego państwa narodowego. 

Załamanie się dotychczasowego porządku doprowadziło do zasadniczych 
zmian w życiu mieszkańców Kraju Kłajpedzkiego. Do głównych cech charaktery-
stycznych tego obszaru, które uzewnętrzniły się w procesie transformacji należy 
zaliczyć: 

                                                 
2 A. Goring, Memelland. Gestern und heute. Bonn 1991, s. 62. 
3 G. Błaszczyk, Litwa współczesna. Poznań 1992, s. 364, Por. także: G. Vitkus, Die lituanische „Ostpoli-

tik”-Grundsätze und Probleme. „Osteuropa“, 2002, nr 9-10, s. 1259-1272. 
4 Por. A. Tüman, Die Grenzverträge zwischen Rußland und den baltischen Staaten. „Osteuropa“, 2002, 

nr 9-10, s. 1277-1287. 
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1) Systematyczne pogłębianie się różnic w poziomie życia oraz perspektyw 
rozwojowych pomiędzy Kłajpedą a całym regionem. Podobny proces ma 
miejsce w Okręgu Kaliningradzkim, gdzie tak jak w Kraju Kłajpedzkim po-
łowa mieszkańców żyje w stolicy regionu. Z mniejszą ostrością występuje on 
na Warmii i Mazurach. 

2) Upadek systemu kołchozowego doprowadził do dużego bezrobocia w spo-
łecznościach wiejskich. Wyraźnego zubożenia ludności, stagnacji gospodar-
czej oraz migracji młodych ludzi. 

3) Obszary wiejskie Kraju Kłajpedzkiego wśród ogółu Litwinów uchodzą za 
najbiedniejsze w całej republice. Na obszarach przygranicznych z Okręgiem 
Kaliningradzkim kwitnie przemyt i kontrabanda. W tańsze produkty 
z przemytu zaopatrują się często mieszkańcy z pozostałych regionów kraju. 

4) Cechą charakterystyczną ogółu mieszkańców regionu, podobnie jak w Okrę-
gu Kaliningradzkim  i na Warmii i Mazurach jest wzrost zainteresowania 
przeszłością czego przejawem jest osłabienie postaw antyniemieckich. Jest to 
szczególnie widoczne wśród miejscowych elit oraz młodych pokoleń. 

Specyfiką współczesnych mieszkańców Kraju Kłajpedzkiego jest stopniowe „roz-
mywanie” się w ich świadomości granic wyraźnej odrębności obszaru, który 
w latach 1923-1939 określany był Krajem Kłajpedzkim czy też Memelland. U pod-
staw tego stanu rzeczy leżą głównie konsekwencje kolejnych reform administracyj-
nych zapoczątkowanych w 1951 roku, które w istotny sposób, poprzez przyłącze-
nie nowych obszarów Wielkiej Litwy, stopniowo zacierały przebieg dawnych gra-
nic regionu. Upadek komunizmu doprowadził do tego, iż region ten przestał być 
specjalnym obszarem wojskowym, zamkniętym dla zachodnich turystów, podda-
nym specjalnej kontroli różnych służb bezpieczeństwa. Jego „otwarcie” doprowa-
dziło z czasem do zaniku wyróżnika „spec-zony”, gdzie przez długie lata Rosjanie 
i „ludzie radzieccy” stanowili znaczącą grupę wśród mieszkańców Kłajpedy i in-
nych miejscowości-garnizonów wojsk sowieckich. Region przez dziesięciolecia ob-
ciążony był początkowo piętnem „niemieckości” i „faszyzmu” a później „rosyjsko-
ści” i „sowietyzacji”. Po odzyskaniu niepodległości te stygmatyzujące określenia 
stopniowo traciły na znaczeniu. 

Z gospodarczego punktu widzenia region Kłajpedzki należy do jednego 
z najszybciej się rozwijających obszarów całej Litwy. Od 1994 r. produkt krajowy 
brutto (PKB)wzrasta rocznie o 3-4 procent. Jak informuje oficjalny portal 
internetowy władz w Kłajpedzie (www.klaipeda.lt): „gospodarka regionu nie 
tworzy zwartego systemu gospodarczego zarówno pod względem budowlanym, 
jak i rozmieszczenia terytorialnego. Największe przedsiębiorstwa regionu 
zaopatrują sie w nie miejscowe surowce, ale sięgają po nie nie tylko z innych 
regionów Litwy, ale także z innych krajów. Jedynie mali i średni przedsiębiorcy 
wykorzystują lokalne zasoby. Z gospodarczego punktu widzenia region podzielić 
można na kilka części: dwa kurorty (Pałęga i Neringa), dwa centra rozwoju 
gospodarczego (Kłajpeda i Pałęga), rejon Szyłokarczemski oraz inne części regionu. 
W Kłajpedzie zatrudnionych jest 83,5 proc. osób czynnych zawodowo z całego 
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Okręgu, tu koncentruje się 89,6 proc. kapitału, 84,8 proc. przychodów i 95,6 proc. 
zysków”. 
W Okręgu Kłajpedzkim podobnie jak w Obwodzie Kaliningradzkim i na Warmii 
i Mazurach zaobserowoać można pogłebiającą się różnicę pomiędzy rozwijającymi 
się centrami regionu a pozostałym obszarem. W przypadku regionu Kłajpedzkiego, 
takie rejony, jak: Szyłokarczemski i Szkudowski należą do obszarów „silnie 
zaznaczonych depresją”, gdzie poziom życia należy do jednych z najniższych nie 
tylko w skali regionu, ale także całej Litwy. 
Według oficjalnych danych odsetek bezrobotnych waha się, w przedziale 6-10 proc. 
(np. w 1998 r. – 5,7 proc., w 2002 – 10,0 proc.) Najniższy jest on w Kłajpedzie. 
Jednak na pozostałym obszarze regionu (głównie na wsi i w małych miasteczkach, 
poziom ukrytego (rzeczywistego) bezrobocia, wynosi 20-30 proc.Jest to już przejaw 
bezrobocia strukturalnego. Podobne zjawisko zaobserwować można w Obwodzie 
Kaliningradzkim (gdzie oficjalne dane mówią o 2-3 proc. bezrobociu) oraz na 
Warmii i Mazurach, gdzie np. w powiecie bartoszyckim poziom bezrobocia 
osiągnął poziom 30 proc.osób czynnych zawodowo. Odsetki te nie odbiegają 
znacznie np. od obszarów byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. 

Średnie przychody mieszkańców regionu wynoszą około 91 proc. 
miesięcznych przychodów ludności z Wileńszczyzny. Mieszkańcy miast i wsi 
regionu Kłajpedzkiego otrzymują średnio od 72 do 82 proc. miesięcznych 
przychodów w stosunku do mieszkańców miasta Kłajpedy. Na obszarze Okręgu 
Kłajpedzkiego 33 tys. osób znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i skazana jest 
na pomoc socjalną. Większość z nich żyje na wsi. Szczególnie trudne jest położenie 
mieszkańców rejonu Szyłokarczma Silute / Heodekung (największy odsetek sierot 
oraz rodzin patologicznych, duża liczba osób uznależnionych od alkoholu). 
W rejonie tym najwięcej osób żyje z przemysłu i kontrabandy. Perspektywy 
rozwojowe dla tego obszaru są bardzo ograniczone5. 
Na terenie regionu znajduje sie 255 szkół podstawowych, gdzie uczy sie około 62 
tys. dzieci i młodzieży. Średnio na jedną szkołę przypada 245 uczniów. Pół 
procenta uczniów objętych obowiązkiem nauczania nie uczęszcza do szkoły. 
Ogólny poziom wykształcenia dzieci wiejskich jest niski. W regionie mieści się 
także 13 szkół zawodowych, dziewięć państwowych i dwie niepaństwowe szkoły 
średnie i wyższe oraz uniwersytet w Kłajpedzie. Większość tych szkól znajduje się 
w Kłajpedzie. Tylko w niewielkim stopniu szkoły te kształcą fachowców na 
potrzeby regionu. Notuje sie wyraźny deficyt w kształceniu zawodowym (na 
różnych jego poziomach). Do innych istotnych problemów regionu należy, 
podobnie jak w Okręgu Kaliningradzkim, niska jakość wody pitnej oraz duże straty 
w przesyle energii cieplnej. 

Zgodnie z planami rozwoju gospodarczego regionu na najbliższe 
dziesięciolecia winien się on rozwijać wzdłuż metropolitalnej osi Szawle-Kłajpeda. 
W przyszłości Kłajpeda będzie jednym z głównych centrów gospodarczych kraju. 
Pałęga i Neringa winny być ważnym centrami turystyki i wypoczynku. Dla 
zachodnich, najuboższych obszarów regionu, planowane jest stworzenie osi 

                                                 
5 Ibidem. 
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rozwoju na lini północ-południe: Sovietsk/Tylża – Pogiegi-Kłajpeda-Pałęga-
Ventspilis. Obszar ten zespolony byłby w jeden zarząd komunalny6. 

Kołchoźnicy w Kraju Kłajpedzkim i w Okręgu Kaliningradzkim oraz pracownicy 
byłych pegeerów na Warmii i Mazurach zapłacili największą cenę wielkiej 
transformacji postkomunistycznej. Z uwagi na fakt, iż na Litwie i w Rosji ogół 
zatrudnionych w rolnictwie związany był z systemem kołchozowym lub 
sowchozowym, skutki upadku „uspołecznionej gospodarki wiejskiej” dotknęły 
ogół mieszkańców wsi. W Polsce, z uwagi na ograniczony zasób ziemi będącej 
w rękach państwa, problem ten nie posiada znaczenia ogólnonarodowego. 
Fakt, iż na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski, odsetek upaństwowionej 
ziemi był największy (sięgał około jednej trzeciej ogółu gruntów rolnych na Warmii 
i Mazurach) w skali kraju, stąd i następstwa załamania się PGR-ów stanowiły 
i stanowią istotny problem społeczny. 

Na początku lat 90-tych XX wieku na Litwie w Rosji i w Polsce nastąpił 
chaotyczny proces prywatyzacji uspołecznionej i państwowej własności ziemskiej. 
Dotyczył on zarówno majątku ruchomego (maszyn wyposażenia, inwentarza 
żywego, zboża, środków produkcji, itp.) oraz ziemi (rolnej, łąki, nieużytków, 
częściwo lasów, jezior, itp.). Przebiegał on według różnych regulacji prawnych 
i posiadał swoją dynamikę i specyfikę. Jednak w końcowym efekcie doprowadził 
do podobnych rezultatów: upadku dotychczasowego porządku i świata wartości, 
marginalizacji, zubożenia i wykluczenia społecznego dużych grup społecznych 
czego przejawem jest m.in. wysokie bezrobocie, będące skutkiem „syndromu 
wyuczonej bezradności”. Szczególnie drastyczne formy przybrały one w Obwodzie 
Kaliningradzkim. 

Struktura własności ziemi na Litwie i w Kraju Kłajpedzkim była typowa dla 
całego Związku Radzieckiego. Była ona rezultatem kolektywizacji rolnictwa, które 
miało miejsce w latach 1947-1952, przeprowadzonej w trybie administracyjnym, 
z pogwałceniem zasady dobrowolności i w warunkach wojny domowej”7. Po 
zakończeniu kolektywizacji struktura ziemi na Litwie była następująca: 66 proc. 
należało do kołchozów (spółdzielni produkcyjnych), 33 proc. do sowchozów 
(państwowych gospodarstw rolnych), a zaledwie 1 proc. (dokładnie 1,2 proc.) 
należał do kołchoźników i pracowników sowchozów w postaci tzw, działek 
przyzagrodowych, które nie stanowiły jednak prywatnej własności pracujących na 
nich rolników. Obszar działek przyzagrodowych był ograniczony administracyjnie 
do 60 arów gruntów ornych i pół hektara pastwisk lub łąk8. Podobna struktura 
własności występowała także w Kraju Kłajpedzkim. 
Pierwsze symptomy zmian w stukturach własnościowych w ZSRR, a tym samym 
na Litwie, związane były z nową polityką rolną okresu gorbaczowskiej 
pieriestrojki. Jej początkiem była śmiała, jak na ówczesne warunki, decyzja 
o oddaniu w dzierżawę indywidualnemu rolnikowi nawet 50 ha ziemi i tworzenie 
dużych gospodarstw nastawionych na produkcję rynkową. Władze sowieckiej 

                                                 
6 Ibidem. 
7 G. Błaszczyk, Litwa współczesna, op. cit., s. 44 
8 Ibidem, s. 46. 
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Litwy uchwaliły 4 lipca 1989 r. „Ustawę o gospodarstwach chłopskich Litewskiej 
SSR”. Zachowano w niej formułę o państwowej własności ziemi, ale i prawie jej 
użytkowania. Ustawa ta zapoczątkowała proces odrodzenia się gospodarki 
chłopskiej na Litwie. 
Zasadnicze zmiany przyniosły ustawy z 1991 r. Dotyczące prywatyzacji ziemi 
(wraz z reprywatyzacją) i reformy rolnej. Była to ustawa „O spółkach gospodarstw 
rolnych” (z 16 kwietnia), „O reformie rolnej” (z 25 sierpnia) oraz „O prywatyzacji 
mienia przedsiębiorstw rolnych” (z 30 sierpnia). Zgodnie z przyjętymi ustawami 
ziemia zostala podzielona na państwową i prywatną. Ziemię prywatną można było 
uzyskać albo przez przywrócenie prawa własności (reprywatyzacja), albo zakup. 
Prywatyzacja kołchozów, sowchozów i innych przedsiębiorstw rolnych odbywała 
sie poprzez sprzedaż na zamkniętych aukcjach lub w formie akcji9. 
Ustawy reprywatyzacyjne były wielokrotnie uzupełniane i modyfikowane, m.in. 
umożliwiły one wykup dokumentów od obywateli zabiegających o zwrot ziemi 
przez dowolne osoby. Poprawki te sprzyjały korupcji i umożliwiły wiele nadużyć, 
których sprawcami były osoby publiczne, w tym politycy i urzędnicy administracji 
państwowej. Na prowincji prawie za bezcen wykupili oni dokumenty 
niewykształconych rolników, po czym – wykorzystując posiadane znajomości – 
często przenosili nabyte prawo do ziemi w inne bardziej atrakcyjne regiony kraju 
(np. bliżej Kłajpedy lub atrakcyjnie położonych terenów nadmorskich). Chłopi 
decydowali się na sprzedaż dokumentów własności, bo nie mogli się doczekać 
zwrotu ziemi. Problem zwrotu ziemi jest problemem nadal nie do końca 
rozwiązanym. Według danych z maja 2003 r. na obszarze Okręgu Kłajpedzkiego 
zwrócono 77,19 procent ziemi, lasów i wód. Niższy odsetek zanotowano jedynie na 
Wileńszczyźnie – 69,82 proc., przy średniej krajowej wynoszącej 85,19 proc.10 
Średnie gospodarstwa wiejskie w Kraju Kłajpedzkim posiadają około 9 hektarów 
ziemi. 

Problem ten pojawił sie także w wypowiedziach respondentów podczas 
własnych badań terenowych przeprowadzonych w październiku 2006 r. Jedna 
z respondentek z Szyłokarczmy tak postrzegała ten problem: 
„Ludzie są rozgoryczeni. Zrobiono wiele „przekrętów”. Jedni się mocno wzbogacili 
a inni stracili. Problem do dzisiejszego dnia nie został rozwiązany. Mówi się, że 
pojawić się mogą tu dawni niemieccy właściciele, którzy wykupują ziemię przez 
podstawione osoby“ (Sz-2). 
W wyniku głębokich zmian w rolnictwie pojawiła się nowa kategoria ludności 
wiejskiej – chłopi. To niejako powrót do okresu międzywojennego oraz pierwszych 
lat powojennych. W konsekwencji kolektywizacji przestała istnieć tradycyjna wieś 
litewska. W wyniku masowej migracji do miast i zsyłek w głąb ZSRR opustoszały 
wsie. Proces ten ma także miejsce na początku XXI wieku. Inne są jednak jego 
powody i uwarunkowania. 
Trwający dziesięciolecia system kołchozowy spowodował wykształcenie się nowej 
świadomości: od dawnego chłopa, właściciela ziemi, do kołchoźnika pracującego 

                                                 
9 Ibidem, s. 48. 
10 Z. Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne, Wrocław 2005, s. 264. 
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na „cudzym”. Wyzbycie się „kołchozowej mentalności” to poważny problem. Jak 
zauważa Zbigniew Kurcz, który prowadził badania socjologiczne na Litwie, iż o ile 
likwidacja kołchozów stanowi pozytywnie oceniany przykład powrotu do 
naturalnych stosunków własnościowych, to „istniejące przez pół wieku kołchozy 
kształtowały materialnie położenie miejscowej ludności, jej aspiracje i osobowość, 
a także pewien typ mentalny. Kołchozy te rozwiązano z dnia na dzień a ich 
wartościowe mienie stało się w następnych tygodniach własnością osób 
wpływowych i zamożnych, często pochodzących z zewnątrz, z pominięciem 
dotychczasowych użytkowników. Mieszkańcy wsi kołchozowych, gdzie wszystko 
było skolektywizowane, nie zostali przygotowani do przemian własnościowych, 
dokonały sie one obok nich i wbrew nim”11. 

Raptowne zubożenie ludności wiejskiej (nie należy zapominać, iż w latach 
siedemdziesiatych i osiemdziesiątych XX w. wiele litewskich kołchozów zaliczano 
do najlepiej prosperujących w całym ZSRR) doprowadziło do zubożenia ludności 
i patologizacji. Wzrost przestępczości, bimbrownictwo skutkujące masowym 
pijaństwem, rozpad więzi rodzinnych (wysoki odsetek dzieci nie uczęszczających 
w wieku szkolnym do placówek oświatowych) to główne przejawy tego stanu 
rzeczy. 
Położenie przygraniczne z Okręgiem Kaliningradzkim najbiedniejszych obszarów 
Kraju Kłajpedzkiego zaowocowało przemytem na masową skalę. 
Region Kłajpedzki a szczególnie okolice nadniemeńskie (Szyłokarczma, Pogiegi) 
znane są na Litwie jako skupisko kontrabandy. Tam jest najwięcej bezrobotnych, 
brak tu przemysłu, znajdują się tu duże niezagospodarowane obszary po byłych 
poligonach wojskowych, peryferyjność komunikacyjna i bieda powodują, że ludzie 
trudnią się tam przemytem na masową skalę. Mieszkańcy tych obszarów żyją ze 
szmuglu taniej rosyjskiej wódki, papierosów i cukru. Zdaniem respondentów, 
nawet miejscowi policjanci zaopatrują się u przemytników w wódkę i papierosy, 
np. przygotowując się do wesel, świąt i większych spotkań rodzinnych. 

Procederem przemytu zajmuje się często młodzież. W razie „wpadki” młodzi 
do 18 lat, jako niepełnoletni nie podlegają karze. Papierosy przemycane są przez 
rzekę w specjalnych pojemnikach: ciągnięte przez łódki lub przez płetwonurków 
albo na specjalnych linach łączących oba brzegi Niemna. Przemyt ma tu długą 
tradycję, był prawie zawsze, niezależnie od rodzaju i charakteru granic i państw” 
(K-9). 

Podobne zjawiska zachodzą także na pograniczu rosyjsko-polskim. 
Głównym przedmiotem przemytu są papierosy i alkohol. Wielu przygranicznych 
mieszkańców z Polski zaopatruje się w tańszą benzynę. Rosjanie nabywają głównie 
środki żywności oraz tańsze artykuły gospodarstwa domowego. 

 

                                                 
11 Ibidem, s. 187-188. 
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UWAGI WSTĘPNE 

Dokonując wstępnych i pobieżnych analiz rynku pracy, posługujemy się za-
zwyczaj oficjalnymi statystykami, dotyczącymi wielkości liczby bezrobotnych lub 
podstawowymi wskaźnikami w rodzaju stopy bezrobocia czy wskaźników jego 
struktury. Tymczasem rynek pracy to całokształt zagadnień związanych z podażą, 
popytem na pracę i ceną za nią. Analiza tego zagadnienia powinna być wobec tego 
wieloaspektowa i uwzględniać kwestie ekonomiczne, demograficzne i geograficz-
ne.1 Szczególne trudności analityczne sprawiają rynki pracy obszarów przygra-
nicznych, których prawdziwe oblicze dalekie jest od tych, które przedstawiają nam 
oficjalne statystyki urzędowe. Duże znaczenie odgrywa tu właściwa ocena skali 
zjawisk należących do kategorii tzw. ukrytych wymiarów rynku pracy, takich jak: 
praca nierejestrowana czy bezrobocie ukryte. 

Przedmiotem podjętych w niniejszym artykule analiz są wybrane aspekty 
„ukrytego” i „jawnego” rynku pracy czterech powiatów województwa podkarpac-
kiego, graniczących z Ukrainą: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego oraz 
miasta Przemyśla.2 

Cztery analizowane w artykule powiaty objęto mianem „subregionu 
wschodniego” województwa podkarpackiego. Trzeba przyznać, że pojęcie „subre-
gion wschodni” nie przyjęło się w praktyce, choć funkcjonowało ono przez pewien 
czas w niektórych oficjalnych dokumentach urzędowych m.in. w dokumencie Stra-

                                                 
1 Por. W. Makać, Statystyczne metody analizy bezrobocia, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1996. 
2 Z analiz wyłączono powiat bieszczadzki: choć graniczy on z Ukrainą to jednak posiada odmienną od 

omawianych powiatów charakterystykę społeczno-gospodarczą. 
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tegii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006.3 Obecnie częściej stosuje 
się terminologię zgodną z obowiązującą w Unii Europejskiej klasyfikacją podziału 
regionalnego NUTS-3, dopuszczającą podział województwa podkarpackiego na 
dwa podregiony (subregiony): rzeszowsko-tarnobrzeski oraz krośnieńsko-
przemyski.  

1. CHARAKTERYSTYKA ANALIZOWANEGO „SUBREGIONU” 

1.1. Położenie i obszar 

Subregion wschodni liczy 298 tys. ludności (14,2% ludności województwa 
podkarpackiego) i zajmuje obszar 3595 km2 (20,1% powierzchni województwa 
podkarpackiego). Jest to subregion o charakterze wiejsko-rolniczym i zróżnicowa-
nej gęstości zaludnienia. 

Tabela 1. Powierzchnia i ludność subregionu wschodniego województwa pod-
karpackiego według stanu  na 31 XII 2005 r. 

Wyszczególnienie Powierzchnia Ludność Kobiety 
% zamieszkałych 

w miastach 
na 1 km2 

Podkarpackie 17844 2098263 1071981 40,4 118 

M. Przemyśl 44 47817 25177 100,0 136 

Lubaczowski 1308 57225 28662 34,2 44 

Przemyski 1214 70890 35425 - 58 

Jarosławski 1029 122597 63226 37,8 119 

Subregion wschodni 3595 298529 152490 x 83 

Źródło: Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Staty-
styczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 106-107. 

1.2. Przejścia graniczne 

Na obszarze subregionu funkcjonują przejścia graniczne transportu kolejo-
wego i drogowego zarówno o charakterze lokalnym, jak i tranzytowym. Główne 
przejścia graniczne kolejowe to Przemyśl, Werchrata, Krościenko. Największe 
przejście kolejowe zlokalizowane jest w Przemyślu na międzynarodowej magistrali 
kolejowej E–30 relacji Kraków – Rzeszów – Medyka – Lwów – Kijów. W latach 1994 
– 1997 uruchomiono na granicy z Ukrainą dwa przejścia kolejowe: w Werchracie 
dla ruchu towarowego i w Krościenku dla lokalnego ruchu osobowego. Przejścia 

                                                 
3 Subregion wschodni funkcjonował jako jeden z pięciu tzw. obszarów problemowych. Przy wyznacza-

niu obszarów przyjęto następujące kryteria: zatrudnienie w poszczególnych działach gospodarki, 
działalność przemysłowa i przedsiębiorczość, potencjały rozwojowe, nasycenie sieciami infrastruktu-
ralnymi, stan środowiska, źródła dochodów ludności. Zidentyfikowano pięć następujących obszarów 
(subregionów) problemowych: obszar środkowy, obszar środkowo-zachodni, obszar wschodni, ob-
szar południowy, obszar zachodni. 
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drogowe to przejścia w Korczowej, Medyce i Krościenku. Na drodze krajowej nr 4 
(E-40) w Korczowej funkcjonuje największe drogowe przejście graniczne w woje-
wództwie podkarpackim w kierunku zachód – wschód. Przejście to  dostępne jest 
dla samochodów ciężarowych, osobowych i autokarów. Na drodze krajowej nr 28 
w Medyce funkcjonuje drogowe przejście graniczne w kierunku zachód-wschód. 
Przejście to jest w rozbudowie, obsługuje pełny ruch towarowy, samochodów oso-
bowych oraz ruch pieszy. Na drodze nr 84 w Krościenku funkcjonuje drogowe 
przejście graniczne obsługujące ruch samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5 
t i autokarów bez odpraw weterynaryjnych i fitosanitarnych.4 

1.3. Demograficzny aspekt rynku pracy subregionu 

Urbanizacja. Powiaty subregionu wschodniego należą do słabiej zurbanizo-
wanych powiatów województwa podkarpackiego. Powiat przemyski należy do 
grupy powiatów z najniższym wskaźnikiem urbanizacji (nie ma na jego obszarze 
miast) zaś powiaty lubaczowski i jarosławski do grupy powiatów o przeciętnym 
poziomie zurbanizowania (odpowiednio: 34,2 % i 37,8 % zamieszkałych w mia-
stach). 

Gęstość zaludnienia. Pod względem gęstości zaludnienia omawiany obszar 
jest dość zróżnicowany. Największa gęstość zaludnienia występuje na obszarze 
miasta Przemyśla (136 osób na 1 km2), nieco mniejsza jest ona na terenie powiatu 
jarosławskiego (119 osób na 1 km2). Zdecydowanie najmniejsza na terenie powia-
tów: przemyskiego lubaczowskiego (odpowiednio: 58 i 44 osób na 1 km2). 

Aktywność zawodowa. Niestety, brak jest w miarę aktualnych danych na 
temat aktywności zawodowej w przekroju powiatów województwa podkarpackie-
go. Poziom aktywności zawodowej jest wyrażany współczynnikami aktywności 
zawodowej, które są obliczane wg płci, różnych przedziałów wieku, dla ludności 
rolniczej i nierolniczej, miejskiej i wiejskiej. Współczynnik aktywności zawodowej 
w Polsce oblicza się jako udział ludności aktywnej zawodowo (pracującej i bezro-
botnej) w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej.5  Bazując na oficjalnych 
danych badaniach aktywności ekonomicznej prowadzonej w ramach Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z roku 2002, zauważamy, że powiaty 
subregionu charakteryzują się w porównaniu do całego województwa (54,3 %) ni-
skim i przeciętnym współczynnikiem aktywności zawodowej. Najniższy współ-
czynnik wśród omawianej grupy powiatu odnotowano na obszarze miasta Prze-
myśla (50,3 %) oraz powiatu przemyskiego (52,9 %). Do powiatów o nieznacznie 
wyższej wartości tego wskaźnika zaliczyć należy powiat jarosławski (53,4 %) i lu-
baczowski (55,4 %). 

 

                                                 
4 Por. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020, Zarząd Województwa Podkarpac-

kiego, Rzeszów 2006, s. 31. 
5 Więcej na ten  temat: J. Unolt , Ekonomiczne problemy rynku pracy, Warszawa 1996, s. 29-31. 
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2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

Według stanu na koniec roku 2005 r. w subregionie wschodnim, w rejestrze 
REGON zarejestrowanych było 20059 podmiotów gospodarki narodowej. Przewa-
żająca większość podmiotów (94,5 %) znajdowała się w sektorze prywatnym. 
W omawianym okresie, najwięcej zarejestrowanych w rejestrze REGON podmio-
tów gospodarczych odnotowano w powiecie jarosławskim (7869) i w Przemyślu 
(6347). 

Liczbę przedsiębiorstw jako miernik przedsiębiorczości dla celów porów-
nawczych warto odnosić do liczby ludności danego obszaru. Biorąc pod uwagę 
wskaźnik, jakim jest liczba przedsiębiorstw przypadających na dziesięć tysięcy 
mieszkańców, do najbardziej „nasyconych” przedsiębiorstwami powiatów zaliczyć 
należy miasto Przemyśl (949) oraz powiat jarosławski (642). Należy zwrócić uwagę, 
że wskaźniki te są relatywnie niskie na tle pozostałych powiatów województwa 
(i tak niskich z kolei w porównaniu do powiatów innych województw). 

Tabela 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowano w rejestrze REGON 
na 10 tys. ludności wg stanu na koniec 2005 r. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowano w rejestrze REGON na 10 tys. 
ludności 

Ogółem 
Osoby prawne i jednostki  

nie posiadające  
osobowości prawnej 

Osoby fizyczne prowa-
dzące działalność  

gospodarczą 

Wyszczególnienie 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 

Podkarpackie 611 663 122 146 489 517 

M. Przemyśl 974 949 212 272 762 677 

Lubaczowski 407 444 80 102 327 342 

Przemyski 410 466 77 94 333 372 

Jarosławski 587 642 112 140 475 502 

Źródło: Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Staty-
styczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 65. 

3. AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 

3.1. Pracujący 

Wiejski charakter subregionu znajduje swoje odzwierciedlenie w strukturze 
pracujących. Znaczący procent spośród nich to osoby pracujące w rolnictwie. Naj-
większy ich odsetek odnotowano w powiatach przemyskim (57,3 %) i lubaczow-
skim (54,8 %). Wyraźnie najniższy odsetek pracujących w tej gałęzi gospodarki 
uwidocznił się, co jest oczywiste, w mieście Przemyślu (1,3 %). 
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Tabela 3. Użytkowanie gruntów w subregionie wschodnim województwa pod-
karpackiego według stanu  na 20 V 2002 r. 

Wyszczególnienie Powierzchnia Użytki rolne % użytków w ogóle 

Podkarpackie 1792628 811644 45,3 

M. Przemyśl 4366 1361 31,2 

Lubaczowski 130837 53495 40,9 

Przemyski 121373 52307 43,1 

Jarosławski 102915 59259 57,6 

Subregion wschodni 359491 166422 46,3 

Źródło: Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Staty-
styczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 241. 

Przemysł. Najwyższy odsetek ludzi pracujących w przemyśle odnotowano 
w powiecie grodzkim (22,3 %) oraz w powiecie jarosławskim (18,6 %). Zdecydowa-
nie niższy poziom wskaźnik ten osiągnął w przypadku powiatów: lubaczowskiego 
(10,6 %) i przemyskiego (6,7 %). 

Usługi rynkowe. Najwięcej osób pracujących w usługach rynkowych zaob-
serwować można na terenie powiatu grodzkiego (34,5 %). Nieco niższy wskaźnik 
pracujących w tej gałęzi gospodarki należy odnotować w powiecie przemyskim 
(18,9 %) i jarosławskim (18,4 %). Zdecydowanie najniższe natężenie wskaźnik ten 
przyjął w powiecie lubaczowskim (12,4 %). 

Usługi nierynkowe. Największy odsetek pracujących w usługach nierynko-
wych zanotowano w mieście Przemyśl (41,9 %). Znacząco niższy procent osób pra-
cujących w usługach nierynkowych zanotowano w pozostałych powiatach (od 
17,1 % w powiecie przemyskim do 22,2 % w powiecie lubaczowskim). 

Tabela 4. Pracujący w subregionie wschodnim województwa podkarpackiego 
według stanu  na 31 XII 2005 r. 

Sektor Usługi 

Wyszczególnienie 
publiczny prywatny 

Rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo; 
rybactwo 

Przemysł i 
budownictwo rynkowe 

nieryn-
kowe 

Podkarpackie 32,7 67,3 29,4 28,7 19,9 22,0 

M. Przemyśl 57,8 42,2 1,3 22,3 34,5 41,9 

Lubaczowski 27,6 72,4 54,8 10,6 12,4 22,2 

Przemyski 31,9 68,1 57,3 6,7 18,9 17,1 

Jarosławski 29,0 71,0 42,3 18,6 18,4 20,7 

Subregion wschodni 35,8 64,2 38,2 15,7 21,0 25,1 

Źródło: Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Staty-
styczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 62. 
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Powiaty wchodzące w skład subregionu wschodniego sklasyfikować można 
ze względu na dominujące w nich cechy gospodarcze. Zgodnie z tym kryterium, 
można wyodrębnić tu trzy typy powiatów: powiat o charakterze rolniczo-
turystycznych (przemyski), powiat o charakterze nieokreślonym (jarosławski) oraz 
powiat o charakterze nieokreślonym niskim (lubaczowski).6 

3.2. Zatrudnienie 

Rozpatrując strukturę zatrudnia, zwraca uwagę niższy niż przeciętnie dla 
województwa poziom zatrudnienia w przemyśle, wyższy w rolnictwie, niższy 
w usługach rynkowych i wyższy w usługach nierynkowych. Charakterystycznym 
jest również wysoki odsetek zatrudnionych w sektorze prywatnym w poszczegól-
nych powiatach. Jest to struktura typowa dla obszarów peryferyjnych o słabszym 
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego.  

Tabela 4. Zatrudnienie w subregionie wschodnim województwa podkarpackie-
go według stanu  na 31 XII 2005 r. 

Sektor Usługi 

Wyszczególnienie 
publiczny prywatny 

Rolnictwo, 
łowiectwo 
i leśnictwo; 
rybactwo 

Przemysł i 
budownictwo rynkowe 

nieryn-
kowe 

Podkarpackie 47,5 52,5 1,0 40,5 24,4 34,1 

M. Przemyśl 65,4 34,6 0,4 19,9 27,3 52,5 

Lubaczowski 60,3 39,7 4,5 22,7 19,3 53,5 

Przemyski 62,7 37,3 4,5 19,4 19,3 56,9 

Jarosławski 52,8 47,2 0,9 26,0 28,4 44,7 

Subregion wschodni 59,8 40,2 1,6 22,5 25,6 50,3 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Województwo podkarpackie – podre-
giony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 
2006, s. 151. 

Przemysł. Najwyższy odsetek osób zatrudnionych  w przemyśle odnotowa-
no w powiecie jarosławskim (26,0 %). Zdecydowanie niższy poziom wskaźnik ten 
osiągnął w przypadku miasta Przemyśla (19,9 %) oraz powiatu przemyskiego 
(19,4 %). 

Usługi rynkowe. Najwięcej osób zatrudnionych w usługach rynkowych za-
obserwować można na terenie powiatu jarosławskiego (28,4 %) oraz grodzkiego 
(27,3 %). Nieco niższy wskaźnik pracujących w tej gałęzi gospodarki należy odno-
tować w powiecie lubaczowskim i przemyskim (19,3 %). 

                                                 
6 Szczegóły klasyfikacji ze względu na dominujące cechy gospodarcze zostały przedstawione w: P. Gry-

giel, A. Grzesik, M. Malikowski, Powiaty województwa podkarpackiego. Próba klasyfikacji, w: Województwo 
podkarpackie na początku XXI wieku. Studia socjologiczne pod red. Mariana Malikowskiego, Rzeszów 
2003, s. 119-123.  
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Usługi nierynkowe. Największy odsetek zatrudnionych w usługach nieryn-
kowych zanotowano w mieście Przemyśl (56,9 %). Znacząco niższy procent osób 
pracujących w usługach nierynkowych zanotowano w powiecie jarosławskim 
(44,7).  

3.3. Praca nierejestrowana 

Chociaż wskaźniki obliczone dla powiatów subregionu pokazują niski po-
ziom aktywności zawodowej, bynajmniej nie oznacza to, że poziom tej aktywności 
jest w rzeczywistości niski. Umyka on po prostu oficjalnym statystykom. Subregion 
wschodni to region przygraniczny – ludność zamieszkująca ten obszar, wykorzy-
stuje możliwości jakie stwarza położenie przygraniczne, przede wszystkim rozwija-
jąc działalność handlową (legalną i nielegalną). Jest to przy tym działalność niereje-
strowana, od której nie są płacone podatki, składki na ubezpieczenie społeczne oraz 
nie są realizowane inne zobowiązania finansowe wobec państwa.7 To tak zwana 
szara strefa gospodarki, (zwana też gospodarką nieformalną lub zacienioną). Tego 
typu gospodarka występuje w różnej skali, we wszystkich krajach – słabiej i wyso-
ko rozwiniętych, przy czym zjawisko to jest bardzo rozległe w krajach i regionach 
słabiej rozwiniętych.8 Szara strefa jest zjawiskiem trudnym do badania, w związku 
z czym trudno jest określić jego skalę. Brak, niestety, badań reprezentacyjnych dla 
poszczególnych powiatów.9 Pewnej wiedzy o nierejestrowanej aktywności zawo-
dowej dostarczają nam wyniki sondażu dotyczącego osób zajmujących się handlem 
przygranicznym tzw. „mrówek”. Sondaż prowadzony został przez pracowników 
Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Jego wyniki 
pokazują, iż 95% badanych to osoby bezrobotne, z których 55,9% pozostaje na bez-
robociu dłużej niż 12 miesięcy, a 30,4% dłużej niż 24 miesiące Dla ponad 2/3 bada-
nych „mrówek” zarobkowanie na przejściu granicznym stanowi jedyne źródło 
utrzymania. Tylko co piąty badany posiadał jeszcze inne dochody. Najczęściej jest 
to zasiłek z opieki społecznej, alimenty lub renta. Znacznie rzadziej są to dochody 
z innej pracy lub własnego gospodarstwa rolnego.10 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Por. M. Bednarski, Drugi obieg gospodarczy. Przesłanki, mechanizmy i skutki w Polsce lat osiemdziesiątych, 

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992. 
8 Por. Kabaj, M., Zatrudnienie w szarej strefie. Fakty, tendencje i nieporozumienie, (cz.1., str. 1), strona interne-

towa Ministerstwa Gospodarki i Pracy (http://www.mgip.gov.pl/eGazeta/archiwum) 2003. 
9 Publikowane przez GUS opracowania z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności nie uwzględniają 

wojewódzkiego ani tym bardziej powiatowego podziału administracyjnego, zob. Praca nierejestrowana 
w Polsce w 2004, GUS Warszawa 2005. 

10 S. Solecki, Ciemna strona granicy: życie i praca „mrówek” na unijnych superperyferiach. Komunikat z badań, 
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2007. 
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4. BEZROBOCIE 

4.1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia rejestrowanego 

Liczba bezrobotnych. Na koniec 2005 roku w województwie podkarpackim 
zarejestrowanych było 163956 bezrobotnych. Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w województwie podkarpackim opublikowana przez GUS na koniec grudnia 
2005 r. wynosiła 18,4 % (w kraju stopa bezrobocia wynosiła w tym czasie 17,6 %). 
Wśród czterech analizowanych powiatów subregionu wschodniego województwa 
podkarpackiego, największą liczbę bezrobotnych odnotowano w powiecie jaro-
sławskim (10063 osoby), najmniejszą zaś na obszarze powiatu lubaczowskiego 
(5447 osoby). 

Stopa bezrobocia. W powiatach wchodzących w skład subregionu wschod-
niego, stopy bezrobocia były znacząco wyższe od średniej obliczonej dla woje-
wództwa podkarpackiego (18,5 %). Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w po-
wiecie jarosławskim (19,8 %) natomiast najwyższą na obszarze powiatu przemy-
skiego (22,7 %). 

Tabela 6. Podstawowe dane o bezrobotnych zarejestrowanych w subregionie 
wschodnim według stanu na 31 XII 2005 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety 
Nowozare-
jestrowani 
(„napływ”) 

Wyreje-
strowani 

(„odpływ”) 

Stopa  
bezrobocia 

Ofert pracy 

Podkarpackie 163956 87626 151774 158111 18,5 41016 

M. Przemyśl 5748 3104 4589 4600 20,1 1523 

Lubaczowski 5447 2663 5370 5598 22,4 1669 

Przemyski 5968 2959 4363 4609 22,7 813 

Jarosławski 10063 4851 9162 9190 19,8 1911 

Źródło: Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, Urząd Staty-
styczny w Rzeszowie, Rzeszów 2006, s. 153. 

4.2. Struktura bezrobocia rejestrowanego 

Zarejestrowani według płci. Analizując strukturę bezrobotnych wg płci 
w województwie podkarpackim, zauważymy, że kobiety stanowią ponad połowę 
ogółu bezrobotnych (53,4 %). Cechą charakterystyczną badanych powiatów jest 
fakt, że poza powiatem grodzkim, gdzie udział bezrobotnych kobiet wyniósł 
54,0 %, we wszystkich pozostałych, wskaźnik ten był mniejszy niż 50 %. 
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Tabela 7. Udział bezrobotnych kobiet w ogóle zarejestrowanych w bezrobot-
nych według stanu na 31 XII 2005 r. 

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety % kobiet 

Podkarpackie 163956 87626 53,4 

M. Przemyśl 5748 3104 54,0 

Lubaczowski 5447 2663 48,9 

Przemyski 5968 2959 49,6 

Jarosławski 10063 4851 48,2 

Subregion wschodni 27226 13577 49,9 

Bezrobotni według wieku. Bardzo silnym jest związek między wiekiem 
a prawdopodobieństwem utraty pracy. Najczęściej tracą ją ludzie z najmłodszych 
grup wiekowych, podczas gdy osobom z najwyższych grup wiekowych utrata pra-
cy przytrafia się nieporównywalnie rzadziej. Według danych z końca grudnia 
2005 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie 
wschodnim stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (33,1 %). Drugą, co do liczeb-
ności kategorię, stanowiły osoby w wieku od 18 do 24 lat (26,0 %). Charaktery-
styczną cechą subregionu wschodniego jest wyższy odsetek osób z najmłodszych 
kategorii wiekowych niż średnio w województwie. Najwyższy odsetek osób 
w wieku 25-34 lat wśród bezrobotnych odnotowano na obszarze powiatu jarosław-
skiego (34,3 %) zaś najniższy na obszarze powiatu lubaczowskiego (31,2 %). 

Tabela 8. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w subregionie wschodnim 
według stanu na 31 XII 2005 r. 

Wyszczególnienie 24 lata i mniej 25-34 35-44 45-54 55 lat i więcej 

Podkarpackie 25,0 31,7 22,7 17,7 2,9 

M. Przemyśl 20,7 32,6 23,0 20,5 3,2 

Lubaczowski 26,6 31,2 23,5 16,4 2,3 

Przemyski 30,8 33,3 21,0 13,0 1,9 

Jarosławski 25,9 34,3 20,4 16,1 3,2 

Subregion wschodni 26,0 33,1 21,7 16,4 2,8 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Województwo podkarpackie – podre-
giony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 
2006,  s. 154. 

Bezrobotni według wykształcenia. Wykształcenie jest czynnikiem, który 
jeszcze silniej niż wiek różnicuje sytuację bezrobotnego na rynku pracy. Osoby naj-
słabiej edukacyjnie przygotowane do konkurowania o istniejące miejsca pracy mają 
coraz większe problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Według stanu na koniec 
2005 r. najliczniejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych w subregionie 
wschodnim stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe 
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(35,9 %) oraz gimnazjalne i niższe (24,6 %). Najmniej z zarejestrowanych bezrobot-
nych legitymowało się wykształceniem wyższym tj. 6,8 % ogółu zarejestrowanych 
tu bezrobotnych. 

Wskaźniki struktury wykształcenia bezrobotnych nie odbiegają zasadniczo 
od wskaźników struktury obliczanych dla województwa. Wyjątek stanowi przypa-
dek miasta Przemyśla, gdzie poziom wykształcenia bezrobotnych jest wyższy. 
Świadczy o tym odsetek bezrobotnych z wykształceniem wyższym (10,2 %) oraz 
średnim zawodowym (26,7 %). 

Tabela 9. Bezrobotni zarejestrowani według wykształcenia w subregionie 
wschodnim według stanu na 31 XII 2005 r. 

Z wykształceniem 

Wyszczególnienie 
wyższym 

średnim 
zawodowym 

ogólnokształ-
cącym 

zasadni-
czym zawo-

dowym 

gimnazjalnym 
podstawowym 

i niepełnym 
podstawowym 

Podkarpackie 6,2 24,7 7,7 35,2 26,2 

M. Przemyśl 10,2 26,7 13,2 28,8 21,2 

Lubaczowski 4,6 21,7 7,4 41,3 24,9 

Przemyski 5,2 25,0 7,9 37,2 24,6 

Jarosławski 6,9 23,9 6,7 36,3 26,3 

Subregion wschodni 6,8 24,3 8,5 35,9 24,6 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Województwo podkarpackie – podre-
giony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 
2006, s. 155. 

Tabela 10. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracy w subregionie 
wschodnim według stanu na 31 XII 2005 r. 

Ze stażem 

Wyszczególnienie Bez stażu 
1 rok i mniej 1-5 5-10 10-20 20-30 Powyżej 30 lat 

Podkarpackie 28,7 13,7 20,1 13,5 15,5 7,6 0,9 

M. Przemyśl 25,3 10,0 21,4 14,4 18,2 9,9 0,8 

Lubaczowski 25,0 11,8 25,0 16,1 15,3 6,2 0,6 

Przemyski 33,1 9,9 22,1 13,0 15,7 5,6 0,6 

Jarosławski 37,9 9,5 18,5 12,0 14,3 7,1 0,6 

Subregion wschodni 31,6 10,2 21,2 13,5 15,6 7,2 0,7 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Województwo podkarpackie – podre-
giony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 
2006, s. 157. 
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Bezrobotni według stażu pracy. Cechą charakterystyczną bezrobocia w su-
bregionie wschodnim jest wyższy niż przeciętnie w województwie odsetek osób 
bez stażu pracy. W końcu grudnia 2005 r. wśród ogółu zarejestrowanych tu bezro-
botnych 31,6 % nie posiadało dotychczas żadnego udokumentowanego stażu za-
wodowego, a 21,2 % posiadało staż pracy od 1 roku do 5 lat. Najmniej liczna grupa 
osób pozostająca w rejestrach powiatowych urzędów pracy subregionu posiadała 
staż pracy powyżej 30 lat (0,7 %). 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy. Według stanu na dzień 
31 grudnia 2005 roku bezrobotni zarejestrowani na obszarze subregionu pozostają-
cy bez pracy powyżej 12 m-cy stanowili łącznie 52,9 % ogółu bezrobotnych (z tego 
38,2% pozostawało bez pracy pow. 24 m-cy). Najmniej liczną grupę stanowili bez-
robotni, którzy pozostają bez pracy do 1 miesiąca (5,3% ogółu bezrobotnych). Poza 
powiatem lubaczowskim, gdzie bezrobotni długotrwale stanowią 48,8 % ogółu 
zarejestrowanych, we wszystkich pozostałych powiatach wskaźniki struktury są 
wyższe niż przeciętnie w województwie. 

Tabela 11. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracy 
w subregionie wschodnim według stanu na 31 XII 2005 r. 

Według czasu pozostawania bez pracy 

Wyszczególnienie 
1 miesiąc 1-3 3-6 6-12 12-24 Powyżej 24 miesięcy 

Podkarpackie 6,6 14,1 13,7 13,3 13,9 38,4 

M. Przemyśl 5,1 12,2 13,1 14,7 14,9 40,0 

Lubaczowski 5,8 15,2 16,6 13,5 14,3 34,5 

Przemyski 4,5 13,1 13,3 13,0 15,0 41,2 

Jarosławski 5,7 11,5 13,4 17,3 14,6 37,5 

Subregion wschodni 5,3 12,8 14,0 15,0 14,7 38,2 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Województwo podkarpackie – podre-
giony, powiaty, gminy, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów 
2006, s. 156. 

4.3. Wymiar ukryty bezrobocia 

Do ukrytych wymiarów bezrobocia, należy zaliczyć przede wszystkim tzw. 
bezrobocie ukryte (utajone), specyficzne zwłaszcza dla rynku pracy w rolnictwie. 
Ten typ bezrobocia  jest zarówno trudny do zdefiniowania, jak i do zmierzenia. 
Bezrobocie ukryte, które jest wynikiem nadmiernych zasobów siły roboczej w go-
spodarstwach, jest szczególnie widoczne w południowo-wschodniej Polsce.11 Jedną 
z przyczyn, dla których badacze stosunkowo rzadko podejmują się analizy tego 
                                                 
11 G. Ślusarz, Społeczne aspekty przekształceń własnościowych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 

obszarów górskich, Rzeszów 1999, s. 58. 
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zagadnienia są problemy z zakresem pojęcia „bezrobocie ukryte”. Termin ten jest 
odnoszony bowiem nie tylko do bezrobocia na wsi (tzw. „zbędnych” na wsi), ale 
również do tzw. bezrobocia wśród zatrudnionych (przerost zatrudnienia w dużych 
zakładach pracy osób nie ujętych w statystykach dotyczących bezrobocia ze wzglę-
du na zatrudnienie w  niepełnym wymiarze czasu (pomimo wyrażenia gotowości 
do jej podjęcia w pełnym wymiarze) albo też pracujących dorywczo na stanowi-
skach niewymagających posiadanych przez nich kwalifikacji lub też osób, które 
zostały zniechęcone do poszukiwania pracy po długim okresie bezskutecznych 
prób jej podjęcia.12 

Wobec powyższych trudności tym bardziej na uwagę zasługują badania nad 
tym zagadnieniem, jakie przeprowadzono w ramach Inicjatywy Wspólnotowej  
EQUAL na obszarze województwa podkarpackiego.13 Badanie ankietowe prze-
prowadzono na reprezentatywnej próbie 1099 gospodarstw domowych wojewódz-
twa podkarpackiego.14  

Pomimo zastrzeżeń natury metodologicznej i statystycznej (próba nie jest re-
prezentatywna dla poszczególnych powiatów a co za tym idzie nie jest możliwe 
wnioskowanie statystyczne) warto przyjrzeć się, jak we wspomnianym badaniu 
prezentuje się kwestia bezrobocia ukrytego na wsi, na obszarach, które w artykule 
potraktowano jako jednostkę analizy nazwaną  subregionem wschodnim.  

Za jeden ze wskaźników oceny poziomu bezrobocia ukrytego na obszarach 
wiejskich posłużyło pytanie: Czy odejście z roli, któregoś z członków gospodarstwa 
spowoduje negatywne skutki dla jego funkcjonowania (sytuacja i dochody w go-
spodarstwie rolnym)?. W większości badanych gospodarstw domowych związa-
nych pracą na roli, stwierdzono iż odejście, któregoś z członków rodziny spowo-
dowałoby dla tegoż gospodarstwa negatywne skutki. Wypowiedzi tego rodzaju 
dotyczyły 59,6 % spośród członków badanych gospodarstw domowych. Należy 
zwrócić jednak uwagę, że w przypadku aż 40,4 % domowników badanych gospo-
darstw domowych mogłoby odejść z gospodarstwa bez szkody dla niego Zwraca 
tutaj również uwagę wysoki odsetek osób, które chciałaby opuścić rolnictwo i zna-
leźć zatrudnienie poza nim. Osoby takie stanowiły nieco ponad połowę domowni-
ków badanych gospodarstw domowych (52 %).15 Wynik ten, stanowi dowód na 
znaczący przerost zatrudnienia w gospodarstwach rolnych subregionu. Wziąwszy 
po uwagę rolniczy charakter subregionu wschodniego, możemy śmiało stwierdzić, 
że na jego obszarze rzeczywisty poziom bezrobocia jest wyższy niż oficjalnie reje-
strowane – nawet uwzględniwszy fakt „pracy na czarno”. 

 

                                                 
12 Szerzej na ten temat: K. Mlonek, Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, 

Warszawa 1999, s. 11-12. 
13 Badania prowadzone były  w ramach projektu „Animator” IW EQUAL przez firmę konsultingową BD 

Center pod kierownictwem prof. dr hab. M. Malikowskiego. 
14 Raport z badań. Bezrobocie ukryte w województwie podkarpackim, BD Center Consulting, Rzeszów 2006. 
15 Wielkość ta dotyczy gospodarstw domowych utrzymujących się z rolnictwa. 
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PODSUMOWANIE 

Subregion wschodni województwa podkarpackiego to obszar, który należy 
uznać za problemowy. Świadczą o tym wskaźniki ilustrujące poziom i strukturę 
bezrobocia (odbiegają na niekorzyść od średnich wartości obliczonych dla woje-
wództwa).  

Sytuacja na powiatowych rynkach pracy subregionu wschodniego woje-
wództwa podkarpackiego jest jednak zróżnicowana. Każdy z powiatów posiada 
nieco inną charakterystykę społeczno-gospodarczą oraz różny poziom rozwoju 
infrastruktury. Po pierwsze mamy tu przykłady stagnacyjnych rynków pracy, do 
których zaliczyć należałoby powiat przemyski i jarosławski. Wskazane lokalne 
rynki pracy są najmniej elastyczne, charakteryzują się przy tym ponadprzeciętną 
stopą bezrobocia oraz wysokim udziałem pracujących w rolnictwie. Za drugi typ 
rynku pracy w subregionie uznać należy powiat lubaczowski. Jest to obszar trady-
cyjnie rolniczy o wysokiej stopie bezrobocia. Miasto Przemyśl to rynek zróżnico-
wany problemowo, gdzie przy stosunkowo korzystnej strukturze pracujących, sto-
pa bezrobocia rejestrowanego jest wysoka. 

Niewątpliwie, obszary przygraniczne zyskują w obecnej sytuacji geopoli-
tycznej nowe możliwości rozwoju. Szansą jest zapewne zwiększenie zatrudnienia 
w działach gospodarki związanej z handlem przygranicznym i obsługą przejść 
granicznych. Warunkiem tego jest rozbudowa bazy (przejścia graniczne i infra-
struktura wokół nich, bazary itp.). 

Artykuł nie wyczerpuje tematyki rynku pracy w subregionie wschodnim. 
Szczegółowych analiz wymaga np. kwestia szarej strefy w gospodarce, problem 
zjawiska bezrobocia ukrytego na wsi czy skala migracji zagranicznych, dlatego też 
należy go traktować jako przyczynek do dalszych, pogłębionych już analiz. 
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„Polsko-polskie” pogranicze pomiędzy  
Białorusią a Litwą. Refleksje. 

1. WPROWADZENIE. 

Pod pojęciem „polsko-polskiego” pogranicza pomiędzy Republiką Białoruś 
(RB) a Republiką Litewską (RL) rozumiemy tzw. „pas polski” położony wzdłuż 
obu stron obecnej granicy białorusko-litewskiej, ciągnący się od na zachodzie, styku 
granic RB, RL i Rzeczypospolitej Polskiej (III RP – PRL) ku obecnemu stykowi gra-
nic białoruskiej, litewskiej i łotewskiej. „Pas” ten charakteryzuje się znaczącym lub 
większościowym procentem zamieszkiwania ludności narodowości polskiej. Na 
ostatnio wymienionym styku granicznym „pas” wydłuża się na terenie Łotwy 
o południową część okręgu Dźwińskiego (Dyneburg, Daugavpils), tj. powiaty Rzy-
życa (Rżekne) i Krasław (Krasłava). „Pas polski” – pas zwartego zamieszkania przez 
Polaków1, na odcinku białorusko-litewskim to część przedwojennego polskiego ob-
szaru państwowego należącego do województw: Białostockiego (powiat Grodzień-
ski i Wołkowyski) Nowogródzkiego (powiat Werenowski i Lidzki) i Wileńskiego 
(powiaty Oszmiański, Ostrowiecki, Miadziolski, Postawski i Brasławski) po stronie 
RB. 
Po stronie RL „pas” obejmuje jednostki terytorialne – samorządowe od zachodnie-
go rejonu (powiatu) Druskiennickiego (jego południowa część wraz z Druskieni-
kami należała do polskiego województwa Białostockiego) a następnie z wojewódz-
twa Wileńskiego rejony (powiaty): Orański (Varena) Solecznicki (przed II wojną 
stolicą powiatu były Ejszyszki), Wileński, Niemenczyński, Podbrodzki, Święciański 
oraz nie należące do Polski w międzywojniu ale obejmujące skrawki byłych pol-
skich powiatów rejony: Ignaliński, Duksztański i Jezioroski (Zarasai). 
„Pas” wyraźnie widniejący na sowieckich mapach etnograficznych2 stanowi nieco 
„węższą” (wizualnie), trwałą pozostałość po tym, co w okresie międzywojennym 
nazywano zpw. etnograficznego, „polskim Półwyspem Wileńskim” z racji zwarte-

                                                 
1 Pojęcia tego użyliśmy po raz pierwszy w studium zatytułowanym Szkice kresowe, Wrocław 1995, s. 24. 
2 Por. mapa „Skład narodowościowy Republik Bałtyckich i Białorusi [BSSR] według danych spisu ludno-
ści z 1959 r., reprodukowano z: S.J. Bruk, W.S. Apiczenkow – red., Atłas narodow mira, Moskwa 1964. 
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go zamieszkiwania tego obszaru przez katolicką ludność polską3. „Pas” dawniej 
i w znacznej mierze współcześnie charakteryzuje się względnie równomiernym (po 
stronie „białoruskiej”) wysokim odsetkiem ludności wyznania katolickiego w do-
minującej większości Polaków a po stronie „litewskiej” niemal wyłącznie katolic-
kiej: głównie Polacy i w mniejszości Litwini. 
„Pas” przecina granica państwowa: dawniej BSSR – LSSR, obecnie bez korekt4 
i zmian: RB – RL. Należy na wstępie zaznaczyć, że jest to granica państwowa jakiej 
do października roku 1939, z wyjątkami części dzisiejszego powiatu Druskienickie-
go oraz Jezioroskiego, nigdy tutaj nie było. Były granice administracyjne powiatów 
i gmin. Ludność zaś nie znała podziału politycznego terenu. Można zatem jedno-
znacznie stwierdzić, iż współczesna granica białorusko-litewska to twór polityczny 
a zatem sztuczny, dzielący (rozdzielający) pomiędzy dwa państwa zasadniczo jed-
nolity etnograficznie i konfesyjnie (katolicy) materiał ludzki czyli autochtonicznych 
Polaków. 

„Granicę”, o której tutaj mowa, zapoczątkował Pakt Ribbentrop – Mołotow 
poprzez sformułowanie o interesach Litwy wobec Wilna i części Wileńszczyzny. 
Sowieci uwzględnili zapisy tego paktu, przekazując Wilno i część – jak to określa 
piśmiennictwo białoruskie – „Kraju Wileńskiego” a następnie znaczną część powia-
tu Święciańskiego, suwerennej jeszcze wówczas krótko RL, anektowanej następnie 
do ZSSR. Podczas okupacji niemieckiej, do Komisariatu Litauen, Niemcy przyłączyli 
z kolei części powiatów Oszmiańskiego i Ostrowieckiego, gdzie władzę lokalną 
sprawowała odtąd kolaboracyjna administracja litewska. Po wojnie i skutkach dyk-
tatu jałtańskiego te ostatnie „powróciły” do BSSR. 
Narodowa doktryna białoruska, w tym całe współczesne (niereżimowe) piśmien-
nictwo białoruskie, uważały i uważają, że poprzez te działania „okrojono Białoruś”, 
gdyż w powszechnym tutejszym ujęciu zarówno „Kraj Wileński” (z miastem Wil-
nem) a także łotewskie obszary Rzyżycy oraz Krasławia – to tereny zamieszkałe 
„przez Białorusinów” – co najwyżej tego nieświadomych lub celowo spolonizowa-
nych. Kwestię tę przedstawiliśmy po raz pierwszy w piśmiennictwie polskim 
w roku 20035. Tutaj, dla zobrazowania, przytaczamy we fragmentach część powyż-
szych ustaleń: 

„Kwestia Wileńska” – tak nazywana przez większość podręczników oraz literatury 
historycznej i politologicznej stanowi w ocenach piśmiennictwa białoruskiego zagadnienie 
ważne. Tak historycznie jak i współcześnie. Odniesienia historyczne kierowane są przede 
wszystkim jako; 

                                                 
3 Por. mapa, „Narodowości”, reprodukowano z: Kozenna Atlas Geograficzny dla szkół, średnich, zawodo-

wych i seminariów nauczycielskich, oprac. Tadeusz Radliński, wyd. szóste, Warszawa 1927. 
4 Wyjątek stanowiła litewska państwowo enklawa Pogiry (Pagiriai) w rejonie werenowskim w pobliżu 

granicy LSSR (ok. 3 km) na terytorium BSSR. Pogiry, obecnie w RB były kołchozem zarządzanym 
przez dyrekcję z siedzibą w rejonie solecznickim (LSSR). 

5 „Bezprecedensowa w XX wieku grabież terytorium państwowego (Białorusi)” – Postulaty terytorialne 
w stosunkach z państwowością polską oraz zasięgiem wzajemnych wpływów kulturowo-etnicznych i 
politycznych” [w:] Z.J. Winnicki, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Pol-
ski i polskości, Wrocław 2003, s. 256 - 321.  



„POLSKO-POLSKIE” POGRANICZE POMIĘDZY BIAŁORUSIĄ A LITWĄ. REFLEKSJE 257 

a/ pretensje przeciwko układom sowiecko-litewskim (Republika Litewska) przekazującym 
Wilno i okolicę państwu litewskiemu (pierwszy raz, – w trakcie wojny polsko-sowieckiej 
1920 r., drugi – po zajęciu polskiej Wileńszczyzny przez ZSSR jesienią 1939 r.),  

b/  kwestionowanie władztwa polskiego w latach 1919 - 1939 w Wilnie i na Wileńszczyź-
nie w kontekście  „Zachodniej Białorusi” – gdyż to Wilno a nie Białystok uważane za 
jej stolicę – historyczną i „duchową (kulturalną),  

c/ – w kontekście aspiracji terytorialnych – zasadnicze kwestionowanie etnicznej polskości, 
dawnych i współczesnych (rok 2002) mieszkańców Wilna i całego historycznego obsza-
ru dawnej i obecnej („litewskiej”) Wileńszczyzny – ponad 4/5 przedwojennego (pol-
skiego) województwa wileńskiego znajduje się na terytorium Republiki Białoruś. 

Na użytek naszych rozważań i prezentacji, przedstawimy głównie odniesienia dotyczące 
problematyki objętej ocenami punktów b/ i c/. 

Wileńszczyzna w odniesieniu do podjętych tutaj rozważań nad ocenami współcze-
snego piśmiennictwa białoruskiego to obszar najpierw; część Wielkiego Księstwa Litewskie-
go, następnie rosyjskiej Guberni Wileńskiej, później terytorium „Litwy Środkowej” (paź-
dziernik 1920 – 24 marca 1922)6, dalej województwo wileńskie II RP, wreszcie, miasto Wil-
no wraz z obszarem przekazanym przez ZSSR w październiku 1939 r. Litwie (poprzez wy-
łączenie z „Zachodniej Białorusi”) i w końcu, ten sam obszar (obecnie – r. 2002) funkcjonu-
jący jako część odrodzonej państwowości litewskiej po ogłoszeniu suwerenności w roku 1990 
– 1991, określana obecnie przez Litwinów jako „Litwa Wschodnia”.  
Piśmiennictwo białoruskie (emigracyjne i miejscowe nie sowieckie) teren ten, w zasadzie 
bezdyskusyjnie i jednolicie, uznaje za obszar „etnograficznie, historycznie i politycznie bia-
łoruski” zaś miejscową nie litewską i nie rosyjską  ludność słowiańską, za w ogromnej więk-
szości, spolonizowanych Białorusinów. Uzasadnienia dla tak sformułowanej tezy, współcze-
sne piśmiennictwo białoruskie upatruje w historycznie pojmowanym pierwszeństwie zasie-
dlenia a nawet założenia miasta Wilna jako „jednej ze stolic plemienia Krywiczów [pre-
Białorusinów]. Tak pisze Mikoła Jermałowicz7. Autor ten miedzy innymi stwierdza, że 
„... Archeologiczne badania potwierdzają, że Wilno powstało nie w XIV wieku lecz znacznie 
wcześniej. Jak pokazały badania W. i J. Hałubowiczau ... Wilno stworzyli Krywicze” którzy 
„... założyli tutaj miasto nazywane Krywiczgrodem (później Krzywym Grodem)” i dalej 
w tej samej konwencji „... jak wiadomo [sic] w VII wieku trwało słowiańskie osadnictwo 
terytorium współczesnej Białorusi i wschodniej części Litwy ... niewątpliwie Krywicze 
zniszczyli osadę Bałtów a w jej miejsce założyli swoją, która później rozrosła się w miasto”8. 
Tezy te opisane w roku 1994 w formie wydania popularnego, Jermałowicz rozwinął w roku 
2000, nadając im formę naukowości. W tej najnowszej pracy dowodzi on tego samego 
z jeszcze większą ekspresją i bezdyskusyjnością. 
Nie musimy w tym miejscu wyjaśniać, że współcześni (2002) Litwini prezentują pogląd 
krańcowo odmienny. Nie komentujemy ani nie odnosimy się do owego sporu konstatując 
jednak taki właśnie, powszechny pogląd współczesnego piśmiennictwa białoruskiego odno-

                                                 
6 Por. Aleksander Srebrakowski w pracy Sejm Wileński 1922... op. cit. 
7 Mikoła Jermałowicz, Starażytnaja Biełaruś. Wilenski peryjad, Minsk 1994. Autor przywołuje tutaj jako 

opracowanie o charakterze źródłowym pracę: W. Gołubowicz, E. Gołubowicz, Kriwoj gorod - Wilno, 
Minsk 1945. 

8 M. Jermałowicz, Starażytnaja Biełaruś. Wilenski peryjad, Minsk 1994, s. 4. 
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śnie do genezy jednego z koronnych uzasadnień białoruskości tego obszaru a zatem, i w tym 
rozumieniu, ciągle dla Białorusinów aktualnej „Kwestii Wileńskiej”. 

Kwestię tę jako przyczynek do „niepełności zjednoczenia” jesienią 1939 r. piśmien-
nictwo białoruskie podnosi powszechnie. Abstrahuje przy tym całkowicie od jakichkolwiek 
praw państwowości polskiej do tego obszaru a w efekcie jakichkolwiek praw miejscowej, 
autochtonicznej polskości. 
Autor podręcznika „Biełarusaznaustwa” I.A. Sarakawik stwierdza jednoznacznie i bez wąt-
pliwości, że interesy geopolityczne ZSSR powodowały, iż niecałe „etniczne terytorium bia-
łoruskie mogło się znaleźć w jednym państwie”. Umowa ZSSR z Litwą „O przekazaniu 
miasta Wilna i obwodu Wileńskiego oraz wzajemnej pomocy” – stwierdza ten autor – „nic 
nie kosztowała ZSSR”. Przekazano bowiem Litwie „etnicznie białoruskie terytorium (bo nie 
rosyjskie) a nadto duchowe centrum Białorusinów [Wilno]”. Dodaje jednak, że było to 
oczywistym, gdyż „bolszewicy nigdy i nikomu nawet czegoś co nie jest ich nie oddali”. Nie 
mniej jak zaznacza, cała ta operacja została zrealizowana „bez wiedzy i zgody narodu biało-
ruskiego i dlatego z punktu widzenia prawa międzynarodowego było to dla Białorusi niesku-
tecznym [bezprawnym]” 9. Trudno w tym miejscu nie wyrazić co najmniej zdziwienia co do 
stanowiska autora zarzucającego władzom ZSSR; naruszenie prawa międzynarodowego 
i pominięcie prawa narodu do samookreślenia gdy jeszcze pół strony wcześniej sumuje fak-
tyczne i prawne, uznane za w pełni sprawiedliwe – skutki „zjednoczenia” czyli współlikwi-
dację państwowości polskiej z wszystkimi tego skutkami prawnymi i faktycznymi. To kla-
syczna białoruska ambiwalencja w prezentowanym tutaj znaczeniu. 
O „nieskuteczności” i „niesprawiedliwości” decyzji władz centralnych ZSSR autor pisze 
w kontekście „powszechnego przekonania najwyższego kierownictwa BSSR włączając w to  
I-go sekretarza CK KP(b) Ponomarienko, że Wilno wraz z krajem odejdzie [sic – nie „wró-
ci”] do Białorusi [tu: BSSR]. Tam bowiem rozpoczęto przygotowania do organizacji Zebra-
nia Ludowego Zachodniej Białorusi”10. Przywoływany już badacz białoruski Mikoła Iwanou 
[Mikołaj Iwanow] na podstawie wywiadu jaki przeprowadził z jednym z żyjących do nie-
dawna wyższych sowieckich działaczy administracyjnych, pracujących w 1939 r. na zaję-
tym terytorium, „Zachodniej Białorusi”, stwierdza, iż wszyscy oni byli przekonani, że to 
właśnie Wilno zostanie „stolicą Zachodniej Białorusi”. Wspomniany działacz, Iwan Klimau 
[Klimow], miał nawet twierdzić, że taką instrukcję otrzymał osobiście od I-go sekretarza 
KPB Ponomarienki11. Iwanou dodaje, że w powszechnym przekonaniu tak „sowieckich 
władz okupacyjnych” [sic], miejscowego elementu komunistycznego jak i białoruskich dzia-
łaczy niepodległościowych [odrodzeniowych] proweniencji niekomunistycznej, traktowanie 
„Wilna jako nieoficjalnej stolicy Zachodniej Białorusi było zrozumiałe samo przez siebie”. 
Przekazuje w tym kontekście udokumentowaną informację o tym, że właśnie w Wilnie ulo-
kowano redakcję głównego organu prasowego nowej władzy dla „całej Zachodniej Białorusi 
‘Swabodnaja Biełaruś’ i dziennika ‘Wileńska Prawda’”12. Dodaje jednocześnie, że dla zdecy-

                                                 
9 I.A. Sarakawik, Biełarusaznaustwa, Minsk 1998, s. 36. 
10 I.A. Sarakawik, Biełarusaznaustwa..., op. cit., s. 137. 
11 Mikoła Iwanou, Prablema prynadleżnasci Wilni i biełaruskaje nacyjanalnaje pytańnie u 1939 g. [w:] „Biełaru-

ski gistaryczny czasopis” 1994 No 1. s. 33. 
12 Do tej tezy Iwanowa odnosimy się krytycznie. Iwanou zdaje się nie zauważać różnicy w intelektualno 

- technicznej infrastrukturze Białegostoku i Wilna. W tym pierwszym nie było drukarni mogących ob-
służyć wydawanie tak ważkich i wysoko nakładowych gazet. Wilno posiadało wszystkie warunki 
techniczne, organizacyjne i produkcyjne dla wydawania dowolnego rodzaju prasy w dodatku na naj-
wyższym, technicznym poziomie europejskim. 
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dowanej większości liderów białoruskiego ruchu nie komunistycznego w Wilnie skupionych 
wokół kierowanego przez Antona Łuckiewicza, Białoruskiego Komitetu Narodowego (BNK) 
sytuacja była na tyle „pozytywną”, że uznali oni [zwracamy uwagę na podobieństwo decy-
zji „rządu emigracyjnego BNR”] w 1924 r.) za w pełni możliwe, „podjęcie współpracy 
z władzami sowieckimi na niwie rozwoju kultury białoruskiej, życia narodowego przy jed-
noczesnym, neutralnym stanowisku politycznym”. Iwanou, owo przekonanie ocenia jako 
niczym nie usprawiedliwioną „iluzję”. Dodajmy do tego, że praktycznie wszystkie opraco-
wania białoruskie traktujące o „zjednoczeniu” piszą o utworzeniu „obwodu (obłast’) wileń-
skiego”. To musiało budzić przekonanie o „wejściu” Wileńszczyzny do ZSSR – BSSR. Iwa-
nou przytacza dane o tym, że NKWD przybyło do Wilna z gotowymi listami proskrypcyj-
nymi, na których czołowe miejsca zajmowali wszyscy białoruscy działacze polityczni, spo-
łeczni i kulturalni. Stosunek BNK do zaistniałej sytuacji możemy uznać za swego rodzaju 
kompleks wizji realizowania się idei „zjednoczenia białoruskiego” niezależnego od sposobu 
w jaki następuje oraz w zupełnej obojętności wobec formuły ustrojowej owego zjednoczenia. 
W kilkanaście lat po tych wydarzeniach i w dwa (!) lata po stalinowskim genocydzie na 
Polakach i świadomych Białorusinach – o czym nie mogli nie wiedzieć – działacze białoruscy 
z Wileńszczyzny, powielali oni postępowanie swych poprzedników będąc przekonanymi, że 
w zaistniałych „warunkach zjednoczenia ludu białoruskiego w jednym państwie” – będzie 
inaczej. Okupanci sowieccy doskonale rozeznani w nastrojach tych środowisk wykorzystali 
je propagandowo. Kilka dni trwała zatem wspomniana przez Iwanowa „iluzja”. [...] białoru-
scy działacze z tego terenu w kilka dni później zostali aresztowani i w większości zamordo-
wani jako „wrogowie ludu” najprawdopodobniej w tym samym miejscu gdzie ich poprzed-
nicy, w podmińskich Kuropatach. Ich poglądy na białoruskość oraz Wileńszczyzny konty-
nuowane są współcześnie, włącznie z tak oryginalnymi tezami jak ta, o celowej polonizacji 
podwileńskich Białorusinów przez władze radzieckie w latach 50-tych („po uzgodnieniach 
Stalina z Bierutem [sic]”), co miało się przejawiać w tym, iż „wśród Białorusinów rejonu 
wileńskiego prowadzono aktywne propagandowe działania ukierunkowane na ich poloniza-
cję”.13 Autor tych stwierdzeń powołując się dane wyjściowe zawarte w rosyjskim spisie 
ludności z roku 1897 odnośnie do mieszkańców tej części Wileńszczyzny, którą ZSRR prze-
kazał Litwie w 1939 r., mówiące o istnieniu tam (w 1897 r.) około 90 tysięcy Polaków sta-
wia za tym tezę, iż do 1945 r., uwzględniając przyrost naturalny, ludności polskiej nie mo-
gło być więcej niż 150 tys., zaś po masowej ekspatriacji w latach 1945-1946 „na Litwie (Li-
tewskiej SRR – Z.J.W.) praktycznie nie zostało w ogóle Polaków”. Przytaczając jako dodat-
kowy argument, dane o deportacjach „na Syberię” w latach 1939-1941, wspomniany autor 
dodaje: „uwzględniając ten ostatni fakt, mówienie o jakiejkolwiek znaczącej ilości Polaków 
na Litwie, jest niepoważne”. Wykazywaną w spisach radzieckich liczbę „ponad 260 tys. 
Polaków” na Litwie, Sziriajew uważa za „jawny fałsz”14. 
Zaznaczmy przy tym, iż począwszy od końca XX wieku aż po czasy współczesne ta sama 
grupa ludności traktowana jest przez przeważającą część badaczy, polityków i publicystów 
litewskich za ludność pochodzenia litewskiego. W przytaczanych poglądach białoruskich to 
także „falsyfikacja”. Abstrahując od wydarzeń roku 1939 (polskie spisy ludności odrzucane 
są a priori), stan etniczny współczesnej, litewskiej Wileńszczyzny uznawany jest jako 
„świadome działanie, polityka dezinformacji prowadzona przez władze litewskie oraz nacjo-
nalistów polskich”, wmawiających Białorusinom-katolikom Wileńszczyzny, że są Polakami. 

                                                 
13 J.J. Sziriajew, Biełaruś, Ruś Biełaja, Ruś Czornaja i Litwa w kartach, Minsk 1991 r., s. 16. 
14 J. J. Sziriajew, Biełaruś, Ruś Biełaja..., op. cit., s. 17. 
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Owo „sztuczne polonizowanie Białorusinów” miało wyrażać nieprzyjazny stosunek ra-
dzieckich władz Litwy do narodu białoruskiego. Tymczasem jak zaznacza autor, reprezentu-
jący stanowisko Moskiewskiego Towarzystwa Kultury Białoruskiej im. Franciszka Skoryny, 
„zagadnienie określenia narodowości nie może być pozostawione indywidualnej decyzji 
zainteresowanych [!]”. To, jak pisze, „kwestia rzeczywistego pochodzenia”. W takim przy-
padku, zaznacza dalej, „istnieje wyłącznie swoboda w wyborze obywatelstwa, odpowiednio 
do norm prawno-międzynarodowych uznanych przez ONZ w ramach praw człowieka”. 
Zmiana miejsca zamieszkania może powodować „indywidualne żądanie zmiany obywatel-
stwa lecz nie narodowości”.15 W ten sposób zagadnienie terytorialne (graniczne) zostało 
najściślej połączone z narodowościowym. Warto przy tym zaznaczyć, iż doktryna białoruska 
wyrażana przez prezentowane środowiska, poza artykułowanymi pretensjami odnośnie do 
terytorium współczesnej Polski oraz jak zaznaczono wyżej względem zamieszkiwanej przez 
większość polską, litewskiej Wileńszczyzny16, pretenduje także do określonych terenów Fe-
deracji Rosyjskiej. Chodzi o, jak już wspominaliśmy – Smoleńsk wraz z okolicą. Ale także 
o bliżej nie sprecyzowany teren dawnych Prus Wschodnich – Obwodu Kaliningradzkiego. 
W tym ostatnim przypadku motywację stanowić ma należny udział Białorusi (BSRR) 
w reparacjach wojennych oraz znaczący według zainteresowanych wkład w odbudowę 
i rozbudowę regionu przez osiedlonych tam po wojnie mieszkańców BSRR. 
Sziriajew kwestionuje jakąkolwiek polskość dzisiejszych mieszkańców litewskiej części daw-
nego (polskiego – II RP) województwa Wileńskiego. Motywami dla takiego stanowiska są 
następujące argumenty; 

− pomieszanie pojęć nazwowych (Litwa, Ruś Czarna, Ruś Biała, Białoruś) w czasach 
Wielkiego Księstwa Litewskiego spowodowało pomieszanie pojęć nazwowych odno-
śnie do „tutejszej ludności białoruskiej”, którą z tych względów nazywano „Litwi-
nami lub częściej Litwinami – Białorusinami” lub „rzadziej Białorusinami, Czarno-
rusinami, Rusinami, Ruskimi” po czym „w połowie wieku XIX utrwaliła się nazwa 
‘ludność białoruska rosyjskiej narodowości’”, 

− w okresie „sowieckim, dla Białorusi zmiany terytorialne oraz nazwowe oznaczały 
ogromną stratę w sensie kulturowo-historycznym (mamy tu na myśli rejon Wileński 
oraz miasto Wilno)” gdyż nastąpiła tutaj szczególna „spekulacja polityczna Stalina 
i jego współpracowników ... oraz z drugiej strony polityka władz litewskich jeszcze 
w latach 20-ch utrwalająca pogląd o konieczności włączenia do tego państwa histo-
rycznej stolicy, dawną stolicę państwa białorusko-litewskiego ...”. Skutki traktatu 
Ribbentrop – Mołotow spowodowały sztuczne rozdarcie białoruskiego terytorium 
w oparciu o rachuby ściśle polityczne ...” 

− „tę sztuczność (wobec istnienia na tym terytorium większości rdzennej ludności bia-
łoruskiej i niewielkiej liczby ludności litewskiej) starano się uzasadnić zmianą naro-
dowości tutejszej ludności w kierunku litewskim lub polskim ...”. 

Na tym tle autor konstruuje wskazaną wyżej tezę o polonizacyjnej [sic] „działalno-
ści władz litewskich (w porozumieniu z J. Stalinem i B. Bierutem”). Wówczas to, jak 
pisze Sziriajew „wśród Białorusinów rejonu Wileńskiego prowadzono aktywną 

                                                 
15 Ibidem 
16 Około 4/5 przedwojennej Wileńszczyzny, polskiego województwa wileńskiego znajduje się obecnie 

na terytorium Republiki Białoruś. 



„POLSKO-POLSKIE” POGRANICZE POMIĘDZY BIAŁORUSIĄ A LITWĄ. REFLEKSJE 261 

propagandę w kierunku ich polonizacji” [opolacziwanija]17. Zagadnienie „dwu-
krotnego zmniejszenia liczby Białorusinów na Litwie w porównaniu do wyników 
spisu z 1897 r. [spis carski, nie uznający istnienia Polaków – chłopów, uznający en 
bloc tutejszych nie litewskich chłopów-katolików za Białorusinów – katolików – 
Z.J.W] – spis ten i jego wyniki przyjmowany jest powszechnie przez białoruskich 
odrodzeniowców za w pełni reprezentatywny. Z tych właśnie powodów Sziriajew 
uznaje za „falsyfikację”, na co miały według niego wpłynąć: „polityka dezinforma-
cji o narodowej przynależności Białorusinów – katolików oraz prowadzone przez 
władze litewskie wraz z polskimi nacjonalistami [sic!] fałszowanie danych spiso-
wych a także zaliczanie „tutejszych” do kategorii Polaków”18. Zwróćmy uwagę, że 
pogląd taki reprezentowały zarówno władze carskie, hierarchia cerkwi prawo-
sławnej na początku XX wieku, władze białoruskiej SSR w okresie tzw. białorusiza-
cji w latach dwudziestych oraz władze sowieckie w BSSR po roku 1944 np. w od-
niesieniu do ludności, zgłaszającej zamiar ewakuacji do powojennej Polski. Pogląd 
taki jest do dzisiaj powszechny wśród białoruskiej opozycji politycznej oraz lokal-
nych władz państwowych. Sprowadza się on do przytaczanych w rozdziale I-szym, 
odniesień do faktu istnienia znaczącej liczebnie, autochtonicznej grupy polskiej 
i lansowania publicznych stwierdzeń w rodzaju określania ludności o polskiej 
świadomości narodowej jako „kościelnych –, paszportowych – Polakach”. Tutaj, ów 
pogląd odnosi się do uzasadnień przytaczanych tez o „kwestii wileńskiej”. „Kwe-
stia” u Sziriajewa znajduje nadto uzasadnienia historyczne, do których autor ten 
zalicza; „pomniki literatury białoruskiej” powstałe w „stolicy państwa litewsko-
białoruskiego” czyli Wilna, które, podobnie jak białoruscy działacze z przełomu 
XIX i XX wieku oraz połowy lat 30 wieku XX-go, określa jako ważne centrum du-
chowości białoruskiej w dalekiej przeszłości, a także „po I wojnie światowej, gdy 
było centrum życia społeczno-politycznego Zachodniej Białorusi”. Dla próby zro-
zumienia ideowej inspiracji tez Sziriajewa przytoczmy konkluzje merytorycznego 
rozdziału jego pracy, tego, skąd przywołaliśmy oceny odnoszące się do „kwestii 
wileńskiej”. Pisze zatem omawiany autor: „Dzisiaj kraje [strany] byłego księstwa 
[„białorusko-litewskiego”] zaliczają się do najbardziej rozwiniętych przemysłowo. 
Szczególnie dumna może być z tego Białoruś eksportujaca do wielu krajów świata 
najwyższy w ZSSR procent produkcji przemysłowej najwyższej jakości, i gdzie 
rozwój przemysłowy jest wyższy niż w Polsce 19 [podkr. Z.J.W.].  

W kwestii poglądów na polityczno-terytorialną sytuację Wilna i Wileńszczyzny je-
sienią 1939 roku, współcześni badacze problematyki przypominają o wieloletniej pracy pro-
pagandowej w BSSR mówiącej o „Wilnie jako mieście uciskanych Białorusinów” z kolei 
środowisko Białorusinów wileńskich wyrażało nadzieje na przeniesienie stolicy z Mińska do 
Wilna. Cytowany wyżej M. Iwanou wytłumaczenie dla panowania wspomnianych poglą-
dów uzasadnia między innymi tym, że „... początkowo łagodna polityka władz sowieckich 
wobec Białorusinów kontrastowała z represywnymi działaniami polskiej administracji wo-

                                                 
17 J.J. Sziriajew, Biełaruś, Ruś Biełaja..., op. cit., s. 16. 
18 J.J. Sziriajew, Biełaruś, Ruś Biełaja..., op. cit., s.  17. 
19 J.J. Sziriajew, Biełaruś, Ruś Biełaja..., op. cit., s. 18. 
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bec tutejszej społeczności białoruskiej” 20. Autor ma tu na myśli prewencyjne areszty anty-
polsko nastrojonych działaczy białoruskich, zatrzymanych w pierwszych dniach niemieckiej 
agresji na Polskę. Z aresztów tych wychodzili oni w związku z nadejściem Armii Czerwonej 
a to, jak zaznacza Iwanou „wzmagało ich prosowieckie iluzje. A nikt nie mógł się spodzie-
wać [sic], że przyszłe represje sowieckie będą nieporównanie bardziej brutalne aniżeli polskie 
i niemal totalne ... Pierwsze areszty pośród białoruskich odrodzeniowców rozpoczęły się 
2 października ... aresztowano A. Łuckiewicza ... Wiacziesława Bahdanowicza, ... Jankę 
Paźniaka i innych.”21. Kwestię „wileńską” Iwanou podsumowuje następująco: „wrzesień 
1939 roku był wielką tragedią narodową nie tylko Polaków ale i narodu białoruskiego. Zjed-
noczenie w składzie BSSR oznaczało dla Białorusinów nie tylko prostą zamianę jednej oku-
pacji [sic] na drugą ale nadejście ... wroga białoruskości .... który postawił sobie za cel dena-
cjonalizację Białorusinów i przekształcenie ich w cząstkę ‘narodu radzieckiego’”. Przekaza-
nie Wilna Litwie, „pozostawiło bolesny ślad w narodowej pamięci wszystkich zainteresowa-
nych Wilnem narodów – Białorusinów, Polaków, Litwinów”22. Dlaczego tych ostatnich, 
którzy miasto otrzymywali, autor nie wyjaśnia. 
Przywoływany wyżej I.A. Sarakawik nie ma wątpliwości, że przekazanie Wilna Litwie było 
jednoznaczną szkodą (krzywdą) Białorusinów gdyż sowieci oddawali „Wilno, miasto 
w rzeczywistości białoruskie (Krywicz – gorod) będące duchowym centrum białoruskości ... 
ponadto w 1940 r. Litwa uzyskiwała kolejne 2,6 tys. km kw. ziemi białoruskiej z ludnością 
liczącą 65 tys. Tak białoruskie Swinaciany [Święciany] przekształcono w Szwianczionis, 
Saleczniki [Soleczniki Wielkie – w r. 2002, zamieszkałe przez 85% ludności polskiej – 
Z.J.W.] w Szalczyninkai...23”. 
Podręcznik pod redakcją Kazakowa, Kachanouskiego, Łojki, Mieńkouskiego i Sosny (por. 
wyżej) „kwestię wileńską” odnotowuje krótko, i tylko w kontekście umów sowiecko - nie-
mieckich. W szczególności w kontekście umowy z 28.09.1939r. a jeszcze konkretniej, w jak 
stwierdza autor tej części podręcznika, w „ustaleniu nowej zachodniej granicy Związku 
Sowieckiego na tak zwanej ‘linii Curzona’” oraz, w związku z tym „...wymiany za woje-
wództwo lubelskie i część warszawskiego, które weszły do strefy Niemiec”. W związku 
z tym, jak stwierdza przywoływany podręcznik „Litwie przekazano Wilno i województwo 
wileńskie a latem 1940 r. powiaty święciański i gajduciszewski [Hajduciszki] oraz części 
powiatów ostrowieckiego, oszmiańskiego, postawskiego i świrskiego” 24 [...] Podręcznik 
szkolny z roku 1997 autorstwa Sidarcowa, Famina i Panowa z kolei pisze o tym dosyć jed-
noznacznie. Po zrelacjonowaniu wyników ustaleń Zjazdu Ludowego Zachodniej Białorusi 
a następnie „zgody i decyzji” władz centralnych ZSSR „na zjednoczenie”, autorzy stwier-
dzają „... jeszcze przed przyjęciem tych decyzji stosownie do ustaleń umowy zawartej po-
między rządami ZSSR i Republiki Litewskiej, obwód Wileński wraz z miastem Wilnem, bez 

                                                 
20 M. Iwanou, Prablema prynależnaści..., op. cit., s. 36. Podkreślmy w tym miejscu, że niemal identyczne 

działania oraz precyzowanie poglądów wobec sytuacji Wilna ale w odniesieniu do jego litewskości 
formułowano w Republice Litewskiej oraz panowały wśród litewskich działaczy mieszkających 
w polskim dotąd Wilnie. 

21 M. Iwanou, Prablema prynależnaści..., op. cit., ibidem. O miejscu odosobnienia w Berezie Kartuzkiej 
Iwanou pisze jako o „polskim obozie koncentracyjnym”. 

22 M. Iwanou, Prablema prynależnaści..., op. cit., s. 38. 
23 I.A. Sarakawik, Biełarusaznaustwa..., op. cit., s. 138. 
24 Gistoryja Biełarusi. Dapamożnik dla pastupajuczych u wyszejszyja nawuczalnyja ustanowy..., op. cit., s. 384. 
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jakiegokolwiek udziału w tej decyzji ze strony miejscowej ludności [w dorozumieniu, ludu 
białoruskiego – Z.J.W.] zostały przekazane Litwie”25. 
Poglądy historyczno-prawne cytowanego wyżej A.F. Wisznieuskiego w „kwestii wileń-
skiej”, ten odnotowuje pisząc o „wyborach o terenowych organów władzy sowieckiej”, że 
„w ten sposób w październiku 1939 r. dokonał się proces konsolidacji terytorialnej narodu 
białoruskiego w granicach etnograficznych. Ale niebawem Kraj Wileński w związku z pak-
tem Mołotow – Ribbentrop [? – Z.J.W.] przekazano Litwie”26.  

Najnowszy pogląd na powyższy temat – w popularnej w RB formie skierowanej do 
najszerszego kręgu czytelniczego tj. „pytań i odpowiedzi” – wyraża praca zbiorowa 
najbardziej znanych współczesnych niekomunistycznych badaczy białoruskich 
zatytułowana: 150 patańniau i adkazau z historyji Biełarusi27. Wśród wielu innych 
przedstawiona jest wersja utracenia przez „Białoruś” Wilna i „Kraju Wileńskiego” 
po raz ostatni w roku 1944. Autor tego „pytania i odpowiedzi” całą winę składa 
osobiście na Stalina: 
131. [nr „pytania i odpowiedzi] „Jak Wilno stało się żmudzińskim miastem?” – 
W okresie międzywojennym Wilno stanowiło kulturalne i polityczne centrum Zachodniej 
Białorusi - jej nieoficjalną stolicą28. Tutaj znajdowały się siedziby wszystkich białoruskich 
instytucji kulturalnych, społecznych i politycznych. Działały białoruskie gimnazja, mu-
zeum, placówki  naukowe i oświatowe, redakcje. Ich pozycja stale się zmniejszała wskutek 
szowinistycznej polityki Polski. Po zjednoczeniu Zachodniej Białorusi z ZSSR [tu: skutki 
agresji i aneksji terytorium polskiego przez ZSSR w 1939 r.] białoruskie społeczeństwo 
Wilna było przekonane, że miasto wreszcie stanie się częścią białoruskiej republiki. Pozory 
takie stwarzały władze sowieckie urządzające stosowne mityngi. Powołano nawet obwód 
[„obłast’”] wileński, wydawano lokalną ‘Prawdę’ w języku białoruskim. Lecz, 10.10.1939 
roku Stalin przekazał Wilno i Kraj Wileński (wraz z 457 tys. mieszkańców, Litwie. Ludowy 
komisarz s.z. Mołotow oświadczał ‘...my wiemy, że większą część mieszkańców stanowi 
ludność nie litewska. Ale historia i dążenia narodu litewskiego z wiązane z Wilnem powodu-
ją, iż rząd ZSSR uznał konieczność uszanowania tych faktów moralnych’. Podczas przyłą-
czania Wilna do Litwy żmudzińscy mieszkańcy miasta stanowili zaledwie 2 % mieszkań-

                                                 
25 U.N. Sidarcou, B.M. Famin, S.W. Panou, Gistoryja Biełarusi 1917 – 1997. Wuczebny dapamożnik dla 11 

kłasa...., op. cit. s. 70. 
26 A.F. Wisznieuski, Gistoryja Dziarżawy i Prawa Biełarusi..., op. cit., s. 220 - 221. 
27 Wyd. Mińsk 2002. (red. Z. Sańko i I. Sawiarczanka). 
28 Przekonanie o najwyższego rzędu niesprawiedliwości w związku z nie przyłączeniem Wilna i okolic 

do „Białorusi” (obojętnie jakiego ustroju) dominuje we współczesnej literaturze naukowej i polityczne 
w RB. Także etnograficznej. Także i w tym przypadku, autorzy 150-ki „kwestii wileńskiej” poświęcają 
aż 3 stronnice i ikonografię, w tym teren „Kraju Wileńskiego” niesłusznie (z krzywdą dla Białorusi-
nów) przekazany Litwie (tu: Lietuvie). Pod mapą obrazującą ten stan autorzy 150-tki zamieszczają 
„świadectwo” źródłowe o tym, jak niepewni „swego” litewscy komuniści dowiedzieli się w roku 
1944, że Wilno będzie miastem LSSR. Litewski uczestnik spotkania ze Stalinem opisywać miał to tak: 
„...siedzimy i milczymy. On, Stalin powiada co o tym myślicie [o granicy pomiędzy BSSR i LSSR]. My, 
boimy się mówić. A on na to – ja sądzę, że granica winna przechodzić tak, no... – i paznokciem zarysował ma-
pę. Wtedy ogarnęła nas radość (Wilno po naszej stronie). Podeszliśmy do mapy, poprawiliśmy zarys i domówili-
śmy szczegóły. Tak zdobyliśmy Wilno”. [s. 205 150-tki].   
O Polakach i polskich prawach do miasta nie ma ani słowa (piśmiennictwo białoruskie powszechnie 
uważa, że obecnie – 2006 – polskiej mniejszości narodowej na Litwie nie ma a ta, która się za taką 
uważa to „spolonizowani Białorusini”). 
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ców. Sytuacja Białorusinów w porównaniu do czasów polskich uległa pogorszeniu. Propa-
ganda litewska traktowała ich jako „Liwinów, którzy zatracili swoją narodowość”. Nie byli 
przyjmowani do pracy państwowej i w ogóle podlegali dyskryminacji. Pod koniec wojny 
Litwini zaczęli obawiać się Białorusinów biorąc pod uwagę swój kolaboracjonizm i jednocze-
śnie powszechny opór Białorusinów wobec okupacji faszystowskiej. Litwini pozamykali 
szkoły białoruskie, muzeum i inne instytucje a działaczy narodowych deportowali. Po woj-
nie dopełnił się los. W uzgodnieniu z Warszawą, Moskwa, zamiast szkół białoruskich utwo-
rzyła w Kraju Wileński szkoły polskie i rozpoczęła wydawanie gazety „Czerwony Sztandar” 
po polsku. Polscy księża jak poprzednio wbijali do głów Białorusinom – katolikom, że są 
Polakami. Litewskie władze [LSSR] popierały ten proces jako skuteczną denacjonalizację 
Białorusinów na Wileńszczyźnie wiedząc, że nie da się ich przerobić na Żmudzinów. Nie 
mniej, tam gdzie to było możliwe przepisywano Białorusinów na Żmudzinów oraz zmienia-
jąc ich imiona i nazwiska na litewsko brzmiące jak np. Mickiaviczius zamiast Mickiewicz, 
Wsiliauskas zamiast Wasilewski. Wilno zasiedlano ludnością z etnicznej Litwy. Zmieniono 
także nazwy miejscowości nadając im pisownię i brzmienie litewskie np. tak Święciany [tu: 
Swiancjany] stały się Szwianczionis a Soleczniki [tu: Saleczniki] Szalczininkiaj. Tak Wilno 
utraciło swój naturalny charakter utrwalony przez wieki i stało się miastem żmudzińskim 
[litewskim]29. 

Litewskie piśmiennictwo z kolei „widzi” współczesne terytorium RB mniej 
więcej w odniesieniu do tutejszego „pasa polskiego” jako historycznie i genetycznie 
(etnograficznie) litewskie. Opublikowana w wysokim nakładzie mapa RL – wraz 
z przyległościami – posiada zaznaczony „pas litewski”, który południkowo obej-
muje rejon lidzki, skręcając następnie ku północnemu-wschodowi, mniej więcej 
wzdłuż „pasa polskiego”. Nota bene obie doktryny: białoruska i litewska zaznaczają 
swoje prawa historyczne i etnograficzne do współczesnej polskiej Białostocczyzny. 
Ale ten aspekt nie wchodzi w zakres podjętych tutaj rozważań.  

*    *    * 

Jak więc widzimy ludność „pasa polskiego” przez obie strony, tj. doktrynę 
białoruską i litewską, uważana jest za produkt sztuczny – efekt „polonizacji”. Po-
glądy te abstrahują od obiektywnych procesów, jakie zachodziły na omawianym 
obszarze oraz w zupełności od poglądu zainteresowanych tj. samej ludności – miej-
scowych Polaków. 

 
 

                                                 
29 Szerzej na ten temat por. Z.J. Winnicki Historiografia jako metoda kształtowania współczesnej białoruskiej 
świadomości narodowej [w :] „Echa Przeszłości” Nr 7/2006, s. 343 - 375, Olsztyn 2006.  
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Rysunek 1. Skład narodowościowy Republik Bałtyckich i Białorusi według danych spi-

su ludności z 1959 roku.   
Reprodukowano z: S.J. Bruk, W.S. Apiczenko – red. Atłas narodow mira, 
Moskwa 1964 
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2. OBIEKTYWNE UWARUNKOWANIA UKSZTAŁTOWANIA SIĘ  
„POLSKIEGO PASA”. 

Obiektywne ukształtowanie się „pasa polskiego” miało charakter migracyjny 
i polonizacyjny. Warto przy tym podkreślić, iż „pas” zaistniał w obszarze jądra 
wieloetnicznej średniowiecznej monarchii, jaką było przedunijne Wielkie Księstwo 
Litewskie, Ruskie i Żmudzkie. Piśmiennictwo polskie wskazuje na genezę zjawiska, 
którego istotę stanowiło przymusowe osadnictwo, realizowane zwłaszcza w cen-
tralnej części dzisiejszego kształtu „pasa” przez łupieżcze rejzy litewskie na ziemie 
polskie – w tym głównie Mazowsze. Źródła wskazują na ogromne liczby brańców 
polskich, sięgające 100 tysięcy. Na tym korzeniu etnicznym, wzmocnionym póź-
niejszymi pounijnymi migracjami z Korony a następnie w wyniku wpływów kultu-
rowych okrzepła i rozszerzyła się przez akomodację do kultury politycznej polskiej, 
polska baza etniczna „pasa”. W ostatnim czasie ukazała się zasadniczo odmienna 
w treści i wnioskach od dominującej opinii w piśmiennictwie białoruskim praca 
grodzieńskiego badacza S.W. Donskich, która w taki właśnie sposób przedstawia 
genezę oraz współczesny zasięg „pasa polskiego”. Praca Donskich, poświęcona 
wyłącznie rozważaniom odnośnie „pasa polskiego”, nosi taki właśnie, zapisany po 
polsku w rosyjskojęzycznym tekście, tytuł: „’Polski pas’ kak primier transformacii 
kulturnogo centra w pograniczie”30. Donskich określa „pas” jako „... unikalny re-
gion historyczno-kulturowy, rozciągający się wzdłuż pogranicza Białorusi i Litwy 
z południowego-zachodu na północny wschód, od Szczuczyna do Brasławia, z cen-
trum w Wilnie. Unikalność tego regionu polega na tym, iż rolę świadomości regio-
nalnej wypełnia w nim świadomość trzeciego etnosu, a nie tutejszych narodów – 
białoruskiego i litewskiego” i dodaje, że „... Białorusini i Litwini nie traktują tego 
regionu jako pogranicza, lecz jako klasyczną granicę”31. Donskich, jak podkreślono, 
upatruje genezy powstania pasa w migracjach, które utrwaliła a następnie uzupeł-
niła (rozszerzyła) asymilacja na obrzeżach pierwotnego zasiedlenia Polaków asymi-
lacja do kultury polskiej. W tej ostatnie kwestii zaznacza, iż „Rozprzestrzenienie się 
kultury polskiej na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego było procesem złożo-
nym i długotrwałym” i proponuje cztery czynniki, jakie na ten proces miały wpływ 
a to32: 

1/ czynnik dynastyczny (1386), – poprzez dynastię Jagiellonów „szlachecka kultura 
polska stała się podstawą konsolidacji warstw panujących w Wielkim Księ-
stwie”, 

2/ państwowy (1569 – 1696), – w wyniku polubelskiego utrwalenia się wszech-
stronnych związków z dominującą Koroną (tu: Polską), 

                                                 
30 Por. Probliemy nacionalnogo soznanija polskogo nasielienija na Biełarusi - Materiały III Mieżdunarodnoj na-

ucznoj konfieriencii Grodno, 22 - 24 oktiabria 2004 goda - Problemy świadomości narodowej Polaków na Biało-
rusi (red. nauk. Eugeniusz Skrobocki), Grodno 2005, s. 45 - 64. 

31 S.W. Donskich „Polski pas” ..., op. cit., s. 48 - 49. 
32 Ibidem, s. 53 i nast.  
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3/ językowy (1696 – 1794), – związany z powstaniem jezuickiego a następnie pań-
stwowego systemu szkolnictwa polskojęzycznego, którego początkiem były 
XVII – to wieczne kolegia jezuickie w Wilnie, Połocku i Mińsku, 

4/ narodowy /nacjonalny/ (1794 – 1939)33 – związany ze skutkami walk narodowo-
wyzwoleńczych Polaków co wpłynęło na ugruntowanie świadomości bądź 
utożsamianie się z etnosem polskim. Całości dopełniła polityka państwowa po 
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w tym jak pisze ziem zachodniobiałoru-
skich. 

Rzecz charakterystyczna, że Donskich nie odnotowuje odrębnie wpływu okcyden-
talistycznego dalekosiężnych skutków kościelnej unii brzeskiej z 1596 roku. Praw-
dopodobnie z tej racji, że w obrębie „polskiego pasa” w tym zwłaszcza jego części 
centralnej prawosławie miało zasięg szczątkowy, zaś katolicyzm dominował od 
momentu przybycia „polskich brańców” z katolickiego Mazowsza, a tutejsi poga-
nie stali się po „chrzcie Litwy” chrześcijanami od razu konfesji rzymskiej. 

Ogólnie rzecz biorąc, powyższe uwagi i przywołania mają za cel stwierdze-
nie naturalnego charakteru polskiej świadomości narodowej w „pasie” a contrario 
do politycznych opinii białoruskich i litewskich przywołanych w skrócie, wcze-
śniej. 

3. WSPÓŁCZESNE RELACJE NARODOWOŚCIOWE W „PASIE POLSKIM” 

1/ Po stronie „białoruskiej”. 

Rozmieszczenie obszarowe ludności polskiej w obrębie „pasa polskiego” obrazuje 
załączona do niniejszego mapa34 opracowana na podstawie spisów ludności ZSSR, 
w tym BSSR i LSSR w roku 1959 (pierwszy oficjalny spis powszechny w powojen-
nym ZSSR). 

Dane statystyczne rejonów (powiatów) kompaktowo usytuowanych w obrębie „pasa 
polskiego” w odniesieniu do udziału w nich mieszkańców narodowości polskiej, 
według powszechnego spisu ludności w ZSSR w roku 198935, były następujące: 

W części Obwodu Grodzieńskiego (obejmuje część dawnych powiatów przedwo-
jennej Białostocczyzny, Nowogródczyzny i Wileńszczyzny) 

rejon grodzieński (bez miasta Grodna gdzie Polacy stanowią około 100 tys. miesz-
kańców w około 350 tys. mieście) – liczba Polaków  87 281  tj. 25,7 % do ogółu 

                                                 
33 Ibidem s. 53. 
34 Por. S.J. Bruk, W.S. Apiczenko (red.) Atłas narodow mira, Moskwa 1964. Skład Narodowościowy Repu-

blik Bałtyckich i Białorusi (według danych spisu ludności z 1959 roku. 
35 Spis z roku 1989 wykazał 418 tys. Polaków w całej BSSR (w 1959 – 540 tys.). Spisy te zaniżały urzędo-

wo (politycznie liczbę ludności polskiej o niemal 50 %). 
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mieszkańców (w całym Obwodzie Grodzieńskim – przyległym do granicy z RL – 
301 tys. Polaków (25,9 %) 

rejon mostowski –   9 295    tj. 22,1 % 

rejon zelwieński –   7 552    tj. 26,8 % 

rejon wołkowyski –    2 774    tj. 29,3 %  

rejon świsłocki –   6 172    tj. 21,4 %  

rejon szczuczyński – 34 121    tj. 38,6 % 

rejon werenowski – 32 072    tj. 82,9 %. (rejon ten sąsiaduje „przez granicę” 
z „litewskim rejonem solecznickim), 

rejon lidzki –  56 522    tj. 40,2 % 

rejon iwjewski – 11 603    tj. 28,2 % 

rejon oszmiański –    5 223    tj. 20,6 % 

rejon ostrowiecki –   5 221    tj. 17,5 % 

rejon zdzięciolski –   5 945    tj. 14,1 %   (obecnie Dziatłowo) 

W części obwodu Witebskiego (włączono do niego przedwojenne powiaty północ-
no wschodniej Wileńszczyzny) 

rejon brasławski –   9 862    tj. 27,6 % 

rejon głębocki –    4 024    tj.   7,7 % 

rejon postawski –   3 667    tj.   7,3 % 

rejon miorski –    1 267    tj.   3,8 % 

rejon dokszycki –   1 108    tj.   3,0 % 

rejon szarkowszczyzna –    750    tj.   3,0 % 

Poza zwartym (kompaktowym) „pasem” większe skupiska polskie znajdują się 
w Mińsku (rejon) – 19 926 (11,4 %), Mińsk miasto – ok. 30 000, rejon stołpecki – 
12 930 (26 %), rejon wołożyński – 5 850 (10,9 %). Pozostałe rejony na zachodzie RB 
wykazują nieznaczny odsetek Polaków. Nie ma natomiast ani jednego rejonu, łącz-
nie ze wschodnimi (przedwojenna BSSR gdzie w latach 30–tych XX wieku dokona-
no zbrodniczej depolonizacji blisko 300 tys. Polaków), gdzie spis nie wykazałby ich 
istnienia. 

Łączna liczba w „białoruskiej” części „pasa polskiego” to: 320 928 osób niewątpli-
wie narodowości polskiej. Liczbę tę, z uwagi na politykę spisową, należałoby 
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w rejonach północno-wschodnich Obwodu powiększyć o szacunkową wielkość 
około 30 tys. osób co dawałoby łącznie około 360 tysięcy Polaków w „białoru-
skiej” części „pasa polskiego”. W całej RB według spisu powszechnego z 1999 
roku – 399 tysięcy a szacunkowo około 1 mln Polaków. 

Spis ludności z roku 1999 już jako czynność suwerennej RB – wbrew oczekiwaniom 
nie wykazał zwiększonej (realnej) liczby Polaków. Wynik 399 tysięcy jest w zasa-
dzie utrzymaniem dotychczasowego stanu posiadania. Działacze ZPB, powołując 
się na liczne udowodnione przypadki, kwestionowali rzetelność spisu. Dla naszych 
rozważań ma to znaczenie drugorzędne, gdyż rozmieszczenie i odsetki ludności 
polskiej w „białoruskim” „pasie polskim” pozostały na poprzednich poziomach. 

Ludność polska w „białoruskiej” części „pasa polskiego” zamieszkuje kompaktowo 
na terenie 18 rejonów (powiatów), których łączna powierzchnia wynosi 29 800 km2 
w tym, w Obwodzie Grodzieńskim – 18 500 km2 a w Obwodzie Witebskim – 11 300 
km2. 

Powierzchnia poszczególnych rejonów (km2): 

W Obwodzie Grodzieńskim: 

Rej. Grodzieński 2 700 

Mostowski 1 300 

Zelwieński 900 

Wołkowyski 1 200 

Świsłocki 1 400 

Szczuczyński 1 900 

Werenowski 1 400 

Lidzki 1 600 

Iwjewski 1 800 

Oszmiański 1 200 

Ostrowicki 1 600 

Zdzięciolski 1 500 

W Obwodzie Witebskim: 

Rej. Brasławski 2 200 

Głębocki 1 800 

Dokszycki 2 200 

Miorski 1 800 
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Postawski 2 200 

Szarkowszczyzna 1 10036 

2/ po stronie „litewskiej” 

Mapa, do której odnosimy się w przypadku „białoruskiej” części „pasa polskiego”, 
jest tą samą37. 

Dane statystycznego rozmieszczenia obszarowego i liczbowego ludności 
polskiej w rejonach objętych „litewską” częścią „polskiego pasa”. Dane według 
ustaleń dla roku 200238. 

Rejony (powiaty – gminy) wzdłuż pogranicza z RB: 

Okręg (województwo) Olita (Alytus) 

Powiaty (rejony) Ogółem mieszkańców Polaków 

Olita, Druskieniki,  
Łoździeje, Orany 

18 7769 3 936 

Okręg (województwo) Wileński 

Powiaty (rejony) Ogółem mieszkańców Polaków 

Olita (Alytus) 850 064 216 012 

Miasto Wilno  104 446 

Elektrinai 28 926 2 177 

Rejon Solecznicki 39 282 31 223 

Rejon Szyrwincki  20 207 2 019 

Rejon Święciański 33 135 9 089 

Rejon Trocki 37 376 12 403 

Rejon Wileński 88 586 54 322 

                                                 
36 Dane za Biełorusskaja SSR. Administratiwno – Tierritoialnoje Dielienije. Izdanije siedźmoje, na 1 janwarja 

1986 goda, Minsk 1986. 
37 Por. S.J. Bruk, W.S. Apiczenko Atłas ..., op. cit. 
38 Dane za litewskim urzędowym opracowaniem statystycznym : Gyventojai pagal lyti, amżiu, tautybe ir 

tikyba. Population by Sex, Age, Ethnicity and Religion, Vilnius 2002, s. 190 - 192. 
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Okręg Uciański (Utenos) 

Powiaty (rejony) Ogółem mieszkańców Polaków 

Okręg Uciański (Utenos) 185 962 8 42839 

W powiatach (rejonach) przygranicznych 

Visaginas 29 554 2 541 

Onikszty* 35 066 121 

Ignalina 23 018 1 908 

Mocieje* (Motetu) 25 387 2 053 

Uciana* 50 111 287 

Jeziorosy (Zarasai) 22 826 1 518 
* obszar przedwojennej RL 

Łącznie w obrębie „litewskiego” „pasa polskiego” do dnia dzisiejszego mieszka: 
228376 Polaków. Liczbę tę szacunkowo można powiększyć do co najmniej 240 000. 
Na całej współczesnej Litwie według urzędowego natomiast: 234 989 Polaków zaś 
szacunkowo nie mniej 300 000. 

Ludność polska w obrębie „litewskiej” części „pasa polskiego” w miarę kompak-
towo (kompaktowość najmniejsza jest u początku „pasa” na południowym-
zachodzie RL i na terenie centralno-wschodnim RL – zaznaczono x/) zamieszkuje 
na terenie 15 jednostek terytorialnych (rejonów), których łączna powierzchnia wy-
nosi 18 182 km2. 

Powierzchnia poszczególnych rejonów (km2): 
Druskienicki 450 

Elektrenajski 509 

Ignaliński 1447 

Jezioroski 1344  

Łoździejski 1309 x/ 

Mariampolski 755 x/ 

Orański 2218 x/ 

Oniksztański 1765 x/ 

                                                 
39 W rejonie jezioroskim i visagińskim w skrawkach przyłączonego do nich gmin przedwojennego wo-

jewództwa Wileńskiego bardzo wiele osób polskiego pochodzenia wskutek działań władz oraz 
z uwagi na oddalenie od centrów polskości deklaruje litewskość pomimo świadomości polskich ko-
rzeni rodziców. Cmentarze na tym terenie są w większości „polskojęzyczne”. 
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Solecznicki 1491 

Szyrwincki 906 x/ 

Święciański 1692 

Trocki 1208 

m. Wilno 401 

Wileński 2129 

Visagiński 558 

Jak ukazują to powyższe zestawienie, podobnie jak w RB, na terenie RL Pola-
cy zamieszkują w miażdżącej większości „pas polski”, jego drugą część wzdłuż 
granicy litewsko-białoruskiej w sensie publiczno-prawnym. W sensie etnograficz-
nym jest to granica „polsko-polska”, gdyż rozdziela ludność w większości polską. 

Do powyższego, sumując potencjał ludzki „polskiego pasa”, należy dodać 
około 60 tysięczną Polonię łotewską z dawnych Inflant Polskich tj. powiatów 
Dźwińskiego, Krasławskiego i Rzyżyckiego. 

Łącznie zatem w tzw. „pasie polskim” biegnącym od granicy polsko-
białoruskiej i litewskiej w kierunku północno-wschodnim od Grodna i Druskienik 
do Dźwińska (Dyneburga) na Łotwie (RŁ) mieszka: w RB – około 360 000 Polaków, 
w RL – około 300 000 Polaków, w RŁ – około 60 000 Polaków co daje łącznie 
w obrębie zwartego, zasadniczo kompaktowego zasiedlenia: ok. 720 000 autochto-
nicznych Polaków, zamieszkujących na powierzchni (RB + RL) 47 482 km2. Zaś 
z powiatami łotewskimi: Krasławski, Rzyżycki i południe (1/2) Dźwińskiego ca 
6 352 km2, daje to łącznie 54 334 km2, tj. o około 2 tys. km2 więcej aniżeli obszar 
przedwojennej RL (52 820 km2). 

*    *    * 

W momencie ogłoszenia suwerenności przez LSRR – RL, która uczyniła to 
jako pierwsza w ZSSR z niezwykłą siłą uwidocznił się kompleks Litwinów w od-
niesieniu do przewrażliwienia na status publiczno-prawny Wileńszczyzny. Kom-
pleks wynikający z niepewności co do trwania skutków Paktu Ribbentrop – Moło-
tow oraz późniejszych decyzji terytorialnych Moskwy. Powierzchowne przekona-
nie Litwinów było takie, że oto może zajść sytuacja podobna do tej, z jaką mieli do 
czynienia w roku 1920, gdy w praktyce – w centralnej części współczesnego teryto-
rium „pasa polskiego” – z przyzwolenia J. Piłsudskiego gen. Lucjan Żeligowski, 
w oparciu o siły swojej Dywizji Litewsko-Białoruskiej oraz aktywne siły miejscowej 
społeczności polskiej, utworzył samozwańcze quasi – państwo „Litwę Środkową”, 
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które w wyborach powszechnych przegłosowało następnie inkorporację do II RP 
(wbrew zamierzeniom rządu polskiego by obszarowi nadać wzorem Górnego Ślą-
ska status autonomiczny)40. Obawy te podsycały władze centralne ZSSR. Piszący te 
słowa osobiście obserwował na żywo transmitowaną w rosyjskiej TV wizytę 
M. Gorbaczowa w Wilnie w okresie nasilonych litewskich manifestacji narodowo-
patriotycznych. W ówczesnej Polsce epizodu tego nie odnotowano. Ówczesne kręgi 
opiniotwórcze z „Gazetą Wyborczą” na czele prześcigały się natomiast w sekowa-
niu działań miejscowych Polaków i urabianiu polskiej mniejszości na Wileńszczyź-
nie opinii zacofanych sowieciarzy41. Gorbaczow, w rozentuzjazmowanym tłumie 
domagającym się suwerenności Litwy i wyjścia ze składu ZSSR, dosłownie zwracał 
się do tłumu: zrozumcie, jeśli my stąd pójdziemy to tutaj zaraz przyjdą Polacy!– tzn. na-
stąpi inwazja Polski (już wówczas suwerennej) na wzór akcji Żeligowskiego. 
W migawce TV tłumek kłócących się z Gorbaczowem Litwinów na chwilę zamilkł, 
jakby porażony perspektywą. 
W nawiązaniu do powyższego oraz doktrynalnej oceny sytuacji narodowościowej 
Wileńszczyzny (i całego „pasa polskiego” w ogóle) według przedstawionej na po-
czątku opracowania białoruskiej wizji Wileńszczyzny i a contrario podobnej, litew-
skiej, należy zwrócić uwagę na ważny epizod z czasów proklamowania suweren-
ności LSSR – RL i nieodległego od tego momentu rozwiązania ZSSR. Wileńscy Po-
lacy na kanwie wydarzeń podjęli próbę uzyskania autonomii42 czy to w obrębie 
państwowości litewskiej, czy to, jak tego chciała grupa polskich narodowych – ko-
munistów z Ejszyszek i Solecznik, przez uznawanie „Wileńskiego Kraju Polskiego”, 
który w myśl obowiązujących jeszcze wówczas (istniał ZSSR z LSSR włącznie) 
przepisów ogólnozwiązkowych mógł otrzymać taką autonomię na wzór podob-
nych autonomii, w obrębie innych republik sowieckich. Starania autonomistów 
zostały storpedowane z momentem uzyskania przez Litwę całkowitej suwerenno-
ści. Lokalne samorządy na Wileńszczyźnie rozwiązano, wprowadzając na tym te-
renie, trwający ponad dwa lata stan wyjątkowy, nazwany „bezpośrednim zarzą-
dzaniem przez rządowych litewskich Komisarzy zwanych przez ludność gubernato-
rami. Konceptualistów autonomii tzw. „autonomistów” ścigano, oskarżono i osą-
dzono. Tzw. rządy bezpośrednie na Wileńszczyźnie osłaniała litewska – specjalne-
go przeznaczenia – brygada zmechanizowana o znamiennej, nawiązującej do cza-
sów międzywojennych; „Żelazny Wilk” (tj. „Wilkołak”, niem. „Wehrwolf”) nota 
bene prowadzącą tę swoistą okupację Wileńszczyzny, z użyciem transporterów 
opancerzonych, uroczyście przekazanych kilka miesięcy wcześniej armii litewskiej 
przez polskiego ministra obrony narodowej – Janusza Onyszkiewicza. 

                                                 
40 A. Srebrakowski, Sejm Wileński 1922 roku. Idea i jej realizacja, Wrocław 1993. 
41 Jak to udowodnił A. Srebrakowski, litewscy Polacy charakteryzowali się najmniejszym w stosunku do 

swej liczebności upartyjnieniem – członkostwem w KPZR. Jeszcze mniejsze upartyjnienie w stosunku 
do swej liczebności wykazywali rzekomo najbardziej zsowietyzowani Polacy w BSSR – por. Z.J. Win-
nicki Szkice polsko-białoruskie ..., op. cit., s. 15 - 16. 

42 P. Masłowski, Próba utworzenia polskiej autonomii narodowo-terytorialnej na Wileńszczyźnie litewskiej 1989 - 
1991 [w:] Red. J. Kupczak, J. Albin), Kraje Europy Środkowej i Wschodniej na drodze przemian, Wrocław 
2004, s. 210 - 255. 
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Obawy litewskie i białoruskie przed polską autonomią w „pasie” w tym przed jego 
politycznym zjednoczeniem43 były na tyle silne, że jednym z pierwszych uzgod-
nień, pierwszych niekomunistycznych głów obu państw W. Landsbergisa 
i St. Szuszkiewicza była wzajemna niejawna deklaracja o zdecydowanym przeciw-
działaniu wszelkim możliwym próbom jakiejkolwiek autonomii Polaków w RL 
i RB. 
Na dzień dzisiejszy ewentualność taka nie istnieje. Tym bardziej, że zmiany, jakie 
nastąpiły w ostatnich piętnastu latach, pogłębiły różnice w jakich nie tylko mate-
rialnie i politycznie, ale i mentalnie, znaleźli się Polacy po obu stronach politycznie 
rozdzielonego „pasa”. Nie mniej, autor niniejszego tekstu nie jeden raz, będąc na 
Wschodzie, spotykał ludzi twierdzących, że gdyby ZSSR istniał przynajmniej 1 – 2 
lata dłużej, Polski Kraj Autonomiczny (sowiecki) na pewno by powstał. 

4. ZARYS CHARAKTERYSTYKI PORÓWNAWCZEJ OBU CZĘŚCI „PASA 

POLSKIEGO” 

Omawiany tutaj „Pas polski” stanowi szczególny typ Pogranicza. Nie jest po-
graniczem typu państwowego gdyż do narodowego obszaru państwowego pol-
skiego przylega zaledwie dolną częścią. Ta część w rejonie Sopoćkinie, na zachód od 
Grodna (po obu stronach białoruskiej części Kanału Augustowskiego), ma swą spe-
cyfikę, gdyż po obu stronach granicy państwowej (RP – RB) praktycznie mieszka 
po 100 % Polaków. Rozważając z kolei tę sytuację, „pas” nabiera ponadto cech swo-
istej narodowościowej podłużnej „półenklawy” w kształcie terytorialnego pasa pasa 
międzygranicznego o charakterze między państwowo-narodowym. Można stwierdzić, iż 
takiego (o takim charakterze) pogranicza nie ma we współczesnej Europie. Poza 
tym jednym wyznacznikiem posiada praktycznie wszystkie cechy jakie przypisuje 
się pograniczom bo: 

a/ jest częściowo zróżnicowany etnicznie i kulturowo, przy czym poziom owego 
zróżnicowania wzrasta wraz malejącymi odsetkami Polaków w poszczególnych 
elementach „pasa” na jego obrzeżach, 

b/ w pełni występuje w „pasie” bi i polilingwilizm, 

c/ kultura w zależności od zachowania się większościowego, państwowego oto-
czenia (i polityki państwa) ma charakter konfrontacyjny, 

d/ cechuje go dominujący udział kultury ludowej, 

e/ zachodziły w nim i zachodzą specyficzne procesy rozwojowe w aspekcie przede 
wszystkim politycznym co wpływa na kwestie kulturowe i społeczne44. 

                                                 
43 W piśmiennictwie przedmiotu spotyka się informację o tym, iż jeden z liderów ruchu polskiego na 

Litwie Jan Ciechanowicz przedstawiciel ówczesnych kręgów polskich narodowych – komunistów 
wysunął koncepcję (jeszcze w okresie istnienia ZSSR) powołania do życia Polskiej Republiki Związ-
kowej „Lechia” skupiające kompaktowo zasiedlone przez Polaków rejony LSSR i BSSR czyli leżące 
w „pasie polskim”. 

44 Wybór systematyki za charakterystyką pogranicznego charakteru Śląska Cieszyńskiego [w:] M. Michalska 
Religijność na pograniczu. Polacy na Zaolziu, Czeski Cieszyn 2006, s. 49 – 55. 
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Cechy powyższe mają wyraźne odmienności po obu stronach „pasa”, co wynika 
bezpośrednio z dotychczasowej i współczesnej polityki państwowe w odniesieniu 
do miejscowej ludności. 

Ad a/: udział nie – Polaków w części „litewskiej” to przede wszystkim głównie 
przyjezdni (po roku 1945 a zwłaszcza po 1991 roku Litwini, niewielka liczba 
Rosjan głównie w Wilnie oraz – w utworzonym w okresie ZSSR kompleksie 
przemysłowym – Ignalina i Elekrenai. Autochtoni to stosunkowo niewielka 
liczba Białorusinów w zasadzie tylko w rejonie Solecznickim.  
W części „białoruskiej” to autochtoniczni Białorusini zwłaszcza w centralnej 
części rejonu grodzieńskiego oraz w przemieszaniu z Polakami w pozostałych 
obszarach tej części „pasa”. Także niewielka liczba autochtonicznych Litwinów 
w dwu głównych centrach: okolice nadniemeńskiej wsi Przewałka oraz Pielasa 
w rejonie Werenowskim. Wyłącznie przyjezdni (ZSSR) Rosjanie to głownie 
Grodno oraz większe miasta w „pasie”: Lida, Wołkowysk i w mniejszym stop-
niu pozostałych miastach rejonowych (powiatowe). 

Ad b/: W „litewskiej” części „pasa” Polacy mówią jednocześnie w językach: rosyj-
skim i polskim, wszyscy (praktycznie) także „prostym” – większość, oraz li-
tewskim mniejszość głównie młodsi. Starsi Litwini na ogół znają polski i lepiej 
rosyjski. Młodsi tylko litewski. Język polski ma status pomocniczy publicznie. 
W kontaktach publicznych jest używany na równi z rosyjskim. Litewski tylko 
urzędowo. Status rosyjskiego słabnie, litewskiego rośnie. Język polski utrwala 
szkolnictwo polskojęzyczne, prasa i liturgia w Kościele. „Ulica” często mówi po 
polsku.  
W części „białoruskiej” w miastach dominuje rosyjski a w terenie rosyjski, pro-
sty i białoruski. Język polski używany jest rzadko i w kontaktach prywatnych. 
Status języka polskiego jako publicznego nie istnieje. Starsi znają go dobrze, 
młodsi słabo w najlepszym razie rozumieją. 

Ad c/: w obu częściach „pasa” kultura ma charakter ludowy. Wiąże się to z całko-
witym w tym fizycznym zlikwidowaniem naturalnych elit polskich w okresie 
wojennym i bezpośrednio powojennym. Tutejsza inteligencja jest pierwszo – 
pokoleniowa (obok niej pojawiają się już licznie absolwenci uczelni polskich), 
wykształcona w uczelniach zideologizowanych w formie sowietyzacji. Obok 
tradycyjnych form folklorystycznych (pieśni, tańce i obrzędy) powrót do pu-
blicznie ukrywanej kultury polskiej po rozpadzie ZSSR poprzez organizacje 
polskie charakteryzuje się kultywowaniem repertuaru patriotycznego, ogólno-
polskiego na ogół zupełnie zapomnianego w Polsce wobec tutejszej (w Polsce) 
ofensywy tzw. europejskości lansowanej przez kręgi liberalno-laickie. Na Wi-
leńszczyźnie wyjątkiem w stosunku do terenu jest Wilno, gdzie obok kultury li-
tewskiej występują praktycznie wszystkie formy polskiej kultury wysokiej 
(sztuka, poezja, literatura piękna, piśmiennictwo inne itd.). 
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Ad d/: konfrontacyjność w części „litewskiej” jest zauważalna i wyraża się w pro-
cesie wyborczym. Polacy głosują masowo na partię polską (AWPL). Trwa kon-
flikt w zakresie reprywatyzacji, zdecydowanego dążenia do zachowania lub 
wprowadzenia polskojęzycznych nazw ulic oraz obrony statusu języka pol-
skiego w szkołach.  
W części „białoruskiej” konfrontacyjność jest swoiście utajniona. Szczególnym 
wyrazem publicznym jest nierówna walka z reżimem o zachowanie autono-
micznego statusu ZPB i skazane na niepowodzenie stąd nieaktywne starania 
o zachowanie języka polskiego w liturgii Kościoła. W przypadku zaistnienia 
warunków demokratycznych konflikt przeniesie się na pole jawnego kwestio-
nowania miejscowej polskości przez kręgi opozycji narodowej, z czym – w skali 
poważnej – wystąpiły problemy w okresie „przedłukaszenkowskim”. Zwa-
żywszy, że polskość jest w odwrocie, konfrontacja obejmie jedynie aktywne 
kręgi miejscowych Polaków. 

*    *    * 

„Polski pas” charakteryzuje się szczególnie silną kompaktowością ludności 
polskiej w jego środkowej części. Rejony Wileński, Solecznicki (RL) oraz Werenow-
ski, Lidzki i Szczuczyński (RB); to obszar bezwzględnej większości Polaków na tych 
terenach. Lewa strona (dół) „pasa” to przede wszystkim znaczna liczba Polaków 
w rejonie Grodzieńskim i niżej w Wołkowyskim (RB), przy braku takiej symetrii po 
stronie RL (rejony łoździejski, Kalwaryjski i Orański). Górna część „pasa” to u jej 
początku znacząca symetria, lecz wąski przebieg: rejony Święciański i Podbrodzki 
(RL) i Oszmiański z Ostrowieckim (RB). Górna część to przewaga Polaków na Bra-
sławszczyźnie (RB) i wyraźna asymetria głębokości zasiedlenia w rejonach Visagiń-
skim, Ignalińskim i Jezioroskim (RL). 
O okolicznościach wytyczenia nieistniejącej nigdy w centralnej części „pasa” grani-
cy politycznej (państwowej) wspominano wyżej. Cały obszar miał jednak cechy 
pogranicza; narodowościowe, religijne i kulturowe. 

Od północnego-zachodu był to teren styku wyraźnej polskości z litewskością, 
choć styk ten nie zawsze miał charakter linearny z uwagi na liczne zasiedlenie Po-
laków poza tym terenem, aż do Kowieńszczyzny włącznie – totalne wynarodowie-
nie nastąpiło tutaj po litewskich represjach w okresie międzywojennym, fizycznej 
likwidacji w czasie wojny oraz sowieckiej lituanizacji po wojnie. Granica państwo-
wa II RP z przedwojenną RL nie była ścisłym rozgraniczeniem etnicznym o czym 
świadczą napisy nagrobne na cmentarzach usytuowanych po przedwojennej litew-
skiej stronie. Nie mniej było to pogranicze narodowościowe i kulturowe, lecz nie 
religijne z uwagi na katolickość obu stron z tym, że w gorącym sporze narodowym 
litewsko-polskim, od schyłku XIX wieku, konfesyjność, zwłaszcza ze strony litew-
skiej, była wykorzystywana do celów politycznych (tzw. wojny kościelne wywoły-
wane agresywną lituanizacją podejmowaną przez księży nacjonalistów). Granicą 
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był także język: litewski a contrario polskiemu i tzw. gwarom prostym będącym lo-
kalnymi mieszankami polszczyzny z białoruszczyzną i na odwrót. 

Od południowego-wschodu „pas polski” stykał się i styka z terenem etnicz-
nie białoruskim i domeną rosyjsko-bizantyjskiego prawosławia. Był to zatem i jest 
(po huntingtonowsku) „uskok cywilizacyjny”. Granicę wyznaczała przede wszyst-
kim konfesja, gdzie katolicyzm był i w dużej mierze nadal jest utożsamiany z pol-
skością. Prawosławie u schyłku XIX wieku nie miało jednoznacznych konotacji 
narodowych, zwłaszcza że było wyznaniem napływowych Rosjan i miejscowych 
pre-białoruskich chłopów. Tutejsze odrodzenie białoruskie (a raczej narodziny ru-
chu narodowego w nowoczesnym rozumieniu) inspirowane było przez przedsta-
wicieli miejscowej szlachty katolickiej, wybierającej orientację narodową białoruską. 
Współcześnie następuje erozja narodowościowa wobec intensywnej samobiałoru-
tenizacji Kościoła, co już prowadzi do praktycznego wynarodowienia młodszego 
pokolenia (głownie dzieci i młodzieży), poprzez białoruskojęzyczną katechezę 
sprawowaną głównie przez duchownych i zakonnice przybyłe po 1990 roku z Pol-
ski. 

Po „litewskiej” stronie „pasa” zwłaszcza w jego części centralnej erozja naro-
dowościowa nie jest znaczącą. Wpływ na to przede wszystkim miały (po II wojnie 
światowej): 

− nadal wizualnie i w znacznym stopniu etniczny (przybysze z polskich wsi) 
charakter stolicy – Wilna miasta nieodległego od skupisk Polaków, 

− mocno zredukowane, ale nieprzerwanie czynne publiczne życie religijne 
prowadzone przez duchownych po polsku, 

− istnienie szkolnictwa polskojęzycznego wszystkich stopni, 

− publiczne uznawanie narodowości polskiej jako realnej a nie tzw. paszpor-
towej. 

Obecnie polskość utrzymują: 

− łatwe kontakty z Polską i Zachodem zwłaszcza po akcesji RL do UE, 

− silne choć zróżnicowane organizacje polskie kulturalne i zawodowe, 

− realny udział w życiu politycznym (samorządowym) i sprawowanie władzy 
w rejonach z polską większością, 

− liczne wielostopniowe szkolnictwo polskojęzyczne, 

− instytucjonalne i materialne wsparcie ze strony Macierzy. 

W efekcie m. in. język polski jest w publicznym, codziennym użyciu zwłaszcza 
w Solecznikach, Ejszyszkach i ich okolicy. 

Polskości obok naturalnej i dobrowolnej lituanizacji zwłaszcza w dominującym 
otoczeniu litewskim, zagrażają: 

− doktryna państwowa realizowana poprzez szkołę ukazująca relacje z Polską 
i polskością w przeszłości jako wyłączne pasmo szkód dla Litwy i litewsko-
ści, 
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− brak realizacji uregulowań traktatowych z Polską o pisowni nazwisk, nazw 
miejscowości i ulic oraz hamowanie reprywatyzacji na Wileńszczyźnie, 

− preferencje dla szkół litewskojęzycznych w rejonach zwartego zasiedlenia 
polskiego, 

− tzw. kolonizacja wewnętrzna45, 

− stała tendencja do ograniczania szkolnictwa polskojęzycznego i publicznego 
stosowania języka polskiego, 

− tendencyjne zmiany administracyjne ograniczające możliwość reprywatyza-
cji oraz rozbijające jednolicie zamieszkiwany przez Polaków obszar poprzez 
przyłączanie terenów peryferyjnych do rejonów z przewagą litewską, 

− podobna manipulacja przy określaniu okręgów wyborczych. 

Po „białoruskiej” stronie pasa po II wojnie światowej sytuacja (mimo formalnego 
znaczenia granicy politycznej, która miała charakter formalny – „wewnątrz sowiec-
ki”) była diametralnie odmienna z powodu: 

− braku ośrodka – aglomeracji o charakterze Wilna (Grodno mimo silnego et-
nicznie polskiego charaktery nadanego przez przybyszy ze wsi i licznych 
polskich pamiątek kultury  materialnej, jako miasto graniczne, garnizonowe 
i bezwzględnie rusyfikowane nie mogło odgrywać podobnej roli – odegra ją 
mimo wszystko po roku 1989 jako główny ośrodek formalnego odrodzenia 
polskiego w BSSR – RB do czasu spacyfikowania w roku 2005 Związku Pola-
ków przez władze białoruskie), 

− zredukowanie publicznego życia religijnego do kilku zaledwie kościołów 
przy stałej likwidacji parafii rzymskokatolickich, które jeszcze przetrwały,  

− kompletne nieistnienie od 1949 roku jakichkolwiek form szkolnictwa polsko-
języcznego46 

− praktycznego nieuznawania narodowości polskiej mimo często heroicznej 
walki o taki wpis w paszporcie przez miejscowych Polaków 

W efekcie nawet w „nadgranicznym” z Solecznikami Werenowie oraz okolicy język 
polski w życiu publicznym nie występuje mimo, że w starszym pokoleniu jest ro-
zumiany. 

Obecnie polskość ogranicza: 

− utrudniony kontakt z Polską i Zachodem, 

− spacyfikowanie i infiltracja polityczna organizacji polskich z ZPB na czele, 

− brak zorganizowanego i niezależnego życia kulturowo-oświatowego, 

− brak reprezentacji politycznej, w tym: nieistnienie samorządu, 

                                                 
45 Por. Z. Kurcz, Polacy na Wileńszczyźnie, Wrocław 2005. 
46 Z.J. Winnicki, Szkoły polskie na Białorusi w latach 1944 – 1946, [w:] Szkice kresowe, Wrocław 1995, s. 48 - 

62. 
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− praktyczne nieistnienie (dwie szkoły polskojęzyczne ostatnio zideologizo-
wane na modłę postsowiecką) szkolnictwa polskojęzycznego, 

− od 2005 roku praktycznie zlikwidowany wskutek restrykcji władz białoru-
skich instytucjonalnej i materialnej pomocy ze strony Polski, 

− zupełny brak demokracji politycznej, 

− popierana przez władze i opozycję samobiałortenizcja Kościoła, 

− tzw. narodowa koncepcja historii doktrynalnie i poprzez system szkolnictwa 
wykazująca wyłączne szkody dla Białorusi i Białorusinów w dziejach kontak-
tów z Polską i polskością, fałszowanie i prezentyzm w metodzie nauczania 
historii, polegający na powszechnie przyjmowanej tezie o tym, że na Białorusi 
nie ma autochtonicznych Polaków a są jedynie spolonizowani Białorusini oraz (teza 
przyjęta przez białoruską inteligencje opozycyjną - teza nie kwestionowana 
przez władzę), przyjmowana przez większość aktywnych inteligentów biało-
ruskich odpowiednio do poglądu, jaki po polsku (w publikacji wydanej 
przez Instytut prof. Kłoczowskiego w Lublinie) wyraził znany współczesny 
naukowiec białoruski Zachar Szybieka: „... Biorąc pod uwagę obecną [2002 r. 
– Z.J.W.] sytuację Białorusi nie należy dążyć do kulturowego modelu (et-
niczno-językowego, substancjalnego), ale do modelu funkcjonalnego (pań-
stwowo-politycznego). Wszystko, co znajduje się na Białorusi, jest białoru-
skie. Wszyscy obywatele Białorusi są Białorusinami”47. Powyższe wzmacnia-
ne jest upowszechnianiem przekonania, że miejsce zamieszkania i obywatel-
stwo kreują narodowość, a samo obywatelstwo utożsamiane jest z narodo-
wością (białoruską)48.  
Skutki tego w świadomości już są i to nie pospolite. Świadczą o tym wystę-
pujące częstokroć w jednej (najbliższej) rodzinie podziały narodowościowe, 
w wyniku których bywa, że rodzeństwo deklaruje różną narodowość albo 
jako spadek po sowiek-u narodowy indyferendyzm. Świadczy również świa-
domość (autentyczna) osób odpowiedzialnych za historyczną edukację, które 
przekonane tym, co znajdowały w piśmiennictwie sowieckim a obecnie bia-
łoruskim, wyrażają oryginalne zdziwienie pytaniami o polskość np. w Grod-
nie49. Proces ów (celowa edukacja wpływająca na samoświadomość uczniów) 
działa w obie strony. Niezastąpionym źródłem ukazującym takie właśnie 
przypadki są liczne, zwłaszcza w początkowym okresie wydawania gazety, 
listy czytelników do grodzieńskiego Głosu znad Niemna. Ludzie ci opisują 
własną drogę do powzięcia samoświadomości narodowej, którą albo zatraci-
li, albo pod wpływem jednokierunkowych tez podręcznikowych nabyli. Do 
tego dokłada (ł) się rozpowszechniony, też urzędowy pogląd o swoistym ius 

                                                 
47 Zachar Szybieka Historia Białorusi 1795 - 2000, Lublin 2002, s. 505. 
48 Do powszechnych postaw na białoruskiej prowincji należą takie stwierdzenia: jak była Polska to my 

byliśmy Polakami, teraz jest Białoruś (ciapier Biełaruś) to jesteśmy Białorusinami.  
49 W roku 1995 zdarzyło się osobiście, piszącemu te słowa stwierdzić taką świadomościową postawę 

u dyżurnej (nie salowej!) w grodzieńskim Muzeum Historycznym (na Zamku Witolda – Batorego). 
Osoba ta, na tle gablot z polskojęzycznymi księgami z wieku XVIII-go, indagowana o książki polskie 
(podręczniki itp.) z okresu dwudziestolecia międzywojennego, z najwyższym zdumieniem zareago-
wała: „Szkoły polskie w Grodnie? Niemożliwe....!”. 
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soli – „prawie ziemi” – w myśl którego rozpowszechnia się pojęcie narodo-
wości w zależności od miejsca zamieszkania. W uproszczeniu teza owa brzmi 
„mieszkasz na Białorusi, białoruski chleb jesz – jesteś Białorusinem”. Charak-
terystyczny przykład zamieścił w roku 2000 zjazdowy (zjazd sprawozdawczo-
wyborczy ZPB) numer przywołanej gazety50. Znajdujemy tam opis „powro-
tu” z czasowej (radzieckiej, współczesnej) białoruskości wywołanej propa-
gandą i tezami piśmiennictwa, – dojrzałej kobiety wskutek jej własnych po-
szukiwań świadomościowych. Matka owej kobiety w charakterystyczny spo-
sób wyjaśniała córce zawiłości przemian narodowościowych, z którymi – jak 
wynika z opisywanego przypadku, zewnętrznie się pogodziła mimo innej 
wewnętrznie samoświadomości. Na pytanie kim jesteśmy? – padła stereoty-
powa odpowiedź: „według wszystkich dokumentów [oficjalnych, państwo-
wych, współczesnych – Z.J.W.] jesteśmy Białorusinami”. Na konkretyzujące 
pytanie, – którego treść i tutejsze (BSSR – RB) znaczenie byłoby w Polsce (III 
RP) kompletnie nie zrozumiałe – „A kim byłaś kiedy byłaś jeszcze panien-
ką?” – „oczywiście Polką” – ‘odpowiedziała z honorem’”. Tak ową zasadni-
czą dla przewartościowań świadomościowych sytuację, opisała autorka tek-
stu z grodzieńskiej gazety polskiej. Ta krótka scenka oddaje całą dramaturgię 
i jednocześnie dokumentuje skutki oddziaływań wcześniejszych (propagan-
da i przymus) oraz współczesnych (kształtowanie świadomości przez jedno-
stronne tezy białorusinizujące). Te przykłady są jednocześnie charaktery-
styczne i powszechne. 

W efekcie formalnie etnicznie jednorodny pas przybiera po obu stronach 
„polsko-polskiej” granicy charakter odmienny co zaznaczono już w tym opracowa-
niu wyżej. 

5. PERSPEKTYWY 

Po 16-tu latach klasycznego, politycznego, granicznego (państwowego) roz-
dzielenia „pas” traci charakter pogranicza politycznego czyli jednorodnego obszaru 
oraz skupiska ludności poczuwającej się do jedności. Wpływ na to mają istotne 
utrudnienia w swobodnym dotąd przemieszczaniu i komunikowaniu się ludności 
w obrębie całego obszaru. Migracje związane z zatrudnieniem po obu stronach 
praktycznie ustały. Obie części dostosowały się do przestrzeni gospodarczych 
państw, w obrębie których się znajdują. Część północna „litewska” zaczyna ponad-
to partycypować w możliwościach strukturalnych generowanych przez Unię Euro-
pejską, czego „pas” białoruski doświadczyć nie ma szans. Powoduje to powoli po-
stępującą dysproporcję cywilizacyjną we wszystkich jej aspektach. Po stronie „bia-
łoruskiej” następuje widoczna, szybsza niż po „litewskiej”, asymilacja do narodo-
wości dominującej poprzez powszechne używanie języka (gwar lokalnych) białoru-

                                                 
50 Głos znad Niemna Nr 47 (446) z 24.11.2000 r. – artykuł – list; Leonarda Czuro Odnaleźliśmy się w polskości. 

Szlak ku poszukiwaniu przynależności narodowej nie jest łatwy. (s. 11). 



„POLSKO-POLSKIE” POGRANICZE POMIĘDZY BIAŁORUSIĄ A LITWĄ. REFLEKSJE 281 

skiego, za czym – wskutek polityki władz, dążeń opozycji oraz depolonizacyjnej 
polityki lokalnego Kościoła – idzie przyśpieszona depolonizacja w ogóle kierująca 
się ku przyjmowaniu narodowej świadomości białoruskiej. W ostatnich dwu latach 
proces ten nasilił się wobec drastycznych represji zastosowanych przez rząd biało-
ruski wobec członków i struktur Związku Polaków na Białorusi, odgrywającego 
dotąd wiodącą rolę w polskim ujawnieniu i odrodzeniu narodowym w BSSR – RB 
(dotąd funkcję tę zastępczo spełniały struktury kościelne). 
Po stronie „litewskiej”, zwłaszcza w centralnej części tamtego odcinka „pasa”, pro-
cesy asymilacyjne, mimo iż zauważalne, przebiegają znacznie wolniej. Ma na to 
wpływ znacznie większa wolność polityczna, pozwalająca w obrębie organizacji 
oraz struktur samorządu artykułować sprawy miejscowej polskiej społeczności 
według jej politycznej woli. Strony „pasa” zatem się obiektywnie separują. Czy 
w przyszłości będą mogły zaistnieć jako jakaś formuła całości, trudno wyrokować. 
Nie ulega natomiast wątpliwości, że nadal gdyby zaistniały warunki dla autono-
micznej wypowiedzi ludności po obu stronach, większość zapewne zdecydowałaby 
się na wspólną formułę organizacji politycznej – raczej w obrębie państwowości 
litewskiej – a wówczas ciążącej ku jak najściślejszym związkom z Polską. Tego 
obawiają się czynniki litewskie i białoruskie zainteresowane maksymalną depolo-
nizacją swych części „pasa”, a zatem jak największą trwałością rozgraniczenia. 
Utrwala się zatem „pogranicze polsko-polskie” pomiędzy Litwą a Białorusią. 

Współczesne badania polonijne dotyczące polskiej ludności „pasa” w więk-
szości abstrahują od jego fenomenu, gdyż badacze koncentrują się na jednej tylko 
części; raz jako element badań „Polaków na Litwie” lub dwa – jako element badań 
„Polaków na Białorusi”. W tak przyjętej metodologii „pas” jako fenomen pograni-
cza nie istnieje! 
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1. UWAGI WSTĘPNE 

Podjęcie powyższego tematu przez autorów wynikało z przekonania wielu 
polskich badaczy, głównie historyków, socjologów, politologów o roli konferencji  
w docieraniu do prawdy na temat stosunków polsko-ukraińskich i w przeszłości, 
i dziś. Zdecydowały o tym także inne czynniki, m.in. upowszechnione przez pol-
skich polityków i elity opiniotwórcze przekonanie o roli Ukrainy w polityce zagra-
nicznej RP, jako „strategicznego partnera”, czy zainteresowanie, jakie poglądy na 
stosunki polsko-ukraińskie przedstawia „druga strona”. Celem podjęcia zagadnie-
nia była także chęć zbadania, czy na konferencjach (zwłaszcza o tematyce histo-
rycznej) doszło do zbliżenia stanowisk uczestników i poprzez dialog przyczyniono 
się do pojednania obu narodów w prawdzie i na bazie prawdy. Nie tylko Jan Paweł 
II w przesłaniu do obu narodów w 2002 roku apelował o pojednanie w prawdzie, 
pojęciem tym operowali wielokrotnie także politycy polscy i ukraińscy. Ale, nieste-
ty, często owo pojęcie było różnie rozumiane przez  obie strony. Pojawiały się na-
wet absurdalne tezy o istnieniu przynajmniej dwóch prawd o stosunkach polsko-
ukraińskich: polskiej i ukraińskiej. Warto zatem przyjrzeć się, jak wyglądała ta kwe-
stia w rozumieniu organizatorów i uczestników omawianych konferencji. 

*    *    * 

Naturalną konsekwencją ożywienia polsko-ukraińskich kontaktów politycz-
nych, które można zaobserwować od początku lat dziewięćdziesiątych, było zwięk-
szone zainteresowanie tematyką stosunków polsko-ukraińskich wśród polskich 
środowisk naukowych. Faktem jest, że w okresie ostatnich kilkunastu latach miała 
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miejsce wymiana poglądów polskich i ukraińskich naukowców związanych z na-
ukami społecznymi, zwłaszcza z historią. Pomijając naukową ocenę konferencyj-
nych ustaleń, należy stwierdzić dużą aktywność na tym polu, głównie strony pol-
skiej jako inicjatora ponad dziewięćdziesięciu procent z nich. Wiele do życzenia 
pozostawia natomiast przedmiot, skala oraz ich naukowe rezultaty. Należy pamię-
tać, że do odpowiedzialnego i właściwego kształtowania stosunków między pań-
stwami niezbędna jest rzetelna wiedza, zwłaszcza o ich najważniejszych aspektach. 
Wszak, im większa orientacja decydentów poszczególnych państw w kwestii wza-
jemnych problemów, oczekiwań i dążeń, tym efektywniej może być realizowana 
polityka i większe ma szanse na osiągnie zamierzonych przez nich celów. 

Kontakty środowisk naukowych Polski i Ukrainy pełnią istotną rolę 
w kształtowaniu stosunków między oboma państwami, choć może nie zawsze są, 
w odczuciu opinii publicznej (niezmiernie rzadko informowanej o tego typu inicja-
tywach), równie spektakularne, jak bilateralne spotkania o charakterze politycznym 
czy gospodarczym. Jednak podkreślić należy, że elity naukowe winny mieć nieba-
gatelny wpływ na kształtowanie nie tylko postaw społecznych wobec konkretnych 
zagadnień, ale także polityki zagranicznej obu państw (naukowcy często występują 
jako eksperci, pełnią funkcje doradcze, konsultacyjne itp.). Omawiając kontakty 
polsko-ukraińskich elit naukowych, uzyskujemy więc wiedzę nie tylko o nastawie-
niu uczestników do wzajemnej współpracy, czy zagadnieniach budzących kontro-
wersje, ale także o tym, czy istnieją przesłanki do  wypracowania kompromisów 
przez polityków. 

Przedstawiając kontakty polskich i ukraińskich środowisk naukowych, nale-
ży zaznaczyć, iż ze względu na liczbę konferencji, seminariów, sympozjów i dysku-
sji polsko-ukraińskich skoncentrujemy swą uwagę jedynie na najistotniejszych. 
Ograniczenie liczby omawianych konferencji związane jest z charakterem niniej-
szego opracowania (zostało ono przygotowane na konferencję naukową, gdzie 
obowiązują zasady dotyczące objętości referatów), a także ograniczeniami w kwe-
stii gromadzenia materiału;  skompletowanie informacji dotyczących wszystkich 
naukowych spotkań polsko-ukraińskich jest z różnych względów utrudnione (czę-
sto z powodu małego zasięgu spotkań i braku materialnych „śladów” ich zaistnie-
nia – w postaci wydawnictw książkowych, materiałów prasowych czy informacji 
na stronach internetowych). Wobec powyższego, czynnością niezbędną jest wska-
zanie na uwarunkowania doboru omówionych poniżej konferencji. Pod pojęciem 
„ważniejsze” autorzy rozumieją konferencje, które: 

− podnosiły istotne dla dalszej współpracy polsko-ukraińskiej problemy z za-
kresu historii, politologii i socjologii, 

− wywołały największy rezonans w środowiskach naukowych i medialnych, 
a pośrednio przez nie w społeczeństwach Polski i Ukrainy, 

− angażowały decydentów politycznych (odbywały się pod patronatem władz 
państwowych czy regionalnych Polski i Ukrainy), 

− gromadziły większe gremia naukowców-specjalistów w zakresie tej tematy-
ki. 
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Aby lepiej zrozumieć kształt ustaleń naukowców polskich i ukraińskich, na-
leżałoby najpierw określić „atmosferę” do badań nad stosunkami polsko-
ukraińskimi, jaka występuje w Polsce, a także najważniejsze dokonania polskich 
badaczy na tym polu. 

2. POLSCY NAUKOWCY O STOSUNKACH POLSKO-UKRAIŃSKICH 

Mimo, że Ukraińcy (wcześniej Małorusini), są naszymi sąsiadami od wie-
ków, stosunki polsko-ukraińskie (a także odnoszące się do pozostałych wschodnich 
sąsiadów Polski – Litwy1 i Białorusi) nie należały przez długi czas do zagadnień 
często podejmowanych przez polskich naukowców; tak socjologów, jak i history-
ków, politologów i innych przedstawicieli nauk społecznych (chodzi głównie 
o okres PRL). O ile mające długą tradycję badania dotyczące kontaktów polsko-
niemieckich przyniosły i przynoszą wymierne efekty w postaci licznych publikacji 
o charakterze monograficznym, przyczyniają się do lepszej edukacji młodzieży 
w zakresie wspólnej historii (tematyka ta jest szerzej podnoszona na łamach pod-
ręczników szkolnych), ale i kultury (funkcjonuje wiele międzyszkolnych czy mię-
dzyuczelnianych programów partnerskich), rozwijają się obustronne inicjatywy na 
szczeblach samorządowych, o tyle w miarę całościowe badania nad stosunkami 
polsko-ukraińskimi nie zostały do tej pory przeprowadzone. Istniało wcześniej 
i nadal istnieje, wiele obiektywnych i subiektywnych barier, które poważnie utrud-
niają przedsięwzięcia naukowe polskich badaczy w omawianej kwestii, jak np. 
permanentne niedofinansowanie polskiej nauki, czy trudności językowe (w prze-
ciwieństwie do języków niemieckiego, czy nawet rosyjskiego, nauka języka ukraiń-
skiego nie jest w Polsce popularna), co stanowi poważne utrudnienie w podjęciu 
badań nad ukraińskimi archiwaliami, a także prowadzeniu przez Polaków szeroko 
zakrojonych badań empirycznych na ten temat na Ukrainie. Stąd też autorzy opu-
blikowanych dotychczas prac, podejmując powyższy temat, koncentrowali się ra-
czej na przedstawieniu wycinków wzajemnych stosunków obu narodów, często 
mniej istotnych. Daje się również zauważyć dysproporcja w opracowywaniu za-
gadnień szczegółowych – niektóre z nich były uwypuklane, inne zaś omawiane w 
sposób fragmentaryczny lub pomijane. 

Badania socjologiczne, które przeprowadzono do tej pory, realizowane były 
w większości jedynie na terytorium Polski. Miały niewielki zakres, przeważnie 
przygraniczny i lokalny charakter i były, co się z tym wiąże, mocno zawężone te-
matycznie (m.in. nad wzajemnymi stereotypami). Do chwili obecnej badania za-
gadnień istotnych z punktu widzenia kształtowania stosunków polsko-ukraińskich, 
jak choćby dotyczące kwestii wzajemnego postrzegania przez Polaków i Ukraińców 
tematów drażliwych, historycznych zaszłości, skali rozpowszechnienia i siły przy-

                                                 
1 Sytuacja Polaków na Litwie, a także analiza stosunków polsko-litewskich została ostatnio rzetelnie 

omówiona przez Z. Kurcza w doskonałej książce pt. „Mniejszość polska na Wileńszczyźnie”. Stanowi ona 
pierwszą w Polsce publikację, której autor podchodzi do omawianego problemu w sposób komplek-
sowy.  
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wiązania do stereotypów Polaka w oczach Ukraińca i Ukraińca w oczach Polaka, 
wzajemnych roszczeń, oczekiwań itp., były podejmowane sporadycznie2. 

Jedną z publikacji rzucających szersze światło na stosunki polsko-ukraińskie 
jest książka autorstwa B. Surmacz pt. „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Polito-
logiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie”, która traktuje, na co wskazuje jej tytuł, 
o dotychczasowych oficjalnych kontaktach państwowych między Polską 
a Ukrainą3, a nie podejmuje problemów stosunków pomiędzy narodami. Większość 
publikacji dotyczących stosunków polsko-ukraińskich (jak np. książka autorstwa 
K. Grünberga i B. Sprenglera, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X – XX 
wieku), mimo iż tytularnie dotyczy ich całości na przestrzeni dziejów, zbyt wąsko 
odnosi się do powojennej historii tychże stosunków, a istotne kwestie z okresu 
II wojny światowej (i rzutujące na nie w chwili obecnej, jak ludobójstwo dokonane 
na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i w Galicji Wschodniej) są 
traktowane w sposób marginalny i nie sygnowane nawet osobnym rozdziałem 
w tejże obszernej pracy, co wypacza ich charakter i często  uniemożliwia właściwą 
(zgodną z prawdą historyczną) ich ocenę4. 

Prace dotyczące stosunków polsko-ukraińskich są publikowane w polskiej 
prasie z małą częstotliwością, można powiedzieć – okazjonalnie, a przy tym często 
w sposób jednostronny. Nieco inaczej wygląda ta kwestia w odniesieniu do perio-
dyków specjalistycznych. Interesujące nas zagadnienia poruszane bywają m.in. 
w „Sprawach Międzynarodowych”, na łamach „Karty” (wydawnictwa niezależnej 
organizacji pozarządowej „Ośrodek Karta”, które wydało i wydaje szereg ważnych 
pozycji na ten temat), „Roczników Wschodnich”, „Zeszytów Ukrainoznawczych”. 
Omawianą problematykę podejmują także w swoich organach prasowych organi-
zacje zrzeszające Polaków wysiedlonych z dawnych Kresów. Do takich wydaw-
nictw należy m.in. wydawane od początku lat 90. „Na Rubieży”, „Głos Podolan” 
oraz „Głos Kresowian” (od 2001). Mają one jednak „niszowy” charakter (wydawa-
ne są w małych nakładach, a ich odbiorcami są głównie zaawansowani wiekowo 
Kresowianie i ich rodziny). 

Poruszając tematykę stosunków polsko-ukraińskich, nie sposób nie wspo-
mnieć o badaczach, którzy w swojej pracy naukowej koncentrują się na omawianej 
problematyce. Należą do nich m.in.: E. Prus, R. Torzecki, W. Filar, J. E. Wilczur, A. 
Korman, Cz. Partacz, K. Łada, M. Klimecki, Z. Karpus, W. Rezmer, A. L. Sowa, 
W. Palski, L. Kulińska, G. Hryciuk, G. Mazur, G. Motyka, T. Stryjek, a także histo-
rycy związani ze środowiskami ukraińskimi: W. Mokry, R. Drozd, I. Hałagida, 
E. Misiło, M. Czech, B. Huk, których praca badawcza, odnosząca się do wspomnia-
nego zagadnienia, zaowocowała wieloma często bardzo kontrowersyjnymi publi-

                                                 
2 Na temat stereotypów pisali między innymi J. Jestal czy H. Pietrzak, por. Stereotypy narodowościowe na 

pograniczu, Praca zbiorowa pod red. W. Bonusiaka, Rzeszów 2002.   
3 B. Surmacz „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie”, 

Wyd. UMCS, Lublin 2002. Autorka wnikliwie analizuje w niej kwestię polsko-ukraińskich stosunków 
międzypaństwowych. Przedstawia sytuację wewnętrzną Polski i Ukrainy, powiązania obu krajów ze 
środowiskiem międzynarodowym, implementację polityczną Polski i Ukrainy we wzajemnych sto-
sunkach, rysuje także scenariusze przyszłych stosunków polsko-ukraińskich.  

4 Zob. K. Grünberg, B. Sprengler, Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X – XX wieku, Warszawa 
2005. 
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kacjami. Osobnego potraktowania wymaga Ukrainiec W. Poliszczuk, wybitny 
znawca współczesnych stosunków polsko-ukraińskich, niewątpliwie najlepszy spe-
cjalista w zakresie ideologii, doktryny i programu nacjonalizmu ukraińskiego oraz 
realizacji jego założeń w praktyce5. 

3. POLSKO-UKRAIŃSKIE KONTAKTY NAUKOWE. 

Stosunki międzypaństwowe są domeną polityków, którzy odpowiadają za 
ich kształtowanie. Jednak stosunki między narodami nie zawsze są takie, jakimi 
chcieliby je widzieć politycy. Dekoracyjna fasada nie musi świadczyć o walorach 
wnętrza, a kroki i gesty służące, w swojej oficjalnej wersji, kształtowaniu dobrych 
kontaktów, zmierzające do zbliżenia i porozumienia, są często jedynie „zasłoną 
dymną” dla rzeczywistych intencji polityków. Niestety, i w stosunkach polsko-
ukraińskich często deklaracje nie pokrywały się z działaniami realnymi, a ich skutki 
były często odwrotne do zamiarów. Już w latach 90. mimo oficjalnych zapewnień 
strony ukraińskiej o zbliżeniu, porozumieniu i współpracy mieliśmy liczne dowody 
świadczące o jej „fasadowości” lub efektach odwrotnych do zamierzeń. Wystarczy 
wspomnieć latami ciągnącą się sprawę cmentarza „Orląt Lwowskich”6, czy też 
kwestię uznania i potępienia zbrodni OUN-UPA na polskiej ludności cywilnej na 
Kresach Wschodnich. 

Również dokonania polskich historyków jako popularyzatorów prawdy 
o polsko-ukraińskiej historii spotykają się z licznymi zarzutami (by wspomnieć 
choćby selektywny i zniekształcony charakter informacji zamieszczonych w pod-
ręcznikach dla młodzieży na wszystkich szczeblach szkolnictwa publicznego7). 

                                                 
5 Autor ten pisze o stosunkach polsko-ukraińskich w świetle wspólnych ustaleń sformułowanych przez 

przedstawicieli stron polskiej i ukraińskiej odnośnie najnowszej, dramatycznej historii obu narodów. 
Katalogując najważniejsze konferencje polsko-ukraińskie i opisując kształt zawartych nań zapisów, 
wskazuje na stan obecnych stosunków polsko-ukraińskich. W. Poliszczuk ustosunkowuje się także do 
charakteru i założeń polskiej polityki zagranicznej w kontekście Ukrainy, a także głównych celów 
ukraińskich nacjonalistów wobec Polski. 

6 Sprawa dotycząca otwarcia cmentarza Orląt Lwowskich dzieliła Polskę i Ukrainę od ponad dekady. 
Ostatecznie została rozwiązana 19 maja 2005 r. Rada Miasta Lwowa zgodziła się na otwarcie nekropo-
lii, po uzgodnieniu brzmienia napisu, który był zarzewiem konfliktu między stroną polską a ukraiń-
ską (obecnie brzmi on: „Tu leży żołnierz polski poległy za ojczyznę”. Strona polska zrezygnowała z in-
skrypcji „Bohatersko poległym za Polskę w latach 1919 – 1920”). Wystosowała równocześnie apel do 
władz polskich o budowę pomnika we wsi Pawłokoma poświęconego ofiarom polskiej akcji odweto-
wej w 1945 r. Pomnik został odsłonięty 13 maja 2006 r. przy udziale prezydentów obu państw, pomi-
mo wielu oporów i protestów mieszkańców Pawłokomy i okolicznych wsi. 

7 Obszerniej kwestię tą omawiają m.in.: Danuta Konieczna-Śliwińska – Stosunki polsko-ukraińskie 
w polskich podręcznikach historii dla szkoły podstawowej wydanych w latach 1989 – 1998; Anna 
Glimos-Nadgórska – Obraz stosunków polsko-ukraińskich dotyczących XX wieku w podręcznikach 
do historii dla szkoły podstawowej z lat 1945 – 1996; Włodzimierz Bonusiak – Stosunki polsko-
ukraińskie podczas drugiej wojny światowej w najnowszych ukraińskich podręcznikach historii do 
szkół wyższych; Andrzej Stępnik – Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie we współczesnych podręcz-
nikach historii w Polsce; Bogumiła Burda, Małgorzata Szymczak – Obrazy stosunków polsko-
ukraińskich w programach i podręcznikach do historii oraz w świadomości uczniów klas ósmych 
szkół podstawowych i trzecich szkół średnich, a także studentów kierunku historia WSP TK Zielona 
Góra [w:] Polska i Ukraina w podręcznikach szkolnych i akademickich, Rzeszów 2001. 
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Gros z nich, podejmując powyższe zagadnienie, nie oparło się pokusie stosowania 
uproszczeń i wydawania jednostronnych sądów, relatywizowania win i/lub po-
równywania ze sobą spraw z natury swojej nieporównywalnych. Także działania, 
podejmowane przez organy państwowe odpowiedzialne za badania nad stosun-
kami polsko – ukraińskimi (zwłaszcza Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci 
Narodowej, którego jednym ze statutowych założeń jest prowadzenie badań nad 
owymi stosunkami), nierzadko były prowadzone nierzetelnie8.   

Stosunki międzynarodowe są determinowane wieloma różnymi czynnikami. 
Jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to wyjątkowe dla nich znaczenie ma hi-
storia, zwłaszcza najnowsza, która niesie wspomnienie tragicznych, nie do końca 
wyjaśnionych i jednoznacznie ocenionych wydarzeń i może trwale zaważyć na 
wspólnej przyszłości. Historia Polski i Ukrainy (wcześniej Rusi Kijowskiej), często 
bywa postrzegana jako pasmo niekończących się sporów i walk, jak pisze B. Sur-
macz: „Polaków i Ukraińców dzieliło bowiem do niedawna prawie wszystko: aspiracje na-
rodowe, roszczenia wobec tego samego terytorium, stereotypy narodowe i pamięć wzajemnie 
wyrządzonych sobie krzywd.9, choć nie do końca taka ona była w rzeczywistości, gdyż 
większość tych wcześniejszych konfliktów miało podłoże klasowe, religijne, a nie 
narodowe. Trzeba stwierdzić, i są na to liczne dowody, że przeciętna ludność pol-
ska i ukraińska zamieszkująca wspólne terytorium żyła przed II wojną światową 
(kiedy to na Ukrainie aktywizowały się nacjonalistyczne organizacje) we wzajem-
nym poszanowaniu, nawet w symbiozie. Liczne były małżeństwa mieszane, a nie-
porozumienia miały raczej charakter marginalny. Jednak tragiczne wydarzenia, 
które stały się udziałem Polaków i Ukraińców podczas II wojny światowej (ludo-
bójstwo dokonane przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności cywilnej 
Wołynia i Małopolski Wschodniej)10, a które są ciągle żywe w polskiej pamięci 
zbiorowej (zwłaszcza w przypadku starszego pokolenia), niekorzystnie wpłynęły 
na polsko-ukraińskie relacje po 1991 roku11. Roli elit naukowych: historyków, socjo-
logów, politologów, nie sposób w tej kwestii przecenić. Ich zadaniem jest nie tylko 
wyjaśnianie drażliwych zagadnień, rewidowanie niesłusznych i bolesnych sądów, 
niwelowanie wzajemnych uprzedzeń, ale także dążenie do dialogu między Pola-
kami a Ukraińcami i poszukiwanie płaszczyzn porozumienia.  

                                                 
8 Zagadnienie to omawia m.in. największy znawca ukraińskiego nacjonalizmu W. Poliszczuk. Przedsta-

wia on szczegółowo przedsięwzięcia IPN-u i krytycznie ocenia jego ustalenia (które, jak wykazuje, 
często w sposób ewidentny mijają się z prawdą). Odnosi się on również do nierzetelnych publikacji 
historyków z IPN (W. Poliszczuk, Gorzka prawda. Cień Bandery nad zbrodnią ludobójstwa, Toronto 2004, 
s. 250-294 

9 B. Surmacz, Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie, 
UMCS, Lublin 2002, s. 7 

10 a także na ludności ukraińskiej przychylnej Polakom lub nie popierającej działań ukraińskich nacjona-
listów 

11 Więcej na ten temat pisze M. Malikowski w pracy: „Świadomość historyczna jako źródło współczesnych 
konfliktów polsko-ukraińskich” [w:] red. M. Malikowski, Z. Seręga, Konflikty społeczne w Polsce w okresie 
zmian systemowych, tom II, Rzeszów 2000. 
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POLSKO-UKRAIŃSKIE HISTORYCZNE KONFERENCJE NAUKOWE. 

Najwięcej kontrowersji we wzajemnych stosunkach dotyczyło spraw prze-
szłych, a zatem okresu II wojny światowej i bezpośrednio po wojnie. Inicjatywa 
spotkań o charakterze naukowym między polskimi i ukraińskimi historykami po-
jawiła się na gruncie polskim już na początku lat dziewięćdziesiątych. Szerszą ini-
cjatywę w tej kwestii wykazały: Ośrodek „Karta”, który odpowiedział w ten sposób 
na nasilone apele społeczne (przyjmujące formę obszernej korespondencji do re-
dakcji) o szersze podjęcie tematu ludobójstwa, dokonanego na ludności polskiej 
w okresie II wojny światowej na obszarze Wołynia i Małopolski Wschodniej, przez 
ukraińskich nacjonalistów oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Spo-
tkania historyków polskich i ukraińskich odbywały się sekwencyjnie w ciągu kil-
kunastu lat od roku 1994.  

Pierwsza z cyklu wspomnianych konferencji (zainicjowanych przez wyżej 
wymienione ośrodki), podejmujących temat stosunków polsko-ukraińskich, odbyła 
się w dniach 7-9 czerwca 1994 roku w Podkowie Leśnej pod hasłem „Polacy 
i Ukraińcy 1918-1948: trudne pytania”. Zapoczątkowała ona refleksję środowisk 
naukowych historyków obu krajów nad najnowszymi kartami historii polsko-
ukraińskiej. Obradom towarzyszyło znaczne napięcie (były to pierwsze lata kształ-
towania obustronnych kontaktów po odzyskaniu przez Polskę suwerenności i po-
wstaniu państwa ukraińskiego w 1991 roku), a poruszana problematyka budziła 
sporo emocji. Konferencja w Podkowie Leśnej stanowiła bez wątpienia przyczynek 
do wspólnej naukowej refleksji nad historią obu narodów, przełamywała dotych-
czasową indolencję w poszukiwaniu drogi do jej poznania, jednak ostateczny jej 
wydźwięk nie jest jednoznacznie pozytywny. Największe kontrowersje wywołał 
problem krwawych wydarzeń na Kresach Wschodnich z lat 1943-1944 oraz w gra-
nicach RP do 1947 roku. Obie strony przyjęły już na początku obrad, że Ukraińska 
Powstańcza Armia (UPA) miała charakter narodowowyzwoleńczy, co według wie-
lu badaczy problemu jest całkowicie niezgodne z prawdą12. Polscy historycy usto-
sunkowujący się do operacji „Wisła”(ostatecznej rozprawy z UPA, którą osiągnięto 
przez wysiedlenia ludności ukraińskiej i łemkowskiej, stanowiących dobrowolne, 
ale i często przymusowe „zaplecze” dla jej działalności na terenie Polski) i twier-
dzący, że była ona pogwałceniem praw człowieka i zastosowaniem odpowiedzial-
ności zbiorowej, pominęli kluczowy dla całej sprawy kontekst sytuacyjny (działają-
ce na terenach Polski połuniowo-wschodniej kurenie i sotnie UPA nie tylko mor-

                                                 
12 Jak podkreśla m.in. W. Poliszczuk, 60 % członków UPA weszło w jej skład nie dobrowolnie lecz pod 

groźbą kary śmierci, UPA uzurpowała sobie władzę państwową i występowanie w roli reprezentanta 
narodu (do jej  struktur należał 0,1% społeczeństwa ukraińskiego), a jej „kodeks moralny” wskazuje 
jednoznacznie na przestępczy charakter organizacji (zob. W. Poliszczuk, Dowody zbrodni OUN i UPA. 
Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu. Tom II: Działalność ukraińskich struktur nacjonali-
stycznych w latach 1920-1999, Toronto 2000, s. 311-387. 
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dowały polską ludność cywilną, ale i terroryzowały ludność ukraińską, zmuszając 
ją, pod groźbą utraty życia, do ich aprowizacji i włączania się działalności wywia-
dowczej i zbrojnej). Ważną konkluzją był natomiast obustronny apel uczestników 
konferencji o nieprzenoszenie na całe narody odpowiedzialności za przestępstwa 
poszczególnych jednostek, grup i organizacji13. 

Zorganizowaniu serii 10-ciu konferencji historycznych na ten temat towarzy-
szyło słuszne przekonanie, że wiedza dotycząca rozważanego zagadnienia jest za-
równo po stronie polskiej, jak i ukraińskiej, zbyt mała. Jednak przy realizacji tego 
przedsięwzięcia strona polska nie ustrzegła się błędów, do których niewątpliwie 
należy zaliczyć wykluczenie z obrad długoletnich badaczy tej problematyki i jej 
najlepszych znawców w osobach m.in. E. Prusa, W. Poliszczuka, R. Szawłowskiego, 
E. i W. Siemaszków, a zaproszenie do nich naukowców niespecjalizujących się 
w omawianym zagadnieniu. Krytycy tej inicjatywy stwierdzili, że uleganie tego 
typu naciskom było wielkim błędem strony polskiej (podobnie jak błędem było 
uznanie, że UPA należała do formacji narodowowyzwoleńczych, choć fakty nie-
podważalnie wskazują, że należy ją traktować jako organizację terrorystyczną). To 
polskie stanowisko, wynikające ze słabego rozeznania w temacie, wpłynęło nega-
tywnie na podejmowanie wielu kluczowych dla obu stron kwestii kontrowersyj-
nych i skoncentrowanie się na innych, mało znaczących dla obustronnych stosun-
ków tematach. Niektórzy z organizatorów cyklu konferencji dostrzegli swój błąd, 
jak choćby ŚZŻ AK i jego Wołyński Oddział z jego przewodniczącym A. Żupań-
skim na czele. Poświęcił on zresztą temu tematowi osobną książkę pt. „Droga do 
prawdy na Wołyniu”, choć w świetle wspomnianych trudności w docieraniu do hi-
storycznej prawdy, przed tytułem należałoby dodać „ciernista”.  

Wspomniane seminaria historyków polskich i ukraińskich odbywały się na 
przemian w Łucku i Warszawie w latach 1996 – 2001 i dotyczyły zagadnienia sto-
sunków polsko-ukraińskich z okresu II. wojny światowej i okresu powojennego14.  

Pierwsze z nich („Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej”) 
odbyło się w marcu 1996 roku Łucku, kolejne w Warszawie w dniach 22 – 24 maja 
1997 roku. Podjęto tam tematy związane z polityką II RP w stosunku do Ukraiń-
ców, powstaniem UPA oraz działalnością polskiego podziemia na Kresach połu-
dniowo-wschodnich II RP w latach 1939-1945.  

Kolejne seminarium miało miejsce w Łucku w dniach 20 – 22 maja 1998 ro-
ku. Dyskutowano nad zagadnieniem ukraińskiej samoobrony na Ukrainie Zachod-
niej w latach 1941 – 1944 (choć wiele wskazuje na to, że owa „samoobrona” była 
w istocie nieodłączną częścią UPA, i wobec tego używana terminologia jest całko-
wicie nieadekwatna), polskiej samoobrony formowanej na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej (będącej nią w całym tego słowa znaczeniu, bowiem tworzonej głównie 
przeciw UPA i SKW (Samoobronni Kuszczowi Widdiły), podejmującej działania 

                                                 
13 R. Niedzielko (oprac. red.), Polska – Ukraina: trudna odpowiedź. Dokumentacja spotkań historyków (1994-

2001). Kronika wydarzeń na Wołyniu i w Galicji Wschodniej (1939-1945), Naczelna Dyrekcja Archiwów 
Państwowych, Ośrodek Karta, Warszawa 2003, s. 12-15. 

14 pod koniec zostały zerwane przez stronę ukraińską; ZUwP oraz część historyków ukraińskich 
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eksterminacyjne wobec ludności polskiej) oraz genezy i działań prowadzonych 
przez utworzoną w styczniu 1944 roku 27 Wołyńską Dywizję Piechoty Armii Kra-
jowej. 

Seminarium, które zostało przeprowadzone w Warszawie w dniach 8 – 10 
października 1998 roku, dotyczyło m.in. stanowiska i udziału Ukraińców w nie-
miecko-polskiej kampanii 1939 roku, głównych założeń i realizacji polityki władz 
sowieckich wobec ludności Ukrainy Zachodniej w latach 1939 – 1941, odniesienia 
się przez polski rząd na uchodźstwie i polskie państwo podziemne do problemu 
ukraińskiego w latach 1939-1945, czy stanowiska i losu Ukraińców w Generalnym 
Gubernatorstwie (bez Galicji) w latach okupacji niemieckiej. 

Na kolejnym seminarium (Łuck, 27 – 29 kwietnia 1999) podejmowano kwe-
stie strat ludności w latach 1939 – 1941 oraz roli okupantów (Niemiec i Związku 
Sowieckiego) w polsko-ukraińskim konflikcie narodowościowym w latach 1939 – 
1941 (już samo sformułowanie problematyki, użycie słów „polsko-ukraiński kon-
flikt narodowościowy” jest poważnym nadużyciem i nie odpowiada rzeczywisto-
ści, ponieważ Polacy nie występowali przeciw Ukraińcom, nie byli „inicjatorami” 
konfliktu, lecz ofiarami krwawej działalności OUN i UPA). 

Szóste seminarium (Warszawa, 3 – 5 listopada 1999) poświęcone zostało 
problemowi podejmowanych w latach II wojny światowej prób porozumienia pol-
sko-ukraińskiego, natomiast seminarium siódme (Łuck, 24 – 26 maja 2000) spra-
wom polskiego podziemia w południowo-wschodnich powiatach Polski w latach 
1939 – 1947 i działalności OUN-UPA w południowo-wschodnich powiatach dzisiej-
szej Polski w latach 1939 – 1947. 

Kolejne, ósme spotkanie, mające miejsce w Warszawie w dniach 6 – 8 listo-
pada 2000 roku, dotyczyło problemu przesiedleń Ukraińców z Polski i Polaków 
z Ukrainy w latach 1944 – 1946. Połączone dziewiąte i dziesiąte seminarium (War-
szawa, 6 – 10 listopada 2001) poświęcone zostały omówieniu genezy i przebiegu 
operacji „Wisła” oraz jej politycznym, ekonomicznym i demograficznym następ-
stwom. Rozważano także kwestię ogólnego bilansu strat ludności w wyniku pol-
sko-ukraińskiego konfliktu narodowościowego w latach 1939 – 194715.  

Badacze różnią się w ocenach rezultatów omawianego cyklu seminariów. 
M. Klimecki pisał: „...uczestniczymy w jednym z największych i tym samym naj-
trudniejszych organizacyjnie przedsięwzięć naukowych, jakie miały miejsce 
w ostatnich latach... Dzięki wspólnym cyklicznym spotkaniom powstało środowi-
sko zdolne do kontynuacji rozpoczętych dociekań, prowadzenia rzetelnych a nie-
kiedy ostrych dyskusji i ogłaszania drukiem wyników badań”16. Niektórzy17 zarzu-
cają ich organizatorom i uczestnikom, że nie doprowadzili do rzetelnego wyjaśnie-
nia głównego z tragicznych wydarzeń polsko-ukraińskiej historii, co świadczy 

                                                 
15 Niedzielko R. (oprac. red.), Polska-Ukraina: trudna odpowiedź..., s. 9-50. 
16 A. Żupański, Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu, Toruń 2006, s. 324-328. 
17 m.in. W. Poliszczuk  
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o mniej naukowym, a bardziej politycznym charakterze wspomnianych semina-
riów („...nie przybliżyły one do prawdy historycznej, wręcz przeciwnie – zaciemniły jej 
obraz”).18 W trakcie realizacji projektu dotyczącego przeprowadzenia omawianych 
polsko-ukraińskich seminariów historycznych trzykrotnie dochodziło do sytuacji 
kryzysowych między Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, a Związ-
kiem Ukraińców w Polsce, przy czym ostatni zakończył się zerwaniem przez stronę 
ukraińską współpracy ze ŚZŻ AK19. Pierwszy kryzys, jak pisze A. Żupański (Prze-
wodniczący Okręgu Wołyń ŚZŻ AK), nastąpił po ogłoszeniu w prasie oświadczenia 
Zarządu Głównego ŚZŻ AK w sprawie Akcji „Wisła”. W liście z dnia 9 maja 1997 
roku wystosowanym przez Związek Ukraińców w Polsce do ŚZŻ AK Ukraińcy 
wyrazili dezaprobatę odnośnie treści listu, podnieśli kwestię sensu kontynuowania 
badań historyków ukraińskich pod patronatem ŚZŻ AK oraz skrytykowali stwier-
dzenie o pełnej zasadności przeprowadzenia Akcji „Wisła”20. Druga sytuacja kry-
zysowa nastąpiła w 1999 roku, kiedy to Miron Kertyczak, przewodniczący ZuwP, 
w swoim liście do ŚZŻ AK zwrócił się o ustosunkowanie się do „niepokojących 
zjawisk, polegających na atakowaniu i dyskredytowaniu przez różne środowiska 
i osoby (w tym członków ŚZŻ AK) obywateli polskich pochodzenia ukraińskie-
go”21. Trzeci, najpoważniejszy kryzys (skutkujący zerwaniem współpracy ze ŚZŻ 
AK przez stronę ukraińską) nastąpił dnia 29 grudnia 2000 roku, kiedy M. Kertyczak 
w wystosowanym do A. Żupańskiego liście nie wyraził zgody na kontynuowanie 
przedsięwzięcia. Wobec wycofania przez Fundację im. S. Batorego środków finan-
sowych przeznaczonych na organizację kolejnego IX seminarium, jego realizacja 
w planowanym terminie okazała się niemożliwa. Po wielu staraniach strony pol-
skiej dialog wznowiono i w dniach 6-10 listopada 2001 roku odbyło się w Warsza-
wie IX  i X polsko-ukraińskie seminarium historyczne22. 

W świetle materiałów dokumentujących przebieg polsko-ukraińskich konfe-
rencji historycznych z omawianego cyklu23, należy zaznaczyć, iż nie dały one dosta-
tecznego rezultatu w postaci wypracowania, wspólnego stanowiska odnośnie do 
najważniejszych kwestii24. Próba podsumowania każdego z przeprowadzonych 
spotkań naukowych, uwypukla liczne, poważne rozbieżności między historykami 
polskimi, a ukraińskimi. O ile samo podjęcie dialogu może być niewątpliwie rozpa-
trywane jako próba uczynienia kroku w budowanie wspólnej przyszłości, to już 
sam jego charakter ukazuje, że mamy do czynienia z sytuacją patową, de facto, „sto-
imy w miejscu”. 

Kontynuacją powyższego przedsięwzięcia było XI Międzynarodowe Semina-
rium Historyczne nt. „Polska – Ukraina: trudne pytania.”, które odbyło się 
w dniach 11 – 13 października 2006 roku w Toruniu. Jego organizatorami były: 

                                                 
18 W. Poliszczuk „Gorzka prawda. Cień Bandery...”, s. 199 i n. 
19 Zob. A. Żupański, Droga..., s. 244 i n. 
20 Tamże, s. 244-245. 
21 Tamże, s. 246. 
22 Tamże, s. 251-255. 
23R. Niedzielko (oprac. red.), Polska-Ukraina: trudna odpowiedź...., s. 12-48.  
24 Zob. także M. Malikowski, Strategie i taktyki stosowane w kontaktach polsko-ukraińskich w zakresie ujmowa-

nia historii wzajemnych stosunków, [w:] red. B. Grott, Polacy i Ukraińcy dawniej i dziś, Kraków 2002. 
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Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy współ-
pracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz Lwowskim Uni-
wersytetem Narodowym im. Iwana Franki. Przedsięwzięciu patronowali Prezydent 
RP i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego W. Achramowicz. Do poru-
szanych tematów należały m.in. następujące: „Ukraińcy i Polacy w niemieckich forma-
cjach policyjnych na Wołyniu i w Galicji Wschodniej", „Działalność OUN UPA w połu-
dniowo-wschodniej Polsce w latach 1944-47" i „Akcja „Wisła". W konferencji wzięło 
udział łącznie czterdziestu historyków polskich i ukraińskich (każdą stronę repre-
zentowało po dwudziestu naukowców)25.  

Liczne konferencje i seminaria poświęcone Polsce i Ukrainie, z racji położenia 
geograficznego, historii i naturalnych wpływów kulturowych odbywały się także 
innych ośrodkach, jak np. w Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Przemy-
ślu, Toruniu, Gliwicach, Olsztynie, Gdańsku, Zamościu. 

Jednym z ośrodków, w których badania nad stosunkami polsko-ukraińskimi 
mają długą tradycję, jest Rzeszów (Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie Uniwer-
sytet Rzeszowski), gdzie zorganizowano wiele polsko-ukraińskich konferencji 
o różnorodnej tematyce.  

Jedną z pierwszych poruszających problem stosunków polsko-ukraińskich 
była zorganizowana przez rzeszowską WSP w dniach 14 – 18 września 1992 roku 
w Rzeszowie, konferencja „Galicja i jej dziedzictwo”, która zapoczątkowała szereg 
naukowych spotkań związanych z szeroko ujmowaną problematyką Galicji. Tema-
tyka poruszana w zbiorze materiałów konferencyjnych dotyczyła w większości, na 
co wskazuje tytuł, okresu galicyjskiego, niewiele referatów odnosiło się do lat mię-
dzywojennych i II wojny światowej. Omawiane konferencje poświecone były 
głównie problematyce galicyjskiej oświaty i wychowania, także literaturze pięknej 
(przybliżały sylwetki pisarzy, działaczy społecznych i politycznych oraz nauczycie-
li galicyjskich), częściowo odnosiły się do kwestii gospodarczych i politycznych. 
Problemy związane ściśle ze stosunkami polsko-ukraińskimi, z sytuacją polityczną 
w okupowanej w czasie II wojny światowej Małopolsce Wschodniej były podejmo-
wane z małą częstotliwością (do prac traktujących na wspomniane tematy zaliczyć 
należy m.in. referat autorstwa W. Bonusiaka „Przyszłość Małopolski w programach 
konspiracyjnych stronnictw politycznych podczas II wojny światowej” czy J. Rydnyc-
kyj’ego „Deklaracja ukraińsko-polska z 28 listopada 1979 r.”). Tom XIII zawierał refera-
ty poruszające problematykę Lwowa w latach 1918 – 193926, natomiast tom XVIII – 
obwodu lwowskiego pod okupacją ZSRR w latach 1939 – 194127. 

Kolejną z konferencji poświęconych tematyce polsko–ukraińskiej była konfe-
rencja naukowa pod hasłem „Pogranicze kultur”, zorganizowana przez Towarzy-
stwo Literackie im. A. Mickiewicza oraz Zakład Literatury Romantyzmu i Pozyty-
wizmu  Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 
w dniach 15 – 16 września 1995 roku. Dotyczyła ona kwestii związanych z kulturą 

                                                 
25 Źródło: www.wschod.totu.info 
26 A. Bonusiak (red.), Lwów w latach 1918 – 1939: ludność – przestrzeń – samorząd, Rzeszów 2000. 
27 E. Czop (red.), Obwód Lwowski pod okupacją ZSRR w latach 1939 – 1941, Rzeszów 2004.  
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zarówno obecnego, jak i dawnego wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej 
(a więc, używając nazwy będącej aksjologicznie nacechowanym synonimem daw-
nego pogranicza wschodniego, kultury „Kresów”28), w tym polsko-ukraińskich 
związków kulturowych (J. Maciejewski – Pogranicze? Specyfika związków polsko-
ukraińsko-białoruskich w sarmackiej formacji kulturowej, A. St. Kowalczyk – „Stepowa 
Hellada”. Ukraina w eseistyce i epistolografii J. Stempowskiego, Z. Przybyła – Kategoria 
„pogranicza” w badaniach nad edukacją kulturową)29. 

Rok 1995 był wyjątkowo owocny jeśli chodzi o konferencje bezpośrednio lub 
pośrednio związane z tematyką stosunków polsko-ukraińskich, ich różnych aspek-
tów. W tymże roku, w dniach 16 – 18 listopada odbyła się w Toruniu konferencja 
naukowa poświęcona jednej z kart wspólnej historii Polski i Ukrainy, mianowicie 
sojuszowi polsko-ukraińskiemu z 1920 roku. Materiały z owej konferencji, zebrane 
przez Z. Karpusa, W. Rezmera i E. Wiszkę, zostały opublikowane w książce Polska 
i Ukraina. Sojusz 1920 i jego następstwa, wydanej dwa lata później w Toruniu. 

W 1996 roku w dniach 10 – 12 czerwca została zorganizowana przez Zakład 
Historii Najnowszej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie kolejna z konfe-
rencji poświęconych problematyce polsko-ukraińskiej. Jej tematem była „Polska 
i Ukraina po II wojnie światowej”. Jak pisze we wstępie do książki zawierającej 
materiały konferencyjne W. Bonusiak, obrady były skupione wokół trzech nurtów 
tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył kwestii współżycia Polaków i Ukraińców 
na wspólnie zamieszkiwanych terenach, szczególnie zaś jego politycznych i oświa-
towych aspektów. Drugi nurt podejmował sprawę przesiedleń Polaków z USRR 
i Ukraińców z Polski, trzeci natomiast dotyczył przemian we wzajemnych stosun-
kach po roku 1989 (książka została podzielona na trzy bloki tematyczne: Współży-
cie, Przesiedlenia, Przemiany po 1989 r.) 30. 

Na omawianej konferencji przedstawionych zostało kilka istotnych, wiążą-
cych się z podejmowaną problematyką, referatów. Należą do nich m.in. referaty 
L. Mazepy – „Polacy na Ukrainie po II wojnie światowej”, L. Olejnika – Problem ukraiń-
ski w polityce narodowościowej państwa polskiego w latach 1944 – 1957 czy G. Hryciuka 
– Nastroje i stosunek ludności polskiej tzw. Ukrainy Zachodniej do przesiedleń w latach 
1944 – 1945 w świetle sprawozdań radzieckich. 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie, wspólnie z Fakultetem Historii 
Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie i przedstawicielami niemieckich środowisk 
naukowych, organizowała, począwszy od 1995 roku, konferencje naukowe pod 
hasłem: „Polska – Niemcy – Ukraina w Europie”. Konferencje ze wspomnianego 
cyklu odbyły się m.in. w Niemczech w Instytucie Europejskim, w Bocholt 

                                                 
28 St. Uliasz, O kategorii pogranicza kultur, [w:] Cz. Kłak (red.), Pogranicze kultur, s. 11. 
29 zob. Cz. Kłak, Pogranicze kultur, Rzeszów 1997. 
30 W. Bonusiak (red.), Ukraina i Polska po II wojnie światowej, WSP w Rzeszowie, Rzeszów 1998, s. 7 
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(w dniach 6 – 11 maja 1997 roku31), a także w WSP w Rzeszowie (m.in. w daniach 
22 – 26 maja 1998 roku) oraz na Uniwersytecie Lwowskim. 

Do konferencji z omawianego cyklu, które miały miejsce we Lwowie, należy 
m.in. konferencja odbyta  w dniach 13 – 18 września 1999 roku. Jej pokłosie stanowi 
książka wydana pod redakcją W. Bonusiaka przez Wydawnictwo WSP w Rzeszo-
wie pt. „Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europej-
skie integracje w przededniu XXI wieku”. Na powyższej konferencji, której pro-
blematyka de facto wykraczała poza ściśle historyczne ramy, podjęto szereg waż-
nych zagadnień (zarówno dotyczących przeszłości, jak i aktualnych) z zakresu sto-
sunków polsko-ukraińskich. Interesujące tematy poruszyli w swoich referatach 
m.in. E. Cziomer (Polska wobec współpracy z Niemcami i Ukrainą w kontekście europej-
skim u schyłku XX wieku), W. Bonusiak (Polskie opracowania naukowe i popularnonau-
kowe na temat dziejów Ukrainy), M. Wawrzonek (Polsko-ukraińskie pojednanie. Potrzeba 
kształtowania nowego stereotypu wzajemnych stosunków), H. Pietrzak (Stereotypy polsko-
ukraińskie i sposoby ich przezwyciężania)32. 

Również we wrześniu 1999 roku miała miejsce w Rzeszowie, zorganizowana 
przez Instytut Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i Fakultet Hi-
storii Uniwersytetu im. J. Fedkowicza w Czerniowcach, polsko-ukraińska konfe-
rencja naukowa „Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej”. 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie była organizatorem i inicjatorem 
wielu polsko-ukraińskich spotkań naukowych, których dorobkiem jest niewątpli-
wie, oprócz korzyści stricte naukowych, także nawiązywanie i utrwalanie kontak-
tów między polskimi i ukraińskimi elitami naukowymi, co wpływa korzystnie na 
całokształt obustronnych stosunków. Jak pisze we wstępie do wydawnictwa po-
konferencyjnego W Boniusiak: „Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie rozwija 
badania ukrainoznawcze w wielu płaszczyznach. Prowadzą je nie tylko historycy, 
ale i filolodzy, socjologowie, filozofowie, archeolodzy i pedagodzy. Umowy 
o współpracy naukowej i dydaktycznej WSP realizuje z Uniwersytetami we Lwo-
wie, Użgorodzie i Czerniowcach, z Uniwersytetami Pedagogicznymi w Drohoby-
czu, Tarnopolu i Iwanofrankowsku oraz Akademią Gospodarki Narodowej w Tar-
nopolu”33. Do uczestników poruszających na omawianej konferencji istotne kwestie 
należeli m.in.: W. Komar (Polityka Polski na Ukrainie Zachodniej w przededniu II wojny 
światowej), J. Makar (Rodowód i charakter przeciwieństw ukraińsko-polskich podczas II 
wojny światowej), R. Drozd (OUN-UPA wobec przynależności do Polski Ludowej terenów 
zamieszkanych przez Ukraińców), A. Purat (Działalność polityczna S. Bandery w General-

                                                 
31 „Polska – Niemcy – Ukraina w Europie: model dla euroregionów Środkowowschodniej Europy: jak wychowywać 

dla Europy”.  
32 Zob. : W. Bonusiak (red.), Polska – Niemcy – Ukraina w Europie. Narodowe identyfikacje i europejskie inte-

gracje w przededniu XXI wieku, Rzeszów 2000. 
33 W. Bonusiak, Polacy i Ukraińcy podczas II wojny światowej, Rzeszów 2000, s. 7. 
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nej Guberni i na Ukrainie Zachodniej w latach 1939 – 1941), W. Mocok (Wpływ II wojny 
światowej na stosunki ukraińsko-polskie)34. 

W dniach 15 – 17 października 1997 roku w auli Polskiej Akademii Umiejęt-
ności Krakowie odbyła się polsko-ukraińska konferencja naukowa poświęcona 
problemowi: „Polacy i Ukraińcy na przestrzeni dziejów”. Mimo że temat obrad 
obejmował całość stosunków polsko-ukraińskich, uwaga uczestników skoncentro-
wała się głównie na okresie II wojnie światowej, która ze względu na zbrodnie lu-
dobójstwa dokonane przez ukraińskich integralnych nacjonalistów na polskiej lud-
ności cywilnej, wpisała się tragicznie w los obu narodów i kładzie się cieniem na 
wzajemnych stosunkach. Problem działalności Organizacji Ukraińskich Nacjonali-
stów (OUN) i jej zbrojnego ramienia Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) wzbu-
dził wielkie emocje. Jasno zarysowała się polaryzacja stanowisk na zwolenników 
oparcia polsko-ukraińskiej współpracy na obiektywnej prawdzie o ludobójstwie 
wołyńskim (należeli do nich m.in.: A. Korman, E. Prus, J. E. Wilczur, R. Szawłow-
ski, W. Poliszczuk) oraz tych, którym brak woli lub odwagi, by uznać udowodnio-
ne już fakty o faszystowskim charakterze OUN i zbrodniczych działaniach UPA, 
skierowanych przeciw Polakom, Ukraińcom oraz Żydom. Z krytyką spotkały się 
wystąpienia m.in. B. Osadczuka, W. A. Serczyka35. 

W dniach 23 – 25 października 1998 odbyła się w Dąbrowicy koło Lublina 
konferencja: „Granice i przemiany przestrzeni narodowej w historii Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Przykład Białorusi, Litwy, Polski i Ukrainy", zorganizowana 
przez IEŚW wraz z Komitetem Wspólnym UNESCO i CISH (Comité International 
des Sciences Historiques). 

W dniach 16 – 17 września 1999 odbyła się we Wrocławiu sesja: „Europa 
Środkowo-Wschodnia i dziedzictwo Rzeczypospolitej", zorganizowana w ramach 
XVI Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. 

W dniach 24-25 maja 2001 roku odbyło się w Lublinie pierwsze seminarium 
pt.: „Antypolska akcja OUN-UPA 1943 – 1944” z cyklu „Stosunki polsko-
ukraińskie 1939 – 1989” zorganizowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicz-
nej (oddział w Lublinie) Instytutu Pamięci Narodowej (OBEP IPN)36. Wśród wygło-
szonych referatów znalazły się m.in.: „Polityka narodowościowa II RP a antypolska 
akcja UPA 1943 – 1944” (W. Mędrzecki), „Działania UPA przeciwko Polakom na Woły-
niu i w Galicji Wschodniej w latach 1943 – 1944 – podobieństwa i różnice” (W. Filar), 
„Masowa akcja UPA w dniu 11 lipca 1943 r. Na Wołyniu” (E. Siemaszko), „Stosunki 
polsko-ukraińskie w ukraińskiej historiografii” (G. Motyka), „Akcje UPA przeciwko Pola-
                                                 
34 Poważnym mankamentem pokonferencyjnego wydawnictwa jest brak tłumaczenia z języka ukraiń-

skiego na język polski niezwykle ważnych artykułów, jak prace autorstwa: W. Komara, J. Makara, 
W. Botuszańskiego czy W. Mocoka. Stanowi to duże utrudnienie lub wręcz uniemożliwia zapoznanie 
się z nimi przez większość zainteresowanych poruszaną tematyką i częściowo niweczy podjęty przez 
autorów trud. 

35 zob. F. Czapla, O polsko-ukraińskie pojednanie, [w:] Ojczyzna nr 2/98, s. 9 i 15. 
36 J. Pisuliński (red.). Konferencje IPN: Akcja Wisła, tom XII, Warszawa 2003, s. 7. 
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kom po ponownym zajęciu Wołynia i Galicji Wschodniej przez Armię Czerwoną w 1944 
roku” (G. Hryciuk), „Losy księży prawosławnych i greckokatolickich w latach 1943 – 
1944” (I. Hałagida). Odbyły się ponadto dyskusje panelowe, których tematem były: 
„Podręczniki o antypolskiej akcji UPA z lat 1943 – 1944 – obraz postulowany” oraz ope-
racja „Wisła”37. 

W dniach 10 – 12 października 2000 roku odbyła się w Szczecinie konferen-
cja sekcji politologicznej Niemieckiego Towarzystwa Studiów nad Europą 
Wschodnią (DGO), zorganizowanej we współpracy z Niemieckim Instytutem Hi-
storycznym w Warszawie. Temat spotkania brzmiał: „Aktualne problemy stosun-
ków polsko-ukraińskich i ich historyczne korzenie”. Podejmowano problematykę 
dotyczącą m.in. uwarunkowań historycznych stosunków polsko-ukraińskich po-
cząwszy od XIX wieku, kształtowania się ukraińskiej świadomości narodowej, 
przyczyn konfliktów polsko-ukraińskich. 

Dyskusje pokazały, że polscy i ukraińscy historycy nie znaleźli jeszcze 
wspólnego języka; istnieje wciąż wiele kontrowersji w rozpatrywaniu zagadnień 
historycznych (wzajemna ocena zdarzeń w większości przypadków zdecydowanie 
różni się od siebie). Konsensus zaistniał natomiast w kwestii podejścia uczestników 
do zasadności organizowania podobnych spotkań. Twierdzono powszechnie, że 
nie powinny być one traktowane jako inicjatywa jednorazowa, lecz jako stały dia-
log38. 

W dniu 18 – 19 kwietnia 2002 roku w zamku w Krasiczynie koło Przemyśla 
miała miejsce konferencja na temat operacji „Wisła”, której towarzyszyła wystawa 
– „Polacy – Ukraińcy 1939 – 1947”. Było to drugie spotkanie naukowe z cyklu 
„Stosunki polsko-ukraińskie 1939 – 1989”. Organizatorami konferencji i wystawy 
były oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie i Lublinie. Honorowy 
patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który 
w imieniu Rzeczypospolitej „wyraził ubolewanie wszystkim tym, którzy ucierpieli 
w wyniku haniebnych działań” (związanych z Akcją „Wisła”) oraz wyraził przeko-
nanie, że zarówno ta operacja, jak i „całe bezduszne postępowanie władz wobec 
ludności ukraińskiej powinny zostać jednoznacznie potępione”39. 

W konferencji wzięli udział historycy polscy (choć ponownie nie zaproszono 
głównych znawców problematyki ze strony polskiej) i ukraińscy. Ponadto uczestni-
czyli w niej m.in.: prezes Związku Ukraińców w Polsce Miron Kertyczak, doradca 
Rzecznika Praw Obywatelskich Ukrainy Andriej Topachewskij, kierownik Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski, parlamentarzyści: Marek 
Kuchciński i Ewa Kantor, Marszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzoń-
ca, kanclerz Kurii Bizantyjsko-Ukraińskiej ks. Bohdan Stepan, Prowincjał OO. Bazy-
lianów O. Marek Skórka, przedstawiciele Kościołów: greckokatolickiego – ks. mi-
trat Stepan Dziubina i Marian Biłyj, prawosławnego – ks. Roman Dubec i ks. Julian 

                                                 
37 Źródło: www.ipn.gov.pl 
38 Źródło: www.dhi.waw.pl 
39 Źródło: www.ipn.gov.pl 



 

Agata Kotowska, Marian Malikowski 298 

Fałeczak, oraz rzymskokatolickiego – ks. Stanisław Bartmiński40. Wygłoszono 16 
referatów dotyczących m.in. polityki władz Polski Ludowej wobec mniejszości 
ukraińskiej w latach 1945 – 1947, propagandowego uzasadnienia Akcji „Wisła” 
w PRL-owskiej prasie, postaw i nastrojów Ukraińców w Polsce w latach 1944 – 
1947, czy omówienia pacyfikacji wybranych wsi zamieszkałych przez mniejszość 
ukraińską (Zawadka Morochowska) i  polską ((Wiązownica)41.  

Wybór tematyki, przebieg i tonacja głoszonych na powyższej konferencji re-
feratów, a także wypowiedź prezydenta RP i dobór grona uczestników dokonany 
przez IPN42, wywołały falę oburzenia wśród Polaków zamieszkujących na daw-
nych Kresach Rzeczypospolitej, świadków zbrodni, dokonanych na wołyńskich 
i galicyjskich Polakach, zrzeszonych w organizacjach kresowych, a także części 
naukowców zgłębiających stosunki polsko-ukraińskie. Przewodniczący Kresowego 
Ruchu Patriotycznego płk J. Niewiński wystosował do Prezydenta RP List Otwarty, 
w którym odnosi się do jego konferencyjnej wypowiedzi dotyczącej Akcji „Wisła”. 
Wyraża w nim oburzenie z powodu wspierania przez A. Kwaśniewskiego antypol-
skich inicjatyw przejawiających się m.in. ufundowaniem przez niego pomnika 
w Jaworznie upamiętniającego członków UPA, lekceważeniem zaś przedsięwzięć 
mających na celu upamiętnienie Polaków pomordowanych w bestialski sposób 
przez UPA43, gloryfikowaniu działalności ukraińskich nacjonalistów, czym działa 
na szkodę narodu polskiego i przyczynia się do rozpowszechniania historycznego 
fałszu44. 

Nie zgadzając się na propagowanie półprawd bądź oczywistych kłamstw hi-
storycznych, środowiska przemyskich kombatantów i Regionalny Ośrodek Eduka-
cji i Kultury w Przemyślu zwołał dnia 27 kwietnia 2002 roku w Przemyślu konku-
rencyjną konferencję, której przedmiotem była Akcja „Wisła”. Zebrało się na niej 
około 350 osób, wśród nich przedstawiciele parlamentu, rzymskokatolickiego du-
chowieństwa przemyskiego, naukowcy, m.in. ci, których udział w konkurencji IPN-
owskiej był niepożądany oraz liczne grono Kresowian 45. 

Omawiając kwestię polsko-ukraińskich konferencji historycznych, należy 
powiedzieć o ważnej dla wspólnej debaty konferencji odbytej 27 maja 2003 roku we 
Wrocławiu. Jej organizatorami był Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego, Instytut Pamięci Narodowej i Uniwersytet Wrocławski, a temat 
dyskusji brzmiał: „Przeszłość, która dzieli. Eksterminacja ludności polskiej na 
Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1943 – 1945”. Na konferencji odbyły się 

                                                 
40 Źródło: www.ipn.gov.pl 
41 Źródło: www.ipn.gov.pl 
42 Przewodniczący IPN-u, L. Kieres odmówił udziału w konferencji trzynastu profesorom, znawcom 

stosunków polsko-ukraińskich. 
43 Prezydent nie przybył na uroczystość odsłonięcia we Wrocławiu Pomnika Pamięci Polaków Pomor-

dowanych na Kresach Wschodnich przez OUN-UPA, nie delegował też swojego przedstawiciela.  
44 Zob. List otwarty Patriotycznego Ruchu Kresowego do Prezydenta RP z 24 kwietnia 2002 r. [w:] Stosunki 

polsko-ukraińskie „Głos Kresowian”, s. 115-117. 
45A. Zapałowski, Krasiczyn i Przemyśl – gdzie była historyczna prawda?, [w:] J. Niewiński (wybór i oprac.), 

Stosunki polsko-ukraińskie „Głos Kresowian”, s. 110-111. 
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dwie dyskusje. W Dyskusji I: Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu i w Ga-
licji Wschodniej w latach 1943 – 1945. Fakty uczestniczyli m.in. J. Kęsik, Ewa Sie-
maszko, A. Chojnowski, W. Kulesza, L. Zaszkilniak, W. Filar, G. Motyka, G. Hry-
ciuk. W Dyskusji II: Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu i w Galicji 
Wschodniej w latach 1943-1945. Pamięć wzięli udział m.in.: A. Friszke, M. Siwiec, 
L. Kieres, kard. H. Gulbinowicz, kard. L. Huzar, A. Juzwenko46. 

W dniach 26 – 28 kwietnia 2004 w Olsztynie odbyła się konferencja nt. 
„Dziedzictwo polsko-ukraińskie”, która została zorganizowana przez Instytut Na-
uk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ośrodek Naukowy im. 
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Związek Ukraińców w Polsce oraz Stowarzyszenie 
Teatr Wiejski Węgajty. Artykuły prezentowane na powyższej konferencji zostały 
opublikowane w 2 tomie „Studiów Politologicznych” UWM (Dziedzictwo polsko-
ukraińskie, pod red. Selima Chazbijewicza, Marka Melnyka, Krzysztofa Szulborskie-
go)47. 

W dniach 4 – 6 czerwca 2005 roku w Przemyślu odbyła się z inicjatywy Sto-
warzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów (SUOZUN) 
Odział w Przemyślu konferencja poświęcona „60. Rocznicy zbrodni ludobójstwa 
w Małopolsce Wschodniej”48. Przeciwko konferencji, a zwłaszcza wystawie po-
świeconej ludobójstwu dokonanemu na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów, 
wystąpiły organizacje mniejszości ukraińskiej i ambasador Ukrainy w Polsce, który 
skierował swój protest nie tylko ministra kultury, ale także do MON, wojewody 
rzeszowskiego, i władz Przemyśla. Ostatecznie, wystawa która była pokazywana 
w muzeach wrocławskich (gdzie nie budziła kontrowersji) została usunięta z Mu-
zeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i przeniesiona do podziemi kościoła 
OO. Franciszkanów w Przemyślu49. 

W dniach 23 – 24 lutego 2007 odbyła się w Domu Kultury Katolickiej „Ro-
ma” w Przemyślu konferencja „Akcja Wisła – przyczyny, przebieg, konsekwencje”. 
Jej organizatorami byli: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu, 
Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne „Archiwariusz”, Polski Związek 
Wschodni, SUOZUN Oddział w Przemyślu, Archiwum Państwowe w Przemyślu, 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Rzeszowie oraz Wydaw-
nictwo Szkolne i Pedagogiczne50. W konferencji wzięli udział m.in.: Cz. Partacz 
(Politechnika Koszalińska), L. Kulińska (AGH Kraków), B. Grott (UJ Kraków), 
A. Zapałowski (PTH Odział Przemyśl), R. Szawłowski, Z. Konieczny (PTH Odział 
Przemyśl), E. Siemaszko (Warszawa). Na konferencji poruszono wiele istotnych 
i interesujących zagadnień, jak np.: Założenia ideologiczne budowy nacjonalistycznego 

                                                 
46 Źródło: www.kew.org.pl 
47 Źródło: www.uwm.edu.pl 
48 Źródło: www.na-rubiezy.republika.pl 
49 J. Niewiński (oprac. i red.), Stosunki polsko-ukraińskie..., s. 405-407. 
50 Patronatem honorowym konferencję objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki 

Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Przemyśla oraz Starosta Powiatu Przemyskiego. 
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państwa ukraińskiego według OUN (Cz. Partacz), Problem ukraiński w „Kulturze” Pary-
skiej (B. Grott), Podstawy prawne akcji „Wisła” (R. Szawłowski), Warunki przesiedlenia 
ludności w ramach akcji „Wisła” (B. Bobusia), UPA wobec akcji „Wisła” (M. Gliwa)51. 

W dniu 29 kwietnia 2007 roku odbyła się w Przemyślu, zorganizowana 
przez Związek Ukraińców w Polsce, konferencja z okazji 60. rocznicy przeprowa-
dzenia Akcji „Wisła” (poprzedzona mszą św. (panachydą) w soborze archikate-
dralnym pw. św. Jana Chrzciciela w Przemyślu odprawioną w intencji ofiar prze-
siedleń). Przedstawiciele mniejszości ukraińskiej w Polsce z P. Tymą na czele pod-
nosili na niej m.in. kwestię legalności przeprowadzenia wysiedlenia ludności ukra-
ińskiej i łemkowskiej na tzw. Ziemie Odzyskane, co wiąże się z przyznaniem prawa 
do rekompensaty za utracone mienie przez osoby deportowane w ramach Akcji 
„Wisła” (władze polskie podjęły ją w związku z koniecznością zlikwidowania ukra-
ińskiego nacjonalistycznego podziemia). Zdaniem prezesa ZUwP, mniejszości 
ukraińskiej należy się też zwrot należących do nich instytucji kulturalnych (m. in. 
bibliotek i placówek muzealnych), które w konsekwencji wysiedleń zostały upań-
stwowione52. Co więcej, osobom przymusowo wysiedlonym w ramach wspomnia-
nych działań władz polskich, które wyrażają chęć powrotu w dawne strony, należy 
się według ZUwP pomoc finansowa i prawna. Rozproszenie mniejszości ukraiń-
skiej w Polsce wynikające bezpośrednio z przesiedleń, zgodnie ze słowami P. Ty-
my, uniemożliwia uzyskanie przez nią odpowiedniej reprezentacji w Sejmie RP, 
jaką ma np. mniejszość niemiecka. Podniesiono ponadto postulat stosowania 
w miejscowościach o dużym skupieniu Ukraińców dwujęzycznych tablic z nazwa-
mi miejscowości, jak to jest praktykowane w przypadku mniejszości niemieckiej. 
W omawianej konferencji uczestniczyli m.in. historyk i działacz mniejszości ukraiń-
skiej: prof. Stefan Zabrowarny oraz przewodniczący Zjednoczenia Łemków w Pol-
sce Stefan Hładyk53. 

POLSKO-UKRAIŃSKIE POLITOLOGICZNE KONFERENCJE NAUKOWE 

W dniach 20-21 listopada 1998 roku w Poznaniu odbyła się, zorganizowana 
przez IEŚW wraz z Instytutem Zachodnim w Poznaniu, konferencja nt. „Francja – 
Niemcy – Polska – Ukraina wobec wyzwań europejskich". 

W dniu 10 kwietnia 2003 roku we Włocławku odbyła się sesja naukowa. 
"Polska polityka wschodnia w XX wieku" zorganizowana przez Wyższą Szkołę 

                                                 
51 Źródło: www.na-rubiezy.republika.pl 
52 Związek Ukraińców w Polsce domaga się zwłaszcza zwrotu Ukraińskiego Domu Narodowego 

w Przemyślu, wybudowanego w latach 1901 – 1904 ze składek mieszkających w tym mieście Ukraiń-
ców. Przedstawiciele ZUwP obecni na konferencji twierdzili, że władze nie mogą stosować „zasady 
wzajemności”, uzależniając zwrot wspomnianego budynku od przekazania mniejszości polskiej na 
Ukrainie innego obiektu. 

53 Źródło: www.wprost.pl 
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Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku i Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. W sympozjum udział wzięli m.in. prof. dr hab. Ryszard Sudziński – 
dziekan Wydziału Humanistycznego WSHE, prof. dr hab. Zbigniew Karpus – kie-
rownik Katedry Stosunków Międzynarodowych UMK oraz prof. dr hab. Mieczy-
sław Wojciechowski – wiceprezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. po-
kłosie stanowi publikacja zredagowana przez Z. Karpusa i M. Wojciechowskiego 
pt. Polska polityka wschodnia w XX wieku. Organizatorami sesji były Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. 

Tematykę historyczno-politologiczną podejmowano także na konferencji 
zorganizowanej przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M. P. Dragoma-
nowa w Kijowie oraz Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy. Jej temat brzmiał: 
„Ukraina i Polska w XX stuleciu: Problemy historii i politologii”. Odbyła się ona 
w Kijowie w dniach 16 – 18 maja 2002 roku. 

Kolejną z konferencji politologicznych, dotyczących problematyki polsko-
ukraińskiej, była konferencja nt. „Ukraina i Polska po 21 listopada 2004”, która 
odbyła się 2 grudnia 2004 roku w Nowym Sączu. Jej organizatorami była Organi-
zacja Studencka „Przyszłość Ukrainy” oraz Loża Dyplomatyczna Wyższej Szkoły 
Biznesu – National – Louis University w Nowym Sączu. Celem spotkania było 
wskazanie uczestnikom jak ważna jest kwestia wyboru prezydenta na Ukrainie 
w kontekście rozwoju stosunków polsko-ukraińskich.  

Problematyka środkowoeuropejska, w tym stosunki polsko-ukraińskie, po-
zostaje także w kręgu zainteresowań Fundacji im. Stefana Batorego, która była ini-
cjatorem i organizatorem licznych dyskusji i konferencji dotyczących wspomniane-
go zagadnienia. W sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Międzynaro-
dowej za rok 2005 zamieszczonym na stronach internetowych Fundacji54 czytamy 
o licznych przedsięwzięciach mających na celu m.in. zwiększenie aktywności Polski 
w międzynarodowych działaniach pomocowych na rzecz Ukrainy. W ramach 
wspomnianego Programu przeprowadzono (w 2005 roku) m.in. następujące projek-
ty: 

1. W dniu 31 maja 2005 roku odbyła się w Warszawie dyskusja panelowa nt. 
„Stosunki polsko-ukraińskie po pomarańczowej rewolucji. Propozycje dla 
polskiej polityki zagranicznej”. 

2. Dnia 28 października 2005 roku odbyło się w Kijowie seminarium eksperc-
kie nt. „Perspektywa negocjacji Unia Europejska – Ukraina o ułatwieniach 
wizowych”. 

3. W dniach 14 – 15 listopada 2005 roku Fundacja im. S. Batorego zorganizowa-
ła w Berlinie seminarium eksperckie nt. „W poszukiwaniu efektywnej poli-
tyki Unii Europejskiej wobec Sąsiadów Wschodnich. Europejska Polityka 
Sąsiedztwa: rola państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego”. 

                                                 
54 www.batory.org.pl 
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4. Dnia 28 listopada 2005 obyło się w Kijowie seminarium nt. „Czy rok po po-
marańczowej rewolucji Ukraina i Unia Europejska są bliżej siebie?”. 

5. Dnia 6 grudnia 2005 w Warszawie miała miejsce dyskusja na temat „Rok po 
pomarańczowej rewolucji Ukraina i Unia Europejska bliżej Europy?”. 

W dniu 16 listopada 2004 roku w Wyższej Szkole Zarządzania i Administra-
cji w Zamościu odbyło się Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie Seminarium nt. 
„Pogranicze polsko-ukraińskie, środowisko – społeczeństwo – gospodarka” (jako 
realizacja części dużego projektu podjętego przez WSZiA, dofinansowanego z pro-
gramu PHARE w ramach Euroregionu Bug).  

W połowie czerwca 2006 roku we Lwowie odbyło się seminarium podsu-
mowujące projekt „Pogranicze polsko-ukraińskie, środowisko – społeczeństwo – 
gospodarka”. Ze strony ukraińskiej wzięli w nim udział m.in.: prof. Semen Mat-
kowski, prof. Markian Malski, prof. Ivan Mekhasiuk, Włodzimierz Gerycz, oraz 
licznie zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych Lwowa i media. Stronę 
polską reprezentowali prorektorzy Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji 
w Zamościu Bogdan Kawałko i Mieczysław Kowerski oraz Władysław Molas, za-
stępca dyr. Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct oraz prof. UMCS An-
drzej Miszczuk. Projekt „Pogranicze polsko-ukraińskie, środowisko – społeczeń-
stwo – gospodarka” zrealizowany został we współpracy z Uniwersytetem Wołyń-
skim im. Łesi Ukrainki, Uniwersytetem Lwowskim im. Iwana Franko, państwo-
wymi urzędami statystycznymi we Lwowie i Łucku, urzędami statystycznymi 
w Lublinie i Rzeszowie oraz Administracją Obwodu Wołyńskiego w Łucku. Zasięg 
projektu objął 5 regionów przygranicznych, tj. lubelskie i podkarpackie oraz obwo-
dy: wołyński, lwowski i zakarpacki.  

W dniach 16 – 17 listopada 2006 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana 
Pawła II oraz Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie zorganizował 
III Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Polityka Unii Europejskiej wobec 
Ukrainy: partnerstwo czy członkostwo?” (w ramach projektu Współpraca uni-
wersytetów wspierająca rozwój regionów – lubelskiego i lwowskiego, nad 
którym patronat objął Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej, J. Kaczyń-
ski i Wojewoda Lubelski, W. Żukowski). 

Głównym celem konferencji była analiza polityki Unii Europejskiej wobec 
Ukrainy w kontekście podstawowego pytania, czy Ukraina powinna stać się strate-
gicznym partnerem lub pełnoprawnym członkiem Unii? Problem był rozpatrywa-
ny w odniesieniu do stosunków Polski i Ukrainy oraz wewnętrznych uwarunko-
wań polityki zagranicznej i relacji handlowych Ukrainy. Poza Polską, która do 
omawianego problemu ustosunkowuje się niezmiennie pozytywnie, widoczny jest 
sprzeciw wobec dalszego rozszerzania Unii Europejskiej.  
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KONFERENCJE SOCJOLOGICZNE. 

Oprócz konferencji historycznych (których było najwięcej i które wywołały 
największy rezonans, zarówno wśród naukowców obu krajów, jak i w mediach), 
w ramach omawianego zagadnienia podejmowane były próby refleksji socjologicz-
nej i politologicznej. Wiele spotkań naukowych miało też inny charakter (konferen-
cje kulturoznawcze, językoznawcze, ekonomiczne), a często charakter interdyscy-
plinarny. 

Najwięcej socjologicznych konferencji polsko-ukraińskich odbywało się 
w ośrodkach naukowych, które z racji swego położenia geopolitycznego w sposób 
naturalny zainteresowane były prowadzeniem badań na omawiany temat. Do 
ośrodków takich należą głównie Lublin i Rzeszów.  

We wrześniu 1998 roku w Rzeszowie miała miejsce konferencja socjologicz-
na poruszająca problematykę polsko-ukraińską „Między Polską a Ukrainą”, której 
organizatorem był Instytut Socjologii rzeszowskiej WSP. Pokłosiem konferencji jest 
książka pod redakcją M. Malikowskiego i D. Wojakowskiego „Między Polską a Ukra-
iną – mniejszości, współpraca regionalna” (Część I – Pogranicza i mniejszości w teorii 
socjologicznej, Część II – Pogranicze polsko-ukraińskie), wydana w Rzeszowie w 1999 
roku. 

Kolejna międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez rze-
szowską WSP (wspólnie z Fakultetem Historii Uniwersytetu im. J. Fedkowicza 
w Czerniowcach) odbyła się  w Rzeszowie w dniach 16 – 17 października 2000 
roku, a jej tematem były „Stereotypy narodowościowe na pograniczu”. W powyż-
szej konferencji brali udział reprezentanci środowisk naukowych z Poznania, Opo-
la, Słupska, Bydgoszczy, Katowic i Rzeszowa oraz naukowcy ukraińscy (z Czer-
niowiec, Łucka i Iwanofrankowska). Jak pisze we wstępie do wydawnictwa pokon-
ferencyjnego jego redaktor W. Bonusiak, konferencja zakończyła się konkluzją 
o konieczności rozszerzenia w przyszłości spectrum podejmowanego na konferen-
cjach, dotyczących stereotypów na pograniczu: „Konferencja wskazała, że nasza 
wiedza odnośnie do rodzenia się i przezwyciężania stereotypów jest jeszcze niewy-
starczająca, i że przyszłe konferencje powinny mieć w większym stopniu charakter 
interdyscyplinarny”55. Istotne zagadnienia w swoich wystąpieniach podnieśli m.in.: 
W. Bonusiak (Polska – Rosja – Ukraina w XX w.; Historiozofia i stereotypy), S. Hawry-
luk (Aspekt kulturowy w formowaniu i przezwyciężaniu stereotypów ukraińsko-polskich), 
O. Hawryluk (Dialog ukraińsko-polski lat 90. odnośnie do przełamywania stereotypów 
narodowościowych. Sukcesy i niezrealizowane możliwości), J. Jestal (Hipoteza kontaktu 
a problemy pogranicza), S. A. Serczyk (Stereotypy w historii stosunków polsko-ukraiń-
skich. Drogi do prawdy)56. 

                                                 
55 W. Bonusiak (red.), Stereotypy narodowościowe na pograniczu, Rzeszów 2002, s. 10. 
56 Niestety, publikując materiały z konferencji ponownie nie przetłumaczono artykułów z języka ukraiń-

skiego na język polski. 
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W maju 2003 roku w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego od-
była się konferencja nt. „Granice i pogranicza w nowej Unii Europejskiej”57, zaś 
w październiku 2006 roku konferencja „Integracja Europejska a pogranicza Unii 
Europejskiej”.  

Organizatorem wielu konferencji poświęconych problematyce z zakresu sto-
sunków polsko-ukraińskich, począwszy od roku 1993, był Instytut Europy Środ-
kowo-Wschodniej w Lublinie. Miały one, ogólnie rzecz biorąc, charakter interdy-
scyplinarny, a zwłaszcza socjologiczno-politologiczno-historyczny. W dniach 19 – 
21 października 1993 roku odbyła się w Lublinie z inicjatywy IEŚW konferencja nt. 
„Samoidentyfikacja narodowa i religijna a sprawa mniejszości narodowych i reli-
gijnych w Europie Środkowo-Wschodniej".  

W roku 1994 IEŚW zorganizował trzy konferencje dotyczące omawianego 
zagadnienia: pierwszą z nich była socjologiczno-historyczna nt. „Unia Lubelska 
i tradycje integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej” (która miała miejsce 
w Lublinie, w dniach 30 czerwca – 1 lipca 1994 roku), druga poruszała tematykę 
socjologiczno-politologiczną – „Demokracja lokalna w krajach Europy Środkowo-
Wschodniej” (3 – 4 października 1994, Lublin), trzecia, socjologiczna „Samoidenty-
fikacja narodowa i religijna a problem mniejszości narodowych i religijnych 
w Europie Środkowo-Wschodniej” miała miejsce w dniach 15 – 17 listopada 1994, 
również w Lublinie. 

W 1995 roku IEŚW był organizatorem międzynarodowej konferencji pod ha-
słem „Tożsamość, odmienność i tolerancja a kultura pokoju” (Lublin, 5 – 7 grud-
nia). 

W dniach 22 – 24 czerwca 1997 roku odbyła się w Lublinie historyczno-
socjologiczno-politologiczna polsko-ukraińska konferencja nt. „Ukraina – Polska. 
Wczoraj, dziś, jutro”, której współorganizatorem (oprócz IEŚW w Lublinie) był 
Prezes Rady Ministrów RP. 

W dniach 25 – 27 czerwca 1999 odbyła się w Kijowie międzynarodowa kon-
ferencja nt. „Ukraina i Polska w Europie Środkowo-Wschodniej: dziedzictwo 
i perspektywy”, zorganizowana przez IEŚW w Lublinie wraz z IEŚW we Lwowie-
Kijowie. 

Kolejna konferencja zorganizowana przez IEŚW w Lublinie wraz z Prezy-
dentem Miasta Lublina (z okazji 430 rocznicy podpisania Unii Lubelskiej) dotyczyła 
zagadnienia: „Dziedzictwo Unii Lubelskiej a proces integracji europejskiej”, (Lu-
blin, 11 września 1999). 

                                                 
57 W 2005 roku ukazała się książka zawierająca materiały konferencyjne „Granice i pogranicza nowej Unii 

Europejskiej. Z badań regionalnych, etnicznych i lokalnych” pod redakcją M. Malikowskiego i D. Woja-
kowskiego. 
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W maju 2004 roku odbyła się w Lublinie międzynarodowa konferencja nt. 
„Granice Europy” – z perspektywy polskiej, ukraińskiej i żydowskiej. Jej organiza-
torami były: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza we współpracy z Muzeum 
Lubelskim oraz Komisją Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych PAN w Lu-
blinie. 

W 2004 roku (w dniach 1 – 2 grudnia) we Wrocławiu i Brzegu miała miejsce 
międzynarodowa konferencja naukowa nt. Europa wspólnotą narodów. Edukacja 
międzykulturowa na przestrzeni wieków XIX – XXI, której organizatorami były: 
Zakład Historii Edukacji, Zakład Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Wrocław-
skiego i Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu.  

Na konferencji podnoszono także kwestie związane ze stosunkami polsko-
ukraińskimi, referaty wygłaszali przedstawiciele uniwersytetów z Kijowa i Lwowa 
(m.in. Dmytro Herciuk, Uniwersytet Lwowski – Edukacja międzykulturowa we Lwowie na 
przestrzeni wieków XIX – XX, Natalja Buczko, Uniwersytet Lwowski – Ukraińcy na drodze do 
wspólnoty europejskiej: aspekt psychologiczno-pedagogiczny, Iryna Myszczyszyn, Uniwersytet 
Lwowski – Nacionalne wychowannja ukrajin`skoj mołodi na suczasnomu etapi), a także polscy 
naukowcy (m.in. Małgorzata Franczak – Szkoły z językiem ukraińskim w Polsce po 1989 r. – 
stan, postulaty, perspektywy). 

PODSUMOWANIE 

Wydarzenia związane z upadkiem komunizmu w Polsce, rozpadem Związ-
ku Radzieckiego i powstaniem wolnej Ukrainy zapoczątkowały nowy rozdział sto-
sunków polsko-ukraińskich i były przyczyną wzmożonego zainteresowania pro-
blematyką polsko-ukraińską wśród polskich elit naukowych, które dało się obser-
wować od początku lat 90. Przejawem owego zainteresowania były nie tylko coraz 
liczniejsze publikacje dotyczące historii Polski i Ukrainy, nawiązywanie współpra-
cy między ośrodkami naukowymi w obu krajach, ale także spotkania naukowców 
Polski i Ukrainy na  konferencjach, sympozjach, seminariach, dyskusjach i wykła-
dach. Konferencje polsko-ukraińskie obejmowały nadzwyczaj szerokie spectrum. 
Podejmowano na nich kwestie z bardzo wielu obszarów (w wymiarze zarówno 
naukowym, jak i praktycznym) m.in.: historii, politologii, socjologii, kulturoznaw-
stwa, językoznawstwa, ekonomii, prawa oraz dotyczących współpracy lokalnej, 
samorządowej. Wziąwszy pod uwagę dużą liczbę oraz zróżnicowaną tematykę 
polsko-ukraińskich spotkań naukowych, kwestie podejmowane w omawianym 
opracowaniu zawężone zostały do dziedzin historii, socjologii i politologii. 

Temat polsko-ukraińskich spotkań naukowych nie został dotychczas opra-
cowany w polskiej literaturze, mimo że elity (w tym zwłaszcza elity naukowe) peł-
nią w każdym społeczeństwie doniosłą rolę w kształtowaniu opinii publicznej, wy-
stępując jako liderzy opinii, autorytety w zakresie wiedzy czy moralności. Co wię-
cej, elity naukowe kształtują pośrednio (jako doradcy, konsultanci, eksperci) lub 
bezpośrednio (jeśli wkraczają w działalność stricte polityczną pełniąc z racji swoich 
kompetencji określone funkcje we władzach) politykę zagraniczną państw. Podjęcie 
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wspomnianego zagadnienia jest więc w pełni zasadne, a autorzy artykułu mają 
nadzieję, że przyczyni się on do rozszerzenia wiedzy o stosunkach polsko-
ukraińskich. 

Po omówieniu (pod kątem doboru tematyki i prelegentów, miejsca organiza-
cji oraz przebiegu) poszczególnych, wybranych według wyżej wymienionych kry-
teriów, polsko-ukraińskich konferencji historycznych, politologicznych i socjolo-
gicznych autorom nasuwają się następujące konstatacje i refleksje: 

− w latach 1991-2007 odbyło się ponad sto polsko-ukraińskich spotkań o cha-
rakterze naukowym, przy czym liczba ich wzrastała w czasie, począwszy od 
1994 roku, 

− w sumie odbyło się blisko 50 konferencji historycznych, znacznie więcej było 
socjologicznych, politologicznych i interdyscyplinarnych: historyczno-polito-
logiczno-socjologicznych, ogólnoplitologicznych, politologiczno-administra-
cyjno-prawnych itp. (łącznie), 

− ponad 90% konferencji odbyło się na terenie Polski i z polskiej inicjatywy, 

− ogromna asymetria dotyczącą inicjowania polsko-ukraińskiego dialogu 
stwarzała wrażenie, że to Polacy są bardziej zdeterminowani w kwestii roz-
strzygnięcia kwestii spornych, 

− większość spotkań naukowych polsko-ukraińskich na terenie Polski odbyło 
się w miastach (ośrodkach naukowych), których „usytuowanie geopolitycz-
ne” predysponowało do podejmowania tematyki polsko-ukraińskiej (Lublin, 
Rzeszów, Przemyśl) lub też w ośrodku centralnym (Warszawa). Znacznie 
mniej konferencji odbyło się w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Olsztynie 
czy Toruniu, 

− miejsca spotkań były także uzależnione od potencjału kadrowego poszcze-
gólnych ośrodków (czyli naukowców zajmujących się tą tematyką), 

− tematyka najczęściej poruszana dotyczyła w przypadku konferencji histo-
rycznych – pierwszej połowy XX wieku (a zwłaszcza okresu 1939-1947), so-
cjologicznych – problematyki współczesnej z mniejszym akcentowaniem 
kwestii historycznych, politologicznych – głównie aktualnych problemów, 

− najbardziej kontrowersyjnie i z dużym zaangażowaniem emocjonalnym 
uczestników przebiegły konferencje historyczne. Wśród zagadnień histo-
rycznych, największe emocje wzbudziły tematy związane z ludobójstwem 
dokonanym podczas II wojny światowej na Polakach (i Ukraińcach) za-
mieszkujących Wołyń i Galicję Wschodnią przez nacjonalistów ukraińskich 
(OUN-UPA), sytuacją mniejszości ukraińskiej i walkami z UPA w Polsce, 
w tym zwłaszcza z operacją „Wisła”,  

− podczas cyklu polsko-ukraińskich seminariów historycznych dochodziło kil-
kakrotnie do sytuacji kryzysowych (jedna z nich zakończyła się zerwaniem 
przez ZUwP współpracy ze ŚZŻ AK), które przy dużo większym zaangażo-
waniu strony polskiej w przywrócenie dialogu, zostały zażegnane,  

− choć w wielu mniej istotnych kwestiach osiągnięto pewien konsensus, to nie 
udało się go osiągnąć w sprawach Akcji „Wisła” oraz ludobójstwa dokona-
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nego na ludności polskiej w latach II wojny światowej przez nacjonalistów 
ukraińskich,  

− w odniesieniu do opisu powyższych wydarzeń przez uczestników konferen-
cji, nie zawsze były one zgodne z prawdą historyczną (wiele z nich wzbudzi-
ło kontrowersje w środowiskach naukowych, kombatanckich, Kresowian, 
organizacji mniejszościowych). Uwidoczniły się podziały stanowisk, przy 
czym nie zawsze przebiegały one po linii narodowościowej, 

− za ważny efekt spotkań należy również uznać kontakty środowisk nauko-
wych na poziomie towarzyskim,  

− zapewne z powodu kontrowersji nie ukazała się część materiałów konferen-
cyjnych,  

− uwidocznił się brak zainteresowania mediów podjętym dialogiem polsko-
ukraińskich środowisk naukowych, 

− uwidocznił się niechętny stosunek do Kresowian, świadków tragicznych 
wydarzeń polsko-ukraińskiej historii, zarówno jeśli chodzi o część polskich 
organizatorów konferencji (np. IPN), jak i przedstawicieli ukraińskich orga-
nizacji mniejszościowych w Polsce, a także polskie media (brakowało wypo-
wiedzi Kresowian odnośnie ludobójstwa dokonanego na Polakach na Woły-
niu i w Wschodniej Galicji, a także innych, bieżących kwestii stosunków pol-
sko-ukraińskich, chociaż do ich udzielania byli jak najbardziej kompetentni), 

− uwidocznił się brak zainteresowania omawianą inicjatywą ze strony polskich 
środowisk i partii politycznych, 

− tam, gdzie podnoszono ważne kwestie, dochodziło do konfliktów między re-
ferentami, w mniej ważnych – nie widać było wyraźnych sporów, 

− konferencje te dały rozeznanie w zakresie stanowisk i linii podziałów między 
referentami i dyskutantami, 

− wyraźna dysproporcja w podejmowaniu przedsięwzięć na rzecz zbliżenia 
polskich i ukraińskich środowisk naukowych, a poprzez nie i obu narodów 
(to strona polska była głównym inicjatorem dialogu) wskazuje, że Polakom 
zależy na polsko-ukraińskim pojednaniu w dużo większym stopniu, a jego 
osiągnięcie mniej ważne było dla ukraińskich uczestników konferencji. 
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Tabela 1. Zestawienie ważniejszych polsko-ukraińskich konferencji historycz-
nych. 

Konferencje historyczne 

Data  
konferencji 

Miejsce  
organizacji 

Tytuł konferencji Organizatorzy konferencji 

14-18.09.1992 Rzeszów „Galicja i jej dziedzictwo” 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie 

16-18.11.1995 Toruń 
„Polska i Ukraina. Sojusz 
1920 i jego następstwa” 

Uniwersytet M. Kopernika 
w Toruniu  

03.1996 Łuck 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
I Seminarium  

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

10-12.06.1996 Rzeszów 
„Polska i Ukraina po II wojnie 
światowej” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie 

22-24.05.1997 Warszawa 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
II Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

15-17.10.1997 Kraków 
„Polacy i Ukraińcy na prze-
strzeni dziejów” 

Państwowa Akademia Umie-
jętności 

20-22.05.1998 Łuck 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
III Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

8-10.10.1998 Warszawa 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
IV Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

23-25.10.1998 Dąbrowica 

„Granica i przemiany prze-
strzeni narodowej w historii 
Europy Środkowo-Wschodniej. 
Przykład Białorusi, Litwy, 
Polski i Ukrainy”  

Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej w Lublinie, Komi-
tet Wspólny UNESCO i CISH 
(Comité International des 
Sciences Historiques) 

27-29.04.1999 Łuck 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
V Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

13-18.09.1999 Rzeszów 

„Polska – Niemcy – Ukraina 
w Europie. Narodowe identyfi-
kacje i europejskie integracje 
w przededniu XXI wieku” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie, Uniwersytet 
im. I. Franki we Lwowie 

09.1999 Rzeszów 
„Polacy i Ukraińcy podczas 
II wojny światowej” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie, Uniwersytet im. 
J. Fedkowicza w Czerniowcach 

3-5.11. 1999 Warszawa 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
VI Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 
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10-12.10.2000 Szczecin 
„Aktualne problemy stosun-
ków polsko-ukraińskich i ich 
historyczne problemy” 

Niemieckie Towarzystwo Stu-
diów nad Europą Wschodnią, 
Niemiecki Instytut Historycz-
ny w Warszawie 

6-8.11.2000 Warszawa 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
VIII Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

24-25.05.2001 Lublin 
„Antypolska akcja OUN-UPA 
1943-1944. Fakty i interpreta-
cje” 

Biuro Edukacji Publicznej  
Instytutu Pamięci Narodowej 

6-10.11.2001 Warszawa 
„Stosunki polsko-ukraińskie w 
latach II wojny światowej”, 
IX i X Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

18-19.04.2002 Krasiczyn „Akcja Wisła” 
Biuro Edukacji Publicznej  
Instytutu Pamięci Narodowej 

27.04.2002 Przemyślu „Akcja Wisła” 

Regionalny Ośrodek Edukacji 
i Kultury w Przemyślu, śro-
dowiska przemyskich komba-
tantów 

27.05.2003 Wrocław 

„Przeszłość, która dzieli. Eks-
terminacja ludności polskiej na 
Wołyniu i w Galicji Wschod-
niej w latach 1943-1945” 

Kolegium Europy Wschodniej 
im. J. Nowaka-Jeziorańskiego, 
IPN, , Uniwersytet Wrocławski 

26-28.04.2004 Olsztyn 
„Dziedzictwo  
polsko-ukraińskie” 

Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski, Ośrodek Naukowy im. 
W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, 
Związek Ukraińców w Polsce, 
Teatr Wiejski Węgajty 

4-6.06.2005 Przemyśl 
„60. Rocznica zbrodni ludobój-
stwa w Małopolsce Wschod-
niej” 

Stowarzyszenie Upamiętniania 
Ofiar Zbrodni Ukraińskich 
Nacjonalistów (SUOZUN) 

11-13.10.2006 Toruń 
„Polska – Ukraina: trudne 
pytania” 

Uniwersytet M. Kopernika, 
Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej, Lwowski Uni-
wersytet Narodowy im. F. Fran-
ki 

23-24.02.2007 Przemyśl „Akcja Wisła – przyczyny, 
przebieg, konsekwencje” 

Polskie Towarzystwo Histo-
ryczne Oddział w Przemyślu, 
Archiwum Państwowe w Prze-
myślu, Podkarpackie Centrum 
Edukacji Nauczycieli Oddział 
w Rzeszowie, Wydawnictwo 
Szkolne i Pedagogiczne 

30.04.2007 Przemyśl „Obchody 60. rocznicy Akcji 
„Wisła” 

Związek Ukraińców w Polsce 
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Tabela 2. Zestawienie ważniejszych polsko-ukraińskich konferencji politolo-
gicznych, socjologicznych oraz interdyscyplinarnych (historyczno-
socjologicznych, socjologiczno-politologicznych, historyczno-socjolo-
giczno-politologicznych, politologiczno-administracyjno-prawnych, 
i in).  

Konferencje politologiczne, socjologiczne oraz interdyscyplinarne 

Data  
konferencji 

Miejsce 
organizacji 

Tytuł konferencji Organizatorzy konferencji 

19-21.10.1993 Lublin 

„Samoidentyfikacja narodowa 
i religijna a sprawa mniejszości 
narodowych i religijnych 
w Europie” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie 

30.06-01.07 
1994 

Lublin 
„Unia Lubelska i tradycje 
integracyjne w Europie Środ-
kowo-Wschodniej” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie 

3-4.10.1994 Lublin 
„Demokracja lokalna w krajach 
Europy Środkowo-Wschodniej” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie 

15-17.11.1994 Lublin 

„Samoidentyfikacja narodowa 
i religijna a sprawa mniejszości 
narodowych i religijnych 
w Europie” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie 

5-7.12.1995 Lublin 
„Tożsamość, odmienność i tole-
rancja a kultura pokoju” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie 

1995 Rzeszów 
„Dialog kultur wspólnot pogra-
nicza” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie 

22-24.06.1997 Lublin 
„Ukraina – Polska. Wczoraj, 
dziś, jutro” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie, Prezes 
Rady Ministrów RP 

20-21.11.1998 Poznań 
„Francja – Niemcy – Polska – 
Ukraina wobec wyzwań euro-
pejskich” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie, Insty-
tut Zachodni w Poznaniu 

25-27.06.1999 Kijów 
„Ukraina i Polska w Europie 
Środkowo – Wschodniej: dzie-
dzictwo i perspektywy” 

Instytut Europy Środkowo – 
Wschodniej w Lublinie, Insty-
tut Europy Środkowo – 
Wschodniej we Lwowie 

13-18.09.1999 Rzeszów 

„Polska – Niemcy – Ukraina w 
Europie. Narodowe identyfikacje 
i europejskie integracje 
w przededniu XXI wieku” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie, Uniwersytet 
im. I. Franki we Lwowie 

09.1999 Rzeszów 
„Polacy i Ukraińcy podczas 
II wojny światowej” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie, Uniwersytet im. 
J. Fedkowicza w Czerniowcach 
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3-5.11. 1999 Warszawa 
„Stosunki polsko-ukraińskie 
w latach II wojny światowej”, 
VI Seminarium 

Światowy Związek Żołnierzy 
AK, Związek Ukraińców 
w Polsce 

16-17.10.2000 Rzeszów 
„Stereotypy narodowościowe na 
pograniczu” 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna 
w Rzeszowie, Uniwersytet im. 
J. Fedkowicza w Czerniowcach  

16-18.05.2002 Kijów 
„Ukraina i Polska w XX stule-
ciu: Problemy historii i politolo-
gii” 

Państwowy Uniwersytet Pe-
dagogiczny im. M. P. Drago-
manowa w Kijowie, Minister-
stwo Kultury i Nauki Ukrainy 

10.04.2003 Włocławek 
„Polska polityka wschodnia XX 
wieku” 

Uniwersytet M. Kopernika 
w Toruniu, Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Ekonomiczna 
we Włocławku 

1-2.12.2004 
Wrocław, 

Brzeg 

„Europa wspólnotą narodów. 
Edukacja międzykulturowa na 
przestrzeni wieków XIX – XXI” 

Uniwersytet Wrocławski, 
Wyższa Szkoła Humanistycz-
no - Ekonomiczna w Brzegu 

02.12.2004 Nowy Sącz 
„Ukraina i Polska po 21 listopa-
da 2004” 

Organizacja Studencka „Przy-
szłość Ukrainy”, Loża Dyplo-
matyczna Wyższej Szkoły 
Biznesu w Nowym Sączu 

05.2004 Lublin 
„Granice Europy – z perspekty-
wy polskiej, ukraińskiej i żydow-
skiej” 

Fundacja Kultury Duchowej 
Pogranicza, Muzeum Lubel-
skie, Komisja Polsko-Ukraiń-
skich Związków Kulturowych 
PAN 

14-15.11.2005 Berlin 

„W poszukiwaniu efektywnej 
polityki Unii europejskiej wobec 
Sąsiadów wschodnich. Europej-
ska Polityka Sąsiedztwa: rola 
państw członkowskich i Parla-
mentu Europejskiego” 

Fundacja im. S. Batorego 

28.11.2005 Kijów 
„Czy rok po pomarańczowej 
rewolucji Ukraina i Unia Euro-
pejska są bliżej siebie?” 

Fundacja im. S. Batorego 

06.12.2005 Warszawa „Rok po pomarańczowej rewolu-
cji – Ukraina bliżej Europy?” 

Fundacja im. S. Batorego 

16-17.11.2006 Lublin 
„Polityka Unii Europejskiej 
wobec Ukrainy: partnerstwo czy 
członkostwo” 

Katolicki uniwersytet Lubelski 
im. Jana Pawła II, Uniwersytet 
Lwowski 





PRACE NAUKOWE SERIA: 
WAŁBRZYSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  NAUKI SPOŁECZNE 
 

 
 
 

Zapis dyskusji panelowej 

Po co nam socjologia pogranicza? 

Dyskusję otworzył dr Jerzy Tutaj, dyrektor Centrum Europejskiego Zamku 
Książ. W dwugłosie panelowym uczestniczyli prof. Leszek Gołdyna i prof. Tadeusz 
Popławski. W dalszej kolejności do dyskusji włączyli się prof. Irena Machaj, dr Ma-
ria Zielińska, prof. Robert Woźniak. 

Jerzy Tutaj 

Centrum Europejskie Zamku Książ 

Jakie zadania ma przed sobą socjologia pogranicza, po co nam socjologia po-
granicza? W moim przekonaniu socjologia pogranicza powinna monitorować swo-
iste stany, które obserwujemy na pograniczu, a mianowicie stan napięcia w aspek-
cie duchowym: myśli, wartości oraz w aspekcie materialnym: towarów, usług – 
wynikający z wzajemnego przyciągania i odpychania. Ruchliwość, ciekawość, 
przedsiębiorczość, spryt, nadużycia mieszkańców pogranicza winny być systema-
tycznie podglądane i analizowane. Wnioskowanie nakierowane być powinno na to 
„nowe, wypływające z ich wzbogaconej przez styk z obcym świadomości”, a więc 
ważną rolę będą odgrywać w socjologii pogranicza badania porównawcze i to nie 
tylko pomiędzy poszczególnymi pograniczami w ujęciu geograficznym (pograni-
cza określonych państw, pogranicza Polski na zachodzie, wschodzie, północy i po-
łudniu, pogranicza i centrum), ale i w ujęciu poszczególnych problemów i cech. 
Ważnym zadaniem dla badaczy będzie zidentyfikowanie i ewentualne ustalenie 
oddziaływania wzorców i wytworów kulturowych na pograniczach, a także okre-
ślenie natężenia i zakresu wzajemnego przejmowania wartości i myśli pomiędzy 
poszczególnymi jednostkami i grupami, a w konsekwencji ustalenie tworzonych 
nowych wzorców wyrastających wskutek ich zderzenia  oraz utworzenie katalo-
gów decyzji, kroków podejmowanych (wraz z kierunkami tychże decyzji) przez 
mieszkańców pograniczy. W dobie integracji Europy bardzo ważnym polem ba-
dawczym dla socjologii pogranicza jest podglądanie zjawisk integracji i dezintegra-
cji, które przeważnie najwyraźniej widoczne są na pograniczach. W związku z tym, 
że społeczność pogranicza nie jest jednolita, podlega różnym podziałom, jako za-
tem odrębna część całego społeczeństwa jest ciekawym polem badawczym. Syste-
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mowa analiza społeczności pogranicza ma różne poziomy (mikro-, mezo- i makro-
systemowe, a nawet megasystemowe), wymiary (genetyczny, ontyczny, struktural-
ny, funkcjonalny i rozwojowy) oraz stopnie zróżnicowania i efektywności, jak po-
daje Janiszewski i Woźniak. Ostatnią refleksją jest pogranicze etniczne jako przed-
miot badań szczególnie na wschodnich pograniczach w Polsce, w kontekście typo-
logii uwzględniających ilość, wielość i charakter występujących na nich granic et-
nicznych i kulturowych. 

Leszek Gołdyka  

Uniwersytet Szczeciński 

Po co nam socjologia pogranicza? 

Mój pogląd w sprawie roli czy zadań socjologii pogranicza lub potrzeb, które 
dziedzina ta powinna spełniać można uznać za tradycyjnie akademicki. 

Zadaniem czy rolą socjologii pogranicza jest pozyskiwanie danych, spraw-
dzających podstawową-jak uważam – dla niej hipotezę, mówiącą, że pogranicze 
etniczno-kulturowe w ogóle czy w poszczególnych jego odmianach (zachodnie, 
wschodnie czy południowe, polsko-niemieckie czy polsko ukraińskie) jest zmienną 
niezależną, jest ważną okolicznością warunkującą poglądy, zachowania, wybory 
czy drogi życiowe jego mieszkańców. I do zdobywania takich danych sprawdzają-
cych powyższą hipotezę jest nam potrzebna. A rację swego istnienia, jako socjolo-
gia szczegółowa, uzasadni wówczas, gdy będzie w stanie w sposób uporządko-
wany prowadzić nas do prawomocnej odpowiedzi na pytanie, czy z uwagi na to, że 
mieszkamy i pracujemy na przykład na polsko-niemieckim pograniczu coś ważne-
go dla kształtu czy przebiegu naszego  życia wynika? 

Podam przykład ilustrujący prezentowane stanowisko. Wielu socjologów 
uważa, że polsko-niemieckie pogranicze sprzyja specyficznym „interpretacjom” 
norm moralnych i prawnych, a „interpretacje" te wyzwalają zachowania patolo-
giczne (w tym i przestępcze). Część socjologów wręcz za specyfikę polskiego po-
granicza zachodniego uważa relatywnie wysoką intensywność zjawisk patolo-
gicznych. Po co nam socjologia pogranicza, do czego jest nam potrzebna? Ano, 
do starannego sprawdzania hipotezy, że pogranicze polsko-niemieckie z uwagi 
na pewne swe właściwości sprzyja zachowaniom patologicznym, że je z uwagi na 
te właściwości wyzwala, że im ich jest więcej bądź mniej lub jeśli są mocniej albo 
słabiej zintensyfikowane, to odpowiednio zjawisk patologicznych jest albo mniej, 
albo więcej, bądź są bardziej albo mniej nasilone. Potrzebna jest nam do starannego 
sprawdzania hipotezy, że pogranicze to jest rozsądnie widzianą przyczyną a za-
chowania patologiczne skutkiem. Odpowiedź twierdząca na pytanie, czy pograni-
cze sprzyja zachowaniom patologicznym, nie jest argumentem na rzecz istnienia 
socjologii pogranicza, nie jest jej umocnieniem, tak jak podobnie naukowo ważna 
odpowiedź przecząca nie niweczy jej podstaw. Dla akademickiej tożsamości naszej 
dyscypliny ważne jest (są) przede wszystkim pytanie(a) a nie odpowiedzi, bo-
wiem ustalenia empiryczne socjologii mają charakter generalizacji historycz-
nych. Właściwości pogranicza sprzyjające patologiom mogą ulegać przeobraże-
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niom, zmieniać się mogą zatem także przejawy patologii społecznej. Osobiście 
sądzę, że zjawiska patologiczne były ważnym efektem pograniczności zachod-
niej w ostatnim dziesięcioleciu minionego stulecia, w pierwszym dziesięcioleciu 
nowego stulecia nie są firmowym znakiem polsko-niemieckiego pogranicza. 

Efektów pogranicza czy pograniczności można i należy poszukiwać na 
gruncie wszystkich znanych socjologom aspektów życia zbiorowego. Pracy socjo-
logom zatem z pewnością nie zabraknie. A będą socjologami pogranicza właśnie 
z uwagi na stawiane pytanie(a) a nie uzyskiwane odpowiedzi, z uwagi na kieru-
nek analiz(y) a nie teren badań (bowiem można wyobrazić sobie badania reali-
zowane w Gubinie czy Słubicach lub Zgorzelcu z socjologią pogranicza nie ma-
jące żadnego związku i realizowane w Warszawie – z socjologią pogranicza po-
zostające w związku ścisłym), a więc tylko wówczas, gdy wychodzić będą od 
podstawowego dla naszej dziedziny socjologii pytania: czy to co jest przedmiotem 
badania? A więc na przykład konkretne zjawisko lub obserwowany proces, jest 
pogranicznie warunkowane, ma pograniczny wariant, jest efektem pograniczności? 

Zatem badania socjologiczne prowadzone na (polsko-niemieckim) pogra-
niczu, w odniesieniu do różnych dziedzin życia społecznego, można zaliczyć do 
socjologii pogranicza tylko wówczas, jeśli wychodzą od kluczowego pytania 
o znaczenie określonej społeczno-przestrzennej całości, uznawanej na mocy przy-
jętych kryteriów za (polsko-niemieckie) pogranicze? Od pytania o warunkowanie 
przez tę całość świadomości społecznej jej mieszkańców, kształtowania ich sposo-
bów myślenia, wartościowania, odczuwania i reagowania. Inaczej mówiąc, wyniki 
badań prowadzonych przez socjologów (zachodniego) pogranicza muszą wycho-
dzić od pytania, czy zamieszkiwanie względnie „blisko" (polsko-niemieckiej) gra-
nicy, było i (lub) jest okolicznością o istotnym, ważnym życiowo, tożsamościo-
wo, biograficznie znaczeniu? Czy jest okolicznością życiowo pierwszorzędną 
czy drugorzędną; o ulotnym, względnie szybko przemijającym (powierzchnio-
wym i łatwo uchwytnym) czy relatywnie trwałym (głębinowym i ukrytym) cha-
rakterze? 

Badania przeprowadzone w 1992 i 1994 roku – podaję jeszcze jeden 
przykład – pokazały, że nauczyciele szkół funkcjonujących na polsko-niemieckim 
pograniczu, pytani o znaczenie różnych instytucji socjalizacji na kształtowanie 
umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych ich uczniom do osiągnięcia sukcesu 
życiowego i zawodowego, najwyższą średnią ocen wystawili rodzinie. Równie 
wysoką ocenę przyznali jednak wówczas zupełnie nowej i nieformalnej instytu-
cji – bazarowi przygranicznemu. Bazar jako instytucja socjalizacji – zdaniem 
nauczycieli – zdystansował szkołę w oddziaływaniu na kształtowanie, predyspo-
zycji przydatnych uczniom w przyszłości. Szkoła, która celowo i profesjonalnie 
powinna przygotowywać uczniów do samodzielnego i udanego życia, znalazła się 
na piątym miejscu, za środkami masowego przekazu i rówieśnikami a przed ko-
ściołem. 

Czy wyniki tych badań (zrealizowanych w Słubicach) powiększają dorobek 
socjologii edukacji (socjologii wychowania, socjologii oświaty, socjologii młodzieży, 
socjologii religii, socjologii rodziny, socjologii kultury) czy socjologii pogranicza? 
Każda z wymienionych socjologii szczegółowych może uważać je za własne, mo-
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że posługiwać się czy żywić lub podpierać nimi z uwagi na przyjmowaną per-
spektywę poznawczą, stawiane pytania i kierunek analizy. Do socjologii pogra-
nicza wyniki te zaliczymy wówczas, gdy w interpretacji zwrócimy uwagę na ba-
zar przygraniczny jako element właściwości pogranicza. Gdy zwrócimy uwa-
gę na czas oraz okoliczności narodzin, rozkwitu i upadku tej instytucji, a więc 
tym samym na miejsce w konfiguracji właściwości pogranicza. 

Bez wyraźnie sformułowanego – jak wyżej – podstawowego pytania nie 
ustalimy, po co nam socjologia pogranicza. Trudno nam będzie także wyobrazić 
sobie socjologię pogranicza jako potrzebną, a tym samym autonomiczną, teore-
tycznie oraz problemowo wyodrębnioną dziedzinę. Pytanie to, oczywiście, wymu-
sza ustalenie sposobu rozumienia (polsko-niemieckiego) pogranicza oraz wpro-
wadzenie nowych kategorii teoretycznych. Ze swej strony proponuję naszej dys-
cyplinie pojęcie socjalizacji pogranicznej. Termin ten zaproponowała Krystyna 
Szafraniec w publikacjach poświęconych kontekstowi socjalizacyjnemu mło-
dzieży wiejskiej. 

Propozycja wprowadzenia do języka socjologii pogranicza terminu „socjali-
zacja pograniczna”, koresponduje z tendencją do systematycznego wzbogaca-
nia sposobów rozumienia socjalizacji. W obiegu, obok utrwalonych dopełnień 
socjalizacji pojawiły się nowe. W języku socjologii polityki pojawiła się socjalizacja 
polityczna, socjologii prawa – socjalizacja prawna, socjologii języka – socjalizacja 
językowa. W aparaturze pojęciowej socjologii edukacji i socjologii wiedzy pojawi-
ła się socjalizacja poznawcza a socjologii gospodarki – socjalizacja ekonomiczna 
i konsumencka Koncepcja socjalizacji pogranicznej musi spełniać warunki na-
kładane na każdą koncepcję socjalizacji. Musi operować założeniem, że spo-
śród wielu oddziaływań właściwych dla nowoczesnych społeczeństw, którym 
ludzie równocześnie podlegają, ten podmiot procesu socjalizacji, który nazwiemy 
(polsko-niemieckim) pograniczem ma dla nich i z ich punktu widzenia bardzo 
istotne znaczenie. 

Tadeusz Popławski 

Politechnika Białostocka 

Chciałbym tutaj przywołać pewną sytuację, która mnie spotkała. Otóż mój 
kolega Moreno Zago, socjolog pogranicza z Włoskiego Instytutu Socjologii Mię-
dzynarodowej w Gorycji, gdy  mnie zobaczył, a było to właśnie w momencie, gdy 
zlikwidowano słoweńsko – włoską granicę, krzyknął – „Borrow me boarder! I need 
the boarder. It’s no justice.”. Jego instytut zaczął szukać  nowych granic – badają 
Serbię, Mołdawię i nawet Naddniestrze (rządzone przez byłych generałów sowiec-
kich). Jak ja widzę socjologię pogranicza? Przede wszystkim widzę ją w kontekście 
szeregu nauk społecznych,  na ich pograniczu. Nie widzę jej jako samotnej subdys-
cypliny, nie tylko powinna być łączona z dorobkiem całej socjologii, ale powinna 
być łączona z polityką regionalną, z naukami o samorządzie, z naukami prawnymi 
i z ekonomią). Ona jest oderwana, wg mnie, od praktyki, ale mój życiorys zawodo-
wy polega w znacznej mierze na łączeniu nauk - od filozofii do ekonomii i zarzą-
dzania oraz  na szperaniu w praktyce, to dostrzegam wiele aspektów praktycznych, 
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także w socjologii pogranicza jako subdyscyplinie. Ja myślę, że metodologia w so-
cjologii pogranicza jest trochę słaba i mało praktyczna. Tutaj brakuje wiele, żeby 
można było ją zmienić w praktykę. Więc po co nam socjologia pogranicza? Po 
pierwsze do analizy sąsiedztwa na granicy i kreowania codziennego wymiaru tego 
sąsiedztwa, np. analizy siły roboczej, kapitału społecznego, kontaktów międzyna-
rodowych, itp. Ważne są elementy praktyczne , np.  lokuje się inwestycje po stronie 
czeskiej, a okazuje się, że tam nie ma siły roboczej do pracy, choćby ostatnio 
w przemyśle motoryzacyjnym i że będzie ona przepływać z Polski , turyści z Polski 
jadą na Słowację, Słowacy i Czesi po zakupy do Polski itp. To właśnie m. in. poka-
zuje jak ważne są elementy przepływu. Dalej socjologia pogranicza może służyć do 
określenia  stereotypów i ich likwidacji, łagodzenia czy wychowania antysteroty-
powego, ale w jakim sensie? Jeżeli służy utrwaleniu czy wytwarzaniu nowych, jak 
to się w Polsce mówi, że np. głownie socjolodzy wymyślili mniejszość niemiecką 
czy śląską. Tutaj jest kwestia relacji międzyludzkich, uczenia multikulturalizmu, 
poszanowania obcego i współistnienie z nim, może nawet po to, żeby mieć z tego 
jakieś korzyści, a z drugiej strony – żeby nie uprzedzać się do niego, potraktować 
go przynajmniej jako takiego, który nam nie przeszkadza, ale szanujemy się nawza-
jem. Tutaj nie chodziło mi o multikulturalizm (np. Zachód wycofuje się z niego po 
cichu, ale głośno krzyczy, że trzeba go wdrażać) i widać jego totalną klęskę na fran-
cuskich przedmieściach. Uczenie współegzystencji, a myślę, że socjologia mało robi 
w aspekcie definiowania szarych stref, które decydują o życiu wielu ludzi na grani-
cach. Bycie „mrówą” gdzieś tam na granicy, to jest sposób życia. To nie jest jakaś 
bajka czy sensacja np.  przemyt benzyny na granicy polsko – białoruskiej, nie ma 
bardziej perfekcyjnej organizacji, sto samochodów cały czas krąży, są tankowane 
i wytankowywane. My uważamy, że to nieistotne, a one „szare strefy” istnieją 
i stanowią treść życia w regionach transgranicznych. Musimy patrzeć na to, co lu-
dzi pociąga, czego ludzie pożądają, co lubią, co chcą od tej drugiej strony, bo jeżeli 
to ma być realizowane, to niech będzie realizowane w sposób cywilizowany a nie 
„szary”. Warto się dowiedzieć czegoś o dyfuzji  wzorów konsumpcji, wpływie nie-
formalnych sieci i kręgów, o autorytetach, roli mass-mediów, współpracy małych 
i średnich firm w regionach transgranicznych. Padło tutaj nazwisko ministra Ge-
remka. Do niego był bardzo dużo pretensji np. ze strony mieszkańców Białegosto-
ku i nawet skończyło się okupacją granicy przez kupców białostockich, ponieważ 
on „wyskoczył przed orkiestrę” i dwa lata wcześniej zamknął granicę, co miało 
potężne negatywne konsekwencje dla tej współpracy, rozwoju stosunków wzajem-
nych pomiędzy firmami i handlu przygranicznego. 

Trzeba naśladować pewne strategie, które są skuteczne. Na pewno tym ele-
mentem jest dyfuzja innowacji, niedostrzegana, w sensie takim, co pisał Stefan 
Czarnowski w swej genialnej pracy o kulturze wiejskiego ludu polskiego. My nie 
widzimy społecznych postaw tej dyfuzji. Na pograniczu uważamy, że innowacje 
„spadają z nieba”, a one się kształtują przez  sieci powiązań, czyli „network”. Jeśli 
połączyć te innowacje, które są akceptowane, np. mogę jako marketingowiec po-
wiedzieć o przenoszeniu się efektu marketingowego na drugą stronę. Na granicy 
niemieckiej to jest szanowanie marek niemieckich, wygląd mieszkań, solidne nie-
mieckie meble, itp. Na stronie polsko-białoruskiej czy ukraińskiej nie trzeba prze-
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konywać nikogo, bo każdy Białorusin czy Ukrainiec dobrze wie, co to jest marka 
„Śnieżka”, „Cersanit”, „kiełbasa krakowska” lub „Opoczno”. Wszystko jest efektem 
przenoszenia marketingu. I w tym momencie wchodzą firmy polskie i już są po 
drugiej stronie znane, te towary są w tej chwili sprowadzone z bazarów. Myślę, że 
ważnym elementem badania jest wizerunek regionu, promocja regionu, no i wła-
śnie skutki wdrażania, np. Crossboarder Cooperation. Warto zwrócić uwagę rów-
nież na rozprzestrzenianie się demokracji i ducha przedsiębiorczości z Polski na 
Litwę, a obecnie na Ukrainę, Okręg Kaliningradzki, Białoruś, a nawet Czechy, Sło-
wację, czy do wschodnich Niemiec. Myślę, że ważnym elementem jest również 
badanie peryferyjności, za czym bym obstawał i badanie tożsamości człowieka. Po 
obu stronach występuje częste tzw. „macanie się” kulturowe, natomiast tam, gdzie 
jest stabilnie, wytwarza się mniej więcej jednolita strefa jak  między Polską a Niem-
cami Wschodnimi, czy Słowacją, gdzie nie ma różnicy poziomów życia. To jest cza-
sami bardzo ciekawe zjawisko, im mniej hałasu, huku, tym lepiej, moim zdaniem, 
bo ogólne dzieją się dobre rzeczy, ale tak po cichu, mało my je znamy (np. szcze-
gólnie cicho jest o pograniczu polsko-czeskim, a tam jest coraz lepiej). Tak ja to wi-
dzę. Więc jest tutaj ważny element dla praktyki czy dla promocji, my doceniamy 
jeszcze jedną rzecz, czyli wschodnia granicę UE, którą mamy, która będzie dla nas 
żyłą złota z jednej strony, a z drugiej strony będzie obiektem badania. W tej chwili 
Francuzi, Niemcy robią wielkie programy europejskie na granicę UE, my z reguły 
jesteśmy podwykonawcami, a powinniśmy być promotorami tych programów. Oni 
chcą nam wydzierać nie tylko pieniądze, ale i tematy, na których się nie znają czę-
sto, chcą żebyśmy badali i pisali za nich, robiąc jedynie  czarną robotę, niestety. My 
zaś, mając rozwinięta socjologię pogranicza, przystajemy na drugorzędna rolę. 

Ale ogólnie rzecz biorąc, jak wdrożyć osiągnięcia socjologii to ostatnie pyta-
nie, pierwsze brzmi – po co? Jak wdrożyć? Mam tutaj następujący cytat, który prze-
tłumaczyłem z języka francuskiego, autorstwa mojej koleżanki Małgorzaty Kowal-
skiej, która jest filozofką z Białegostoku i ona tak pisze: „Globalizacja w tej formie, 
jaką znamy, niszczy granice tradycyjne, tylko po to by ustanowić, pogłębić nowe 
podziały i pozycje. Wygrani, przegrani, lepiej, gorzej urodzeni, lepiej, gorzej przy-
stosowani, pn. pd. wsch. zach. lepsi, gorsi, wykluczeni, uczestnicy. Dopóki UE 
oponuje przeciw dzikiej żywiołowej rywalizacji, globalizacja powinna grać rolę 
istotnego czynnika mediacji i komunikacji”. Inaczej mówiąc, rola UE polega na de-
mokratyzacji i jednoczeniu sił, które istnieją na nowych granicach, na granicach 
prowadzonych przez fazy i przymusową globalizację, czyli ona przecenia rolę Unii, 
ale myśląc praktycznie o tej roli, a wiadomo, że Europa traci swoje miejsce w świe-
cie, więc Unia musi hamować te procesy. Bo jeśli wszystko przeniesie się na Daleki 
Wschód, to my stracimy w ogóle, już nie będziemy dominatorami kulturowymi, 
dlatego warto się przyjrzeć pograniczu w sensie owego mixu globalizacji, procesu, 
który jest żywiołowy i dziki. My wszyscy na nim tracimy, no bo na razie jesteśmy 
atrakcyjni jako tako, parę telewizorów wyprodukujemy, samochodów, czy coś in-
nego. Kwestia jest taka, że ten świat stał się mały i że się robi coraz mniejszy, ale 
Europa na tym traci, mocno na znaczeniu, my też, naszym interesem jest bycie tymi 
tzw. Europejsami mimo wszystko, mimo że  mamy pewne obiekcje, bo jak traci 
Europa, to my też tracimy.  Socjologia pogranicza może pomóc w jeszcze  jednej 



PO CO NAM SOCJOLOGIA POGRANICZA? 319 

rzeczy, jako wykładowca międzynarodowego marketingu, chcę powiedzieć, iż po-
winna pomóc internacjonalizacji przedsiębiorstw. Mamy ciekawą książkę Eugeniu-
sza Cileckiego: „Penetracja rynków zagranicznych” poświęconą głównie negocja-
cjom, odmiennościom kulturowym. Internacjonalizacja, czyli firmy polskie prze-
chodzą na zewnątrz, przykładem są firmy fińskie, skąd ta Nokia się wzięła w takim  
kryzysie, który był po 89 roku w Finlandii kryzysem potężnym, a na tym małym 
rynku firmy się już duszą od razu i wychodzą na obszar transgraniczny, potem 
globalny, ale musimy umieć negocjować, znać zwyczaje, obyczajem na pograniczu, 
umieć budować firmy, małe firmy budują rynek, np. rynek Podlasia jest mały, mo-
że 1 mln 300 tys., ale transgraniczny, to już bardzo duży. Transgraniczny rynek jest 
naturalny, ale dla średnich i małych firm w Polsce jest to naturalny rynek i musimy 
znać zasady negocjacji i tak dalej, żeby wspomagać internacjonalizację przedsię-
biorstw, pokazując jakie są kulturowe aspekty działania, jak kultura wpływa na 
negocjowanie i jak pomaga. To, co Finowie robią, a robią to świetnie, genialnie 
wręcz. Ja widziałem system ich innowacji, jak jest on tam budowany, bo robiłem 
regionalną strategię dla województwa podlaskiego i brałem z nich przykład, to jest 
po prostu niesamowite. Takie biura gdzieś na północy zorganizowane są tak, że 
technikum staje się centrum innowacji, technika, które u nas są zamykane tam się 
stają centrum, powiązane z politechniką, gdzie nauczyciele przez 3 miesiące są 
kształceni przez nią i jeszcze mają wideołącze, także tutaj mamy dyfuzję kompletną 
innowacji. Mikela, gdzieś na północy Finlandii, gdzie człowiek praktycznie nie mo-
że nikogo spotkać. Podanie przepływów i potencjału, kapitału ludzkiego, bo my 
tego nie robimy. No wiem, że 200 tys. migrantów pracuje we wschodniej Polsce, 
wiemy, że trzeba prowadzić politykę, że trzeba otworzyć rynek, bo przedsiębior-
stwa chcą budować i mieć dziesiątki pracowników z Ukrainy czy Białorusi, ale, de 
facto, nikt nie potrafi ocenić potencjału. Włosi ze wspomnianego I.S.I.G. prowadzą 
dokładne analizy przepływów ludnościowych w regionie Alpe-Adria, na modelu 
matematycznym de facto. Oni mieli dokładną ocenę, ile może przepłynąć ze Sło-
wenii, czy innych krajów byłej Jugosławii. My jesteśmy w tych badaniach bardzo 
daleko w tyle. Trzeba powiedzieć o polityce celnej, no bo po co mamy tracić na tym. 
Wiadomo, ze na pewne rzeczy nie będziemy mieli wpływu z powodu UE, no bo cło 
i akcyza na papierosy będzie rosła, ale przemyt tez będzie rósł. Więc tutaj kwestie 
dla polityki celnej, tego typu zwyczaje pokazują tylko wierzchołek zjawiska, np. 
zwyczaje młodzieży, ale na to musi reagować polityka celna czy inna, no bo po co 
nam wizerunek złodziei, czy przemytników, który potem rzutuje na Polaków. Paru 
Polaków zrobiło sobie z tego proceder, kradną w marketach, co się dokładnie na-
zywa juma, ale skutki tego dla stereotypu Polaka w Niemczech są niesamowite. 
Warto pewnie wspomagać wymianę młodzieży i uczenia ich szacunku do siebie. 
Tutaj myślę, że to nie jest tylko komunistyczny wymysł z czasów NRD. Na pewno 
ta wymiana musi być na pograniczu zintensyfikowana. Można pewne rzeczy w 
ramach wymiany kreować, można wprowadzać promocję regionalną, wymianę 
naukowo-kulturalną, sportową itp. Jakie to metody – wracam do metod, np. analiza 
SWOT transgranicznych obszarów, ale nie taka, że wymieniamy na słabe strony, 
ale szacujemy je w skali od – 5 do + 5 i te słabe strony należy potraktować jako zale-
cenia zmiany negatywnej sytuacji. Osiągalność (czy jest to osiągalne) i szybkość (ile 
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czasu to nam zajmie) – metoda jest prosta. Słabe strony i zagrożenia, które są, bo na 
silnych stronach należy budować kooperacje transgraniczną. Wg Riesa i Touta ana-
liza ta ma następujący schemat wstępny: osiągalność, w jakim czasie możemy osią-
gnąć polepszenie na skali od 1 do 10, dalej szybkość w miesiącach czy w latach, 
kiedy możemy osiągnąć poprawę kooperacji, wymiany itp. Natomiast jeśli osiągal-
ność oceniamy powiedzmy w skali od 1 do 5 na 4, szybkość wdrożenia np. na 12 
miesięcy, to potem było zalecenie praktyczne, kto i za co odpowiada, aby zmianę 
wprowadzić, np. Urząd Marszałkowski, Dział promocji – do 2009 roku, przy bu-
dżecie 20000 zł. To jest typowe zalecenie. SWOT przeważnie służy tylko do wyli-
czenia czynników, inne narzędzia to: analizy scenariuszowe, gdy scenariuszy ma-
my kilka: symulacyjne, niespodziankowe, prawdopodobne, optymistyczne, pesy-
mistyczne. Mamy pole scenariusza właściwego. Ja uczestniczyłem w takim pro-
gramie „Future Scenarios for Europe”, gdzie budowaliśmy scenariusze, zresztą 
w wielu strategiach są określenia tego pola możliwego do realizacji, bo tutaj przy 
założeniu, że to klasa polityczna wprowadza zmiany, co nie zawsze ma miejsce. 
przykład zawsze musi iść od góry, bo klasa polityczna odpowiada za rozwój regio-
nalny, ją rozliczmy w wyborach, jaką wybieramy, taką mamy, ale słabo lub wcale 
nie rozliczamy. To klasa polityczna regionu transgranicznego jest motorem zmiany 
i to ona kreuje te relacje transferowe, to ona odpowiada za to, czy firmy będą się 
internacjonalizowały, czy będą inwestycje zza granicy, za kooperację kulturalną 
i dobrosąsiedzką itd. Klasa za te rzeczy odpowiada i musimy traktować ją poważ-
nie. Ona nie jest po to, by wziąć diety czy pensje, ona ma być po prostu aktorem 
zmian, bo bez niej nie ma szans po prostu. 

I dalej myślę, że bardzo ważnym elementem jest wykorzystywanie badań 
rozmaitych, które są robione. Jest ich dużo. O granicy i pograniczach robi się zna-
czące badania, w tym Włoskim Instytucie Socjologii Międzynarodowej (I.S.I.G) było 
takich ankiet kilkanaście, w tej chwili kilkanaście jest w Polsce na pograniczach 
z programów unijnych i badań uczelni lub regionów. To wszystko leży i jest nie-
wykorzystywane. To są często studia „sztuki dla sztuki”, gdyż kolejną ważną kwe-
stią jest nie tylko kreowanie scenariuszy, ale ich realizacja. Warto również zauwa-
żyć, że to wszystko ma podłoże konsumpcyjne. Zauważenie tej makdonaldyzacji 
europejskiej, ja pamiętam ten przykład, bo akurat byłem organizatorem dużej sesji 
na kongresie Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego w Trieście w 1995 roku. 
Wtedy wystąpił Ritzer z tym swoim wykładem o makdonaldyzacji i wszyscy się 
śmiali. To, co on mówił, ze społeczeństwo jest podobne do świątyni konsumpcji 
Mcdonalda. Na kongresie było 1000 osób. Wszyscy się śmiali, ale w tej chwili nikt 
się nie śmieje. Japończycy uważnie notowali, a Europejczycy mówili, po co on tutaj 
przyjechał do nas. Woleli słuchać Tiryakiana, który opowiadał jakieś starocia o We-
berze, bo z punktu widzenia wysokiej nauki europejskiej to byłoby nie do pomy-
ślenia uczyć o praktyce. Te „świątynie konsumpcji” – przecież je stale widzimy, te 
bazary, centra sportów zimowych i letnich, Aquaparki. Lepsze wpływy przecież 
będą związane z tymi elementami, czy zbudujemy dobry park rozrywki i warto 
zauważyć, że jest to dobra rozrywka, że świat się zmienił, ze turystyka transgra-
niczna gra coraz większą rolę dla wykreowania nowego wizerunku po obu stro-
nach granic naszych regionów, bo mamy wiele atrakcyjnych rzeczy do zaoferowa-
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nia, kulturowych, historycznych, wiele, tylko jak je udostępnimy, tak mamy pewien 
sukces, czyli w 1998 roku wyprzedziliśmy Grecję pod względem liczby turystów. 
Teraz jej nie wyprzedzamy, ale myślę, ze jesteśmy jakąś tam potęgą w sensie, że 
możemy pokazać, jaki kapitał możemy mieć z kultury czy edukacji na pograni-
czach Polski. Mamy duży żywiołowy potencjał turystyki, który trzeba wzmocnić, ja 
myślę, że to zadanie socjologii. Trzeba patrzeć na to, jak to się dzieje, że Polska jest 
atrakcyjna kulturowo, że np. jacyś rosyjscy turyści utrzymują nasze ekskluzywne 
hotele, które w Polsce bez nich by się nie utrzymały nigdy. Myślę, ze te zwyczaje 
konsumenckie czy inne, które są słabo badane przez socjologów, ale one będą waż-
ne i ostre granice na pewno w jakimś sensie staną się przenikliwe, a w takim, ze 
pograniczność będzie celem polityki państwa i całej UE. I będzie jakimś zadaniem 
dla socjologów opisanie, ile i jakiego rodzaju niezależność ma mieć pogranicze od 
centrum. To ładnie pokazała wczoraj dr Zielińska, ale ja będę inne konsekwencje 
wyciągał. Należy uczyć ludzi mieszkających w tych regionach wschodnich, bardzo 
dużo można tutaj zrobić, żeby wspomagać Polaków, którzy zostali przez historię 
skrzywdzeni, gdy przesunięto granice i tam pozostali, co pokazuje nowa książka 
prof. Kurcza o Polakach na Wileńszczyźnie. Uczyć ich dzieci, wspomagać firmy, 
wysyłać coś w rodzaju Peace Corps, wspomagać szkoły, zakładać filie uniwersyte-
tów (jak to zrobił UwB). Można zastosować to, co robią Niemcy, wiele się można od 
nich nauczyć, przetransferować, my jesteśmy na razie na początku drogi, ja myślę, 
że właściwie ta droga polega też na tym, że skądinąd socjologia pogranicza może 
zrobić więcej niż robi obecnie. Trzeba zimitować, w sensie jakiegoś naśladownic-
twa, jakieś strategie innowacyjne, po to, żeby pokazać jak ma funkcjonować w na-
szych warunkach pomoc dla Polaków na Białorusi czy Wileńszczyźnie, czy nawet 
w Niemczech. 

Ale tutaj socjologia może zrobić wiele np. dla promocji regionów, miast, dla 
promocji zewnętrznej na inwestorów zagranicznych. Myśmy to robili, np. taki pro-
jekt w Zambrowie był bardzo praktyczny i został wdrożony. To było przerobienie 
kompleksu włókienniczego, który upadł i zostało tam 400 osób i 3 hale. Właściwie 
doradziliśmy burmistrzowi, żeby zrobił z tego to coś, zainwestował 3 mln zł i w tej 
chwili przerobił na hale, które są wykorzystywane. Ta strategia działa. ale nie 
wszystkie strategie działają, cześć jest zakurzona. Jeśli zaczniemy rozmawiać z tymi 
burmistrzami, czy kimś tam racjonalnie, to też będzie w kontekście dobre. W czasie, 
zwłaszcza I kadencji urzędowania mają głowy pełne pomysłów i zależy im na suk-
cesie naprawdę. Socjolog dobry znajdzie tam swoje miejsce. Także ten element, 
moim zdaniem, jest ważny. 

Irena Machaj 

Uniwersytet Szczeciński 

Pytanie „Po co nam socjologia pogranicza?” w wystąpieniach panelistów 
otrzymało dwie odmienne odpowiedzi. W moim przekonaniu są one wyrazem 
różnic w sposobach pojmowania socjologii pogranicza jako subdyscypliny socjolo-
gii, a może nawet diametralnych różnic w rozumieniu i uprawianiu socjologii. 
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L. Gołdyka widzi socjologię pogranicza w kategoriach pytania o pogranicze 
jako zjawisko społeczno – kulturowe i społeczno – przestrzenne, które „jakoś” od-
działuje na życie społeczne, warunkuje występowanie w zbiorowościach pograni-
cza określonych i specyficznych im rysów świadomości oraz kształtów życia zbio-
rowego na tym obszarze. Pytania formułowane na gruncie tej subdyscypliny mają 
odnosić się do owego warunkowania, a odpowiedzi na nie mają mówić, jak owo 
pogranicze zaznacza się w różnych wymiarach życia społecznego. Socjologiczne 
badanie pogranicza jest zatem przedstawiane jako analiza mertonowskego zjawiska 
średniego zasięgu. Jego efektem jest wiedza pozwalająca na rozumienie oraz wyja-
śniane kształtu, form i przebiegu życia społecznego, w tym również jego osobliwo-
ści na pograniczu. 

Z wypowiedzi T. Popławskiego wnioskuję, że rozumie on pogranicze jako 
obszar zachodzenia różnorodnych zjawisk społecznych, kulturowych, gospodar-
czych, demograficznych etc. Socjologia pogranicza ma być, jeśli dobrze rozumiem 
wypowiedź autora, zastosowaniem socjologicznej perspektywy do oglądu /mniej/ 
oraz do oddziaływania /więcej/ na ich przebieg, zasięg i kształt na danym obsza-
rze. Szeroko zarysowana paleta zjawisk występujących na obszarach pogranicza, 
poczynając od stereotypów, sąsiedztwa, przez migracje, aż do programów pomo-
cowych Unii Europejskiej i promocji regionów, świadczy o szerokiej obecności na 
tym obszarze problemów społecznych /w wąskim rozumieniu pojęcia problem 
społeczny/. Socjologia pogranicza jest tutaj widziana jako wiedza i optyka socjolo-
giczna – pomocne w ich rozwiązywaniu oraz jako sama praktyka regulowania 
kwestii społecznych. 

Z dwóch zaprezentowanych koncepcji socjologii pogranicza, konkurencyj-
nych wobec siebie, jest mi bliższe akademickie ujęcie L. Gołdyki. Oczywiście, widzę 
i mam świadomość występowania na obszarach pogranicza wielu niepożądanych 
zjawisk, stanowiących problemy zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnej. Jednak jeśli 
chcemy na nie regulacyjnie oddziaływać, wówczas musimy oprzeć się nie na do-
branej ze względu na problem, czy też fragmentarycznej wiedzy szczegółowej. 
Właśnie przed socjologią pogranicza stoją zadania opisania oraz wyjaśnienia dzia-
łania zjawiska pogranicza jako fenomenu, który łamie, zakrzywia czy też swoiście 
modeluje badane przez nas problemy. Można powiedzieć, że przed podjęciem 
ewentalnych działań ingerujących w naturalne procesy, trzeba uwzlędnić pograni-
cze jako zmienną modyfikującą przebieg i formy społeczne obserwowanych zja-
wisk. W pierwszym rzędzie jednak trzeba uzyskać wiedzę o pograniczu i  mecha-
nizmach jego działania, bowiem dopiero wtedy możliwe stanie się dobieranie ade-
kwatnych instrumentów rozwiązywania problemów. Rozumienie oraz zdolność 
wyjaśniania zdarzeń i zjawisk występujących na danym obszarze, które umożliwia 
wiedza o zjawisku pogranicza, jest warunkiem sine oua non ingerencji w życie spo-
łeczne. Właśnie dlatego w socjologii pogranicza za pierwotne uznaję pytanie o spo-
łeczne, kulturowe i przestrzenne mechanizmy działania pogranicza jako zjawiska 
społecznego. 

 
 



PO CO NAM SOCJOLOGIA POGRANICZA? 323 

Maria Zielińska 

Uniwersytet Zielonogórski 

Z wielką uwagą przysłuchiwałam się głosom panelistów i dyskusji na konfe-
rencji. Na kilka kwestii chciałabym zwrócić uwagę: tych bardziej ogólnych i tych 
bardziej szczegółowych. Tak jak wszyscy dostrzegam wagę poszukiwań właściwej 
teorii do wyjaśniania problemów badawczych, które podejmują socjologowie 
w ramach socjologii pogranicza. Ważne są również rozstrzygnięcia metodologicz-
ne, choć o nich mówiliśmy tutaj rzadziej. Wydaje mi się, że przyszłość socjologii 
pogranicza w dużym stopniu zależy właśnie od osadzenia tej subdyscypliny 
w formule badań porównawczych, najpierw wewnątrzkrajowych a następnie mię-
dzykrajowych. W Polsce posiadamy już znaczny dorobek w zakresie analiz porów-
nawczych; by wspomnieć chociaż wieloletnie badania panelowe zespołu prof. Ka-
zimierza Słomczyńskiego w zakresie badań przeobrażeń struktury społecznej 
i związków struktury społecznej z cechami osobowości, czy zespołu Zbigniewa 
Kwiecińskiego, Ryszarda Borowicza i Krystyny Szafraniec w badaniach procesu 
socjalizacji. Badania empiryczne prowadzone na terenach przygranicznych, w mo-
im przekonaniu, wyczerpały już formułę deskryptywności, opisywania zjawisk 
właściwych dla tych terenów. Kolejnym etapem są właśnie międzygraniczne bada-
nia porównawcze. Przez „międzygraniczne” rozumiem tu zarówno badania pro-
wadzone na wszystkich polskich terenach granicznych, jak i po drugiej stronie gra-
nicy. Wypracowanie wspólnego projektu badawczego, w którym jedną ze zmien-
nych niezależnych byłby typ pogranicza, a centrum kraju byłoby płaszczyzną od-
niesienia, stwarzałoby nowe perspektywy analityczne i jednocześnie pozwoliłyby, 
być może, odnaleźć właściwe ramy teoretyczne dla socjologii pogranicza. Zielono-
górski ośrodek socjologiczny od wielu lat przymierza się do wypracowania takiego 
projektu. Organizowane od 1996 roku cykliczne konferencje i publikowane co dwa 
lata materiały pt. Transgraniczność w perspektywie socjologicznej pokazują bogac-
two i jednocześnie różnorodność danych, gromadzonych przez lata przez naukow-
ców na różnych pograniczach Polski. Słabym punktem jest stosowanie różnorod-
nych metod badawczych, co utrudnia dokonywanie uzasadnionych porównań po-
siadanych danych. Pamiętam, że już podczas drugiej konferencji, organizowanej 
przez Instytut Socjologii w Zielonej Górze, nasz patron, Profesor Władysław Kwa-
śniewicz, zachęcał do podjęcia prób wypracowania jednego, wspólnego projektu 
badawczego. Wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżsi tego zamierzenia. Realizowany 
przez nas Lubuski Sondaż Społeczny jest regionalną  wersją Polskiego Generalnego 
Sondażu Społecznego. Udało nam się, przy zachowaniu zasady ekwiwalentności 
pomiaru, jednostek obserwacji i czasu, dokonać analiz porównawczych, dających 
obraz różnic cech między zachodnim pograniczem Polski a jej centrum i innymi 
regionami. W moim referacie odwoływałam się do danych pochodzących z tych 
badań. Bardzo zależałoby nam na rozszerzeniu tego projektu na inne pogranicza 
polskie. 

Tego rodzaju konferencje z pewnością sprzyjają integracji transgranicznych 
środowisk naukowych, zachęcają do refleksji nad stanem badań prowadzonych na 
terenach przygranicznych, ukazują różnorodność i specyfikę badań prowadzonych 
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na różnych pograniczach Polski; jednocześnie wskazują na konieczność powołania 
interdyscyplinarnego zespołu badawczego, który zająłby się przygotowaniem pro-
jektu, uwzględniającego przeszłość i teraźniejszość polskich pogranicz. 

I jeszcze jednej, bardziej szczegółowej kwestii chciałabym poświęcić kilka 
chwil. Profesor Popławski wspomniał tu o badaniu szarej strefy, której występo-
wanie na terenach przygranicznych jest faktem. Wszyscy wiemy, że bliskość grani-
cy państwowej sprzyja nielegalnej wymianie towarów, usług i ludzi. Choć wiemy, 
że szara strefa istnieje, to mamy również świadomość, jak trudno poddaje się ona 
empirycznej weryfikacji. W lubuskim badaniu, o którym mówiłam wcześniej, pod-
jęliśmy próbę diagnozy zakresu i rozmiaru tego zjawiska. Pytanie o pracę „na czar-
no” jest pytaniem drażliwym. Oznacza to, że nie uzyskuje się na nie odpowiedzi, 
albo uzyskuje się odpowiedzi nierzetelne i nietrafne. Mimo to, nadając łagodniejszą 
formę pytaniu, umieściliśmy je w kwestionariuszu. Uzyskane odpowiedzi pośred-
nio ukazały skalę zjawiska; choć respondenci sami nie przyznają się do podejmo-
wania działań nielegalnych, to wskazują, że 2/3 spośród ich znajomych takie dzia-
łania podejmuje. 

Ostatnia kwestia, do której chciałabym się odnieść, to praktyczny wymiar 
badań socjologicznych. Jako badacze dostrzegamy fakt nikłego zainteresowania 
wynikami naszych badań przez władze terenowe i zastosowania ich w praktyce. 
Choć wiemy, że nasza wiedza mogłaby być przydatna w rozwiązywaniu konkret-
nych problemów społecznych (np. patologii na pograniczu), to, w moim przekona-
niu, zbyt mało podejmujemy działań, by zainteresować konkretnych decydentów 
naszymi analizami. Może warto włączyć przedstawicieli służb społecznych, władzy 
lokalnej, nauczycieli itp. do badań już na etapie formułowania problemów badaw-
czych i konstruowania narzędzi badawczych, zapraszać ich na konferencje i zachę-
cać do zabierania głosu. Na pewno warto o to zadbać, mając na uwadze ich do-
świadczenie i wiedzę praktyczną. Władze lokalne, mając swój udział w badaniu, 
może częściej wspierałyby finansowo projekty naukowe, co również nie jest bez 
znaczenia. Przykładem może być realizowany przez zielonogórski Instytut Socjolo-
gii wspólnie z władzami miasta projekt „ Kwalifikacje a rynek pracy”. 

Robert Woźniak 

Uniwersytet Szczeciński 

Proszę państwa, w obecnej fazie rozwoju socjologii pogranicza, duże znacze-
nie zyskują dyskusje nad teoretyczno-metodologicznymi aspektami badań. Upadek 
wielkich teorii i realia późnej ponowoczesności skłaniają do redefinicji naszej dys-
cypliny. Socjologia pogranicza staje się jednym z wielu możliwych sposobów inter-
pretowania, wyjaśniania przejawów życia społecznego w procesie stawania i zmia-
ny. Ta wielość i różnorodność skłania do gromadzenia wiedzy szczegółowej, która 
pozwoli zrozumieć rzeczywistość społeczną świata cywilizacji pogranicza w aspek-
cie jednostkowym i globalnym. Aby kontrolować nowe trendy, aby sprostać no-
wym wymaganiom i założeniom, warto rozszerzyć warsztat badawczy, powołać 
„Roczniki Socjologii Pogranicza”, pogłębiać obszary badań i poszerzać status socjo-
logii pogranicza. 
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Przedsiębiorstwo "Zamek Książ" Sp. z o. o. powstało w 1991 roku, a jego za-
łożycielem i jedynym właścicielem jest Gmina Wałbrzych. Oferta spółki obejmuje 
zwiedzanie kompleksu zamkowo-parkowego dla turystów indywidualnych i grup 
zorganizowanych a także ofertę noclegową. Ponadto przedsiębiorstwo zajmuje się 
organizacją imprez targowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, sympo-
zjów, konferencji naukowych, uroczystości okolicznościowych, wystaw, bali i ban-
kietów, oddając do dyspozycji gości zamkowe komnaty. 

W strukturze spółki od marca 2005 roku działa Centrum Europejskie, które 
zajmuje się działalnością kulturalną i edukacyjną, inicjowaniem projektów nauko-
wych, publikowaniem wydawnictw naukowo-badawczych, organizacją konferen-
cji, rozwijaniem współpracy międzynarodowej, a także aktywizacją regionu wał-
brzyskiego. Powstanie Centrum Europejskiego na Zamku Książ w Wałbrzychu nie 
jest przypadkowe, ponieważ to właśnie w tu krzyżowały się wpływy wielu kultur 
europejskich m.in.: polskiej, czeskiej, niemieckiej i innych. 

Międzynarodowy charakter zamku ma również swoje odzwierciedlenie 
w współpracy z wieloma partnerami europejskimi, czego dowodem są konferencje 
naukowe m.in.: 

 „Procesy demokratyzacyjne w Europie Środkowo-Wschodniej z perspektywy narodo-
wej” – 11-13 marca 2005.  

 „Polsko-niemiecko-czeski region graniczny modelem ponadgranicznego społeczeństwa 
obywatelskiego?” – 21-23 kwietnia 2005 r.  

 „Partie komunistyczne i postkomunistyczne w Europie” – 16-19 września 2005 
 „Faszyzm, komunizm i konsolidacja demokracji” – 19-21 października 2005. 
 „Postkomunistyczne kraje Europy Środkowej i Wschodniej oraz demokratyczna konso-

lidacja” – 23-25 czerwca 2006 r.  
 „Kościoły w procesie transformacji i demokratyzacji w Europie Środkowo-Wschodniej 

od 1985 roku” – 13-17 lipca 2006 r.  
 „Hannah Arendt dziś. Badanie życia społeczności żydowskiej po Holokauście i Izrael” – 

wykład prof. March H. Ellis – wykładowcy Katedry Nauk o Żydach na Baylor 
University w USA. 25 i 26 września 2006 r.  

 „Nie Wschód, nie Zachód – po prostu Europa. Europejskie dylematy intelektualistów 
(1945-1989)” – 10-13 kwietnia 2007 r.  
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Inne ważne przedsięwzięcia realizowane przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ Sp. z o.o. – 
Centrum Europejskie: 

 Obchody 25-lecia Solidarności w Regionie Wałbrzyskim – 13-14 października 2005 r 
w Zamku Książ. 

 „Obchody Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich – WAŁBRZYCH” – 
Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu oraz Centrum Europejskiego współfi-
nansowanym ze środków Wspólnoty Europejskiej w ramach Europejskiego Roku 
Równych Szans dla Wszystkich, jakim został ogłoszony rok 2007. 

Imprezy cykliczne organizowane przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o. 

• „Festiwal Kwiatów i Sztuki” – prezentacje licznych stoisk kwiatowych i innych na 

terenie komnat zamkowych, występy artystyczne, w 2008 roku odbędzie się jubi-

leuszowa XX edycja festiwalu (termin: długi weekend majowy)  

• „Noc Świętojańska” - impreza na terenie kompleksu zamkowego, prezentacja ze-

społów tanecznych i wokalnych, staropolskie obyczaje sobótkowe (termin: ostatni 

weekend czerwca)  

• „Dary Jesieni” – jesienna edycja Festiwalu Kwiatów i Sztuki (termin: przełom 

września i października)  

• „Boże Narodzenie w Zamku Książ” – występy chórów pastorałek w komnatach 

zamkowych oraz wspólne kolędowanie (termin: grudzień) 

 
 

 




