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Jaros aw Królewski *

PRZYSZ O  EMKÓW W POLSCE – 
SZANSE I ZAGRO ENIA W SUBIEKTYWNEJ WIZJI 
PRZEDSTAWICIELI SPO ECZNO CI EMKOWSKIEJ

G ównym tematem artyku u jest subiektywna wizja przedstawicieli mniejszo ci emkowskiej, dotycz ca przy-
sz o ci tej zbiorowo ci, kre lona z perspektywy wspó czesnych czasów, oparta na osobistych prze yciach 
i przemy leniach, a tak e obawach emków. Artyku  powsta  na podstawie bada  zainicjowanych w ród 
spo eczno ci emków w roku 2007, a s  nalizowanych w latach 2009–2010. Badania mia y na celu w szcze-
gólno ci wyja nienie tego, czy i w jaki sposób emkowie mog  budowa , a tak e chroni  swoj  kultur  
i tradycj ; jak emkowie de  niuj  najwa niejsze ich zdaniem elementy sk adaj ce si  na wielowymiarowo 
rozumian  to samo  kulturow . W ramach bada  przeprowadzono wywiady biogra  czne (pog bione) oraz 
cz ciowo standaryzowane. Autor artyku u, jako cz onek spo eczno ci emkowskiej, dokonuje analizy badanej 
spo eczno ci emkowskiej z perspektywy autoetnogra  cznej. Badania jako ciowe dotycz  celowo wybranej 
grupy, zamieszkuj cej tereny emkowszczyzny, w zwi zku z czym zgromadzone wyniki nie mog  by  gene-
ralizowane na ca  populacj  mniejszo ci emkowskiej.

S owa kluczowe: emkowie, autoetnogra  a, to samo , etniczno

1. WST P

Etniczno  jest pewnym sposobem na rozumienie samego siebie w otaczaj cym nas 
spo ecze stwie, jest atrybutem elastycznym; mo na j  piel gnowa , porzuca , odnajdywa , 
a tak e gubi , lecz z pewno ci  wci  jest czym  wyj tkowym i mimo zmiennej natury, 
dzi  pojmowanej w sposób cz sto wycinkowy, jest tym, co sprawia, e wiat spo eczno-
-kulturowy jest wci  ró norodny i odleg y od totalnego umasowienia i uniwersalizacji.

Nie ulega w tpliwo ci, e poj cie etniczno ci jest w socjologii ci le zwi zane z teori  
stosunków spo ecznych (etnicznych), tworzon  mi dzy innymi przez Floriana Znanieckiego, 
Herberta Blumera, Petera M. Blau’a, Huberta M. Blalocka czy te  Michaela Bantona (Mu-
cha 2006). To w a nie stosunki spo eczne s  podstaw  adu cywilnego, a wi c determinuj  
w sposób bezpo redni relacje „pomi dzy jednostkowymi i zbiorowymi aktorami etnicznymi” 
(Mucha 2006: 19) zarówno z perspektywy mniejszo ci etnicznych, jak i kultury dominuj cej.

Etniczno  jest wi c poj ciem istotnym zarówno z perspektywy jednostki i jej sa-
moidenty  kacji, jak i szerszych stosunków spo ecznych, dotycz cych przede wszystkim 
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kontaktu kulturowego, którego przejawem mog  by  zjawiska takie jak dyskryminacja, 
akulturacja czy te  stereotypizacja (Mucha 2005: 18).

Rogers Brubaker w jednej ze swoich ksi ek pod wymownym tytu em Etniczno  bez 
grup poddaje w w tpliwo  kolektywny charakter zró nicowania kulturowego (Brubaker 
2004). Jego koncepcja wpisuje si  przede wszystkim w ogóln  natur  pó nej nowoczesno-
ci, w której wiele istotnych aspektów ycia spo ecznego ulega indywidualizacji, a klasycz-

ne za o enia i standardy post powania s  wielokrotnie deprecjonowane. Brubaker zauwa a, 
e o etniczno ci nie nale y rozprawia  jako poj ciu „skonkretyzowanym, skostnia ym, 

namacalnym”. Wed ug autora, znaczenie tego terminu powinni my rozumie  w sposób 
„relacyjny, procesualny, dynamiczny i urozmaicony” (Brubaker 2004: 11).

Takie ujmowanie etniczno ci podkre la jej zmienny charakter, który wed ug Brubakera 
uwidacznia si  najwyra niej w p ynnej naturze grupowo ci, rozumianej nie substancjo-
nalnie, lecz jako zespó  wydarze , które dziej  si  na bie co i s  wyrazem politycznego, 
spo ecznego i kulturowego projektu b d cego przejawem ludzkiej solidarno ci (Bruba-
ker 2004: 11).

To samo  emków, jednej z najcz ciej badanych przez socjologów i antropologów 
grup etnicznych (mniejszo ci narodowych) w Polsce, podlega a w ostatnim stuleciu roz-
maitym przeobra eniom i zmianom. By o to spowodowane z jednej strony dramatyczn  
histori  tej mniejszo ci, z drugiej – ewolucj  systemu spo ecznego, w obr bie którego 
przysz o tej grupie funkcjonowa . W jaki sposób etniczno  rozumiana jest przez wspó -
czesnych emków?

2. AUTOETNOGRAFIA – PUBLICZNIE O PRYWATNYM WIECIE

Przysz o  emków zale y bezpo rednio od tego, jak dorobek kulturowy przesz ych 
pokole  jest podtrzymywany, kultywowany i reprodukowany w wymiarze spo ecznym 
przez wspó czesnych emków, oraz w jakim stopniu poczucie to samo ci osobistej i gru-
powej (Melchior 1990: 228; Erikson 1959: 23) utrwali o si  w ród przedstawicieli tej 
mniejszo ci na przestrzeni ostatniego stulecia. To, kim jeste my na co dzie , w du ej mie-
rze determinuje to, w jaki sposób postrzegamy innych. Widzimy wiat przez pryzmat ste-
reotypów i przekona  nabytych w czasach m odo ci. Jednak gdy si gamy g biej, próbuj c 
odkry  podwaliny naszego pochodzenia, dzieje naszych przodków i ycie wcze niejszych 
pokole , dokonujemy tzw. „autoetnogra  i”, czyli w drówki w g b naszej natury, maj cej 
na celu wyja nienie nieznanych niuansów, barwnych historii i wydarze  z ycia naszych 
przodków, o których na co dzie  nie my limy, nie mamy do nich dost pu lub które z innych 
powodów, jak np. brak ci g o ci przekazu kulturowego, s  poza granicami naszej percepcji 
(Denzin 2006: 419–423).

Autoetnogra  a to poszukiwanie klucza do poznania swojego pochodzenia, relacji 
wi cych nas z konkretnymi spo eczno ciami, ale tak e próba zrozumienia samego sie-
bie jako jednostki skonstruowanej przez okre lone warunki spo eczno-historyczne oraz 
przez specy  czne kodeksy warto ci i idea ów, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Autoetnogra  a, cz sto okre lana równie  jako autobiogra  a, to poj cie stosunkowo m ode 
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w naukach spo ecznych, kontrowersyjne, gdy  czy w du ym stopniu dwa wiaty, które 
dotychczas próbowano traktowa  rozdzielnie – wiat badacza i badanych, a ich wzajemne 
oddzia ywanie by o skrupulatnie odnotowywane i ograniczane w antropologii i etnogra  i.

W autoetnogra  i podmiot i przedmiot badania zbiegaj  si  w ciele/my lach/uczuciach etnografa 
znajduj cego si  w konkretnym miejscu i czasie (…). Narracja w autoetnogra  i przeciwstawia 
sobie binarno ci: osobisty/spo eczny, emocje/powód, yciowe do wiadczenie/akademickie teorie 
(Gannon 2006: 475–476)1.

Autoetnogra  a to metoda innowacyjna, gdy  w sposób klarowny sytuuje badacza 
(podlegaj cego eksploracji) wewn trz procesu badawczego i w tym sensie z pewno ci  
jest to metoda naukowo akceptowalna (Wright 2009: 623–640). Istnieje pewien paradoks 
znamienny dla tej metody badawczej, gdy  osobista narracja czy te  prywatna wiedza ba-
dacza, mimo pozornej autentyczno ci, nie gwarantuje analizom pe nego realizmu i obiek-
tywno ci.

Autoetnogra  a to równie  szansa na wzbogacenie rozumienia samego siebie i ta sa-
mo wiadomo  nie musi by  wcale rozpatrywana na gruncie analiz freudowskich, co wi -
cej – mo e w du ym stopniu pozwoli  zrozumie  trwa e mechanizmy steruj ce naszym 
yciem, le ce na:

(…) przeci ciu biogra  i i spo ecze stwa: samowiedzy pochodz cej ze zrozumienia naszego oso-
bistego ycia, to samo ci i odczuwania, g boko zwi zanej (…) ze spo eczno-kulturowymi kon-
tekstami, w których yjemy (Anderson 2006: 390).

W moim osobistym odczuciu autoetnogra  a to mi dzy innymi badanie spo eczno ci 
emkowskiej, z któr  na co dzie  si  identy  kuj  i jestem jej cz onkiem.

Z jednej strony ta autoetnogra  czna w drówka jest pewnego rodzaju obowi zkiem, 
który pozwala mi pozna  ycie kulturowe i spo eczne jego przodków, z drugiej jest równie  
intelektualn  przygod  pozwalaj c  sprawdzi , jak zmienia a si  to samo  emków na 
przestrzeni ostatniego stulecia, w którym kierunku pod a i jak bardzo moja wizja „ em-
kowo ci” ró ni si  od tej w a ciwej, o ile kiedykolwiek takowa de  nicja istnia a.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY

W ramach przeprowadzonych bada  terenowych zastosowano celowy (arbitralny) do-
bór próby na podstawie wiedzy o badanej populacji oraz celach bada  (Babbie 2004: 205).

W ród badanych osób wyró niono trzy grupy. Pierwsza (A) to emkowie urodzeni 
przed akcj  „Wis a” (rok 1947), czyli momentem w pewien sposób prze omowym dla 
mniejszo ci emkowskiej w Polsce, która mia a istotny wp yw na sposób kszta towania si  
pó niejszych pokole . Druga (B) grupa to emkowie urodzeni po akcji „Wis a” (w wieku 
ponad 40 lat), yj cy wspó cze nie na emkowszczy nie. Trzecia (C) wyró niona grupa 
badanych to m odzi emkowie (studenci), potomkowie urodzonych po akcji „Wis a”.

1 T umaczenie w asne.
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Badani trzeciej grupy byli studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (jeden 
przedstawiciel), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (jeden przedstawiciel), Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie (pi ciu przedstawicieli), Uniwersytetu Jagiello skiego 
(jeden przedstawiciel), Uniwersytetu Rzeszowskiego (jeden przedstawiciel) oraz Wy szej 
Szko y Biznesu National Louis University w Nowym S czu (jeden przedstawiciel).

W ród osób obj tych badaniem znalaz o si  szesnastu m czyzn i czterna cie kobiet. 
Przedzia  wiekowy badanej grupy to 20–88 lat. Wszyscy respondenci zamieszkiwali tereny 

emkowszczyzny b d cej w ich subiektywnym odczuciu miejscem, z którym na co dzie  
si  identy  kuj , oraz które jest ich etniczn  kolebk .

W ród miejscowo ci (g ównie wsi), w których zamieszkiwali wybrani do badania re-
spondenci, wymieni  mo emy: Bartne, Bielank , G adyszów, Gorlice, Ha czow , Lesz-
czyny, Kunkow , Smerekowiec, U cie Gorlickie.

4. PROBLEMATYKA, CELE I METODOLOGIA BADA

Badania prowadzone w ród spo eczno ci emków zainicjowano w roku 2007 (gru-
pa C), a s  nalizowano w latach 2009–2010 (grupy A i B).

Tematyka niniejszej pracy wpisuje si  w szeroko rozumian  dyskusj  na temat kul-
turowo ci emków. G ównym celem tego opracowania nie jest dog bne omówienie hi-
storii, tradycji i kultury mniejszo ci emkowskiej (wiele wa nych opracowa  dotycz cych 
tych kwestii jest powszechnie dost pnych, jak cho by prace Andrzeja Kwileckiego, Marka 
Dziewierskiego, Jacka Nowaka, Bo eny Pactwy, Ewy Michny i wielu innych autorów), 
lecz próba odpowiedzi na pytanie, czy wspó cze ni emkowie w wiecie kosmopolitycz-
nych warto ci potra   nadal budowa  i chroni  swoj  kultur  przed wszechobecnym uni-
wersalizmem i komercjalizacj .

Odpowiedzi na te i inne nurtuj ce pytania sta y si  g ównym tematem analiz omawia-
nych w ramach prowadzonych bada .

Oprócz wywiadów biogra  cznych, które obejmowa y w g ównej mierze starszych 
wiekiem emków (grupy A i B), zastosowano wywiady cz ciowo standaryzowane z m o-
dymi studiuj cymi emkami (grupa C). W zale no ci od preferencji badanych, wywiady 
by y prowadzone w j zyku polskim lub w j zyku emkowskim. Wszelkie wnioski p yn ce 
z przeprowadzonych bada  odnosz  si  tylko i wy cznie do badanej grupy i w dalszej 
cz ci pracy analizy je obejmuj ce s  prezentowane tylko i wy cznie w odniesieniu do 
niej. W czasach, gdy mniejszo ci etniczne i narodowe w znacz cym stopniu swoje istnie-
nie zawdzi czaj  w miar  spójnej i wspólnej koncepcji odr bno ci etnicznej, zidenty  ko-
wanie najistotniejszych warto ci i idea ów starszego oraz m odszego pokolenia emków 
w trakcie wywiadów wydaje si  ród em bezcennym, cz sto pomijanym w ilo ciowej 
analizie. Kluczem jest wi c uchwycenie sposobu, w jaki badani emkowie artyku uj  
to, co w ich mniemaniu jest najistotniejsze w przejawianej przez nich odr bno ci etnicz-
nej – co decyduje o tym, e s  emkami, a co w przysz o ci mo e zawa y  o przetrwaniu 
tej e mniejszo ci.
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G ówna hipoteza artyku u mówi o ró nicach w postrzeganiu przysz o ci mniejszo ci 
narodowej (grupy etnicznej) emków w ród starszego i m odszego pokolenia

Ze wzgl du na obszerny materia  badawczy, zebrany podczas kilkuletnich bada , 
w ramach artyku u zaprezentowane zostan  wybrane materia y i wnioski wysuni te na 
ich podstawie.

5. STUDENCI EMKOWSCY – ROLA M ODYCH EMKÓW 
W KSZTA TOWANIU WIADOMO CI KULTUROWEJ

Przysz o  kultur mniejszo ciowych coraz cz ciej determinowana jest przez kondy-
cj  intelektualn  najm odszych liderów tych e zbiorowo ci. Wywiady z przedstawicielami 
m odego, wykszta conego pokolenia emków mia y na celu przybli enie podstawowych 
postaw oraz idea ów, a tak e pomys ów tej grupy dotycz cych przysz o ci i ycia em-
ków w Polsce.

Pierwsz  kwesti  poruszan  w rozmowach ze studentami emkowskimi by  ich sto-
sunek do kultury i tradycji. Na pytanie: „w jaki sposób emkowie mog  podtrzymywa  
i zachowywa  swoj  kultur  i tradycj ?” wi kszo  studentów i studentek wskazywa a, 
e decyduj ca jest wewn trzna ch  poznawania kultury i tradycji oraz ich podtrzy-

mywanie.

Aby emkowie i ich kultura oraz tradycja przetrwa y w dzisiejszym nowoczesnym i bardzo cywi-
lizowanym wiecie, nale y przede wszystkim nie zapomina  o ojczystym j zyku i u ywa  go jak 
najcz ciej. Zachowywa  wiekowe tradycje dotycz ce obchodów najwa niejszych wi t, jak np. 
Bo e Narodzenie czy Wielkanoc. Nale y pami ta  i uczy  si  historii swoich przodków i przeka-
zywa  j  kolejnym pokoleniom i zawsze i wsz dzie podkre la  najbardziej wyj tkowe i szczegól-
ne cechy mentalno ci emkowskiej (RES27-C).

Moim zdaniem to zale y przede wszystkim od tego, co wynosz  z domu, czego zostali nauczeni 
przez swoich rodziców, bo je eli od dziecka nie by  im wpajany szacunek do w asnej kultury i tra-
dycji, to s dz , e tego ju  si  po prostu nie da naprawi  pó niej. To zale y przede wszystkim te  
od, nie wiem, samozaparcia, ch ci poznawania tradycji i kultury w asnych przodków, no i wydaje 
mi si , e przede wszystkim o to chodzi, e je eli sami nie b dziemy walczy  o podtrzymywa-
nie swojej kultury i tradycji poprzez (…) zaznajamianie innych z w asn  kultur , publikowanie 
ró nych ksi ek, chocia by no w a nie kszta cenie odpowiedniej kadry nauczycielskiej, to nie 
osi gniemy niczego po prostu (RES25-C).

Drug  najcz ciej pojawiaj c  si  odpowiedzi  by o podkre lenie znaczenia imprez 
i spotka  jako czynnika integruj cego ca  wspólnot .

emkowie powinni kultywowa  swój j zyk, uczestniczy  w wielu imprezach kulturalnych, tak 
na swoich ojczystych ziemiach, jak i na zachodzie Polski. S  to imprezy typu: Watry – cykliczne, 
coroczne, typu Ma anki, które grupuj  emków nie tylko z Polski, ale i z ca ego wiata. Jest to 
my l  idealna okazja dlatego, eby spotyka  swoich znajomych, spotyka  innych emków. Jest 
to równie  okazja, eby promowa  swoj  kultur  i tradycj  (RES28-C).
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Wa n  rol  odgrywaj  równie  regionalne zespo y, zorganizowane imprezy oraz po-
szanowanie architektury sakralnej, b d cej pewnego rodzaju symbolem terenów rdzennie 
emkowskich. 

No có , wed ug mnie powinni przede wszystkim realizowa  ró nego rodzaju zadania, uczy  [na-
ucza  – przypis autora] macierzystego j zyka i religii, organizowa  konkursy, przegl dy kol d, 
wyst py. Zak ada  zespo y ludowe pie ni i ta ca, bra  udzia  w wi cie kultury emkowskiej, 
która jest nazywana emkowsk  Watr . Ale równie wa nym aspektem jest opieka nad zabytkami 
architektury sakralnej (RES24-C).

M odzi emkowie doceniaj  równie  znaczenie j zyka emkowskiego (w pi mie i mo-
wie) oraz ró nych metod jego podtrzymywania (np. poprzez studia). Istotna jest równie  
jego kody  kacja, a tak e u ywanie j zyka w yciu codziennym.

(…) Rozmawianie ze sob  w j zyku emkowskim na ró nych imprezach, spotkaniach, wernisa-
ach. Uwa am, e póki j zyk nie zaginie, nie zagin  te  emkowie (RES30-C).

[U ywanie j zyka – przypis autora] znaczy przede wszystkim przez spotykanie si  ze znajomymi, 
którzy w tym przypadku te  s  emkami, poprzez uczestniczenie w ró nego rodzaju, nie wiem, 
imprezach, spotkaniach, gdzie rozmawia si  w a nie w tym j zyku, czy te  zapoznanie si  sze-
rzej z kultur  przez uczestnictwo w tego typu projektach, jak zespo y ludowe czy czynny udzia  
w ró nego rodzaju wi tach (RES26-C).

Im wi cej jest wykszta conych, tym równie  wi cej jest instytucji otwieranych, w których mo na 
by oby naucza  tego j zyka, nie tylko j zyka, ale równie  rozszerza , e tak powiem i zach ca  
wi cej ludzi, którzy chcieliby uczy  si . Obecnie jest tylko kilku studentów  lologii emkowskiej, 
którzy w przysz o ci ewentualnie b d  uczy  tego j zyka i stworzy to mo liwo ci dla wi kszej 
liczby ch tnych do uczenia si  tego j zyka (RES23-C).

Oprócz tego wa ne jest to, co powiedzia em wcze niej, czyli nauczanie j zyka emkowskiego, 
podtrzymywanie tradycji, a dodatkowo uwa am, e powinni zwróci  uwag  na zaj cie si  opraco-
wywaniem podr czników, s owników, publikacji zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi, mog  
równie  publikowa  je w internecie. Co jeszcze? Powinni organizowa  ró ne stowarzyszenia 
w swojej mniejszo ci narodowej. Poza tym powinni si  czynnie udziela  w pracach samorz do-
wych i promocji kultury emkowskiej (RES24-C).

Innymi pojawiaj cymi si  odpowiedziami by  mi dzy innymi wp yw wychowania oraz 
warto ci wyniesionych z domu.

Moim zdaniem powinno si  to wynosi  z domu, to jak rodzice nas wychowaj , bo bycie samym 
studentem i ycie w Krakowie jako tako ju  utwierdza nas, bo zosta o to wyniesione z domu i na-
sza kultura by a piel gnowana i utwierdzana od dawien dawna i nas to równie  do tego nak ania, 
aby utrzymywa  to dalej (RES23-C).

Studenci zauwa yli równie , e mniejszo  emkowska potrzebuje ró nego typu spe-
cjalistów, którzy profesjonalnie zaj liby si  organizacj  ycia spo eczno-kulturowego tej 
grupy. Kluczem do osi gni cia wszystkich tych celów ma by  wy onienie si  wykwali  ko-
wanej kadry emków na wysokich stanowiskach, którzy zadbaliby o emkowskie sprawy.

Wydaje mi si , e podtrzymywaniem kultury powinni zaj  si , to b dzie najbardziej skuteczne 
– specjali ci, czyli ci spo ród emków, którzy rzeczywi cie siedz , e tak powiem, s  tym zainte-
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resowani, s  dobrymi znawcami kultury i oni powinni organizowa  profesjonalne imprezy, takie 
kulturalne emkowskie. Tak samo robi  Polacy i robi  to bardzo efektywnie i bardzo adne s  te 
imprezy, a my l , e dla emków tworzenie o sobie i swojej kulturze te  jest potrzebne (RES21-C).

M odzi, wykszta ceni emkowie powinni przede wszystkim podtrzymywa  tradycje wyniesione 
z domu. Dzi ki zdobytej wiedzy i zajmowanych stanowiskach pracy propagowa  mentalno  

emków poprzez swoje dzia anie. Nale y tworzy  organizacje dzia aj ce np. pod has em „Nie 
zapomnij, kim jeste ”. Nale y podtrzymywa  funkcjonowanie dotychczasowych imprez, jak em-
kowska Watra w Zdyni, która b d c wi tem, najwi kszym wi tem emków, skupia co roku 
nawet kilka milionów emków w jednym miejscu o jednym czasie. emkowie powinni by  dumni 
z tego, kim s , a poprzez swoje post powanie powinni udowadnia , e pomimo dramatycznych 
faktów przesz o ci ta male ka spo eczno  dalej istnieje i b dzie funkcjonowa  tak d ugo, jak b d  
m odzi emkowie, którzy b d  szerzy  swój j zyk, swoj  kultur , tradycj  poprzez pie ni, ta ce 
i inne tego typu rzeczy (RES27-C).

Kolejnym analizowanym zagadnieniem badawczym by a rola m odych emków 
w podtrzymywaniu kultury tej mniejszo ci narodowej. G ównym celem, jaki stawiaj  so-
bie m odzi emkowie, jest szerzenie w asnej tradycji i obyczajów zarówno na poziomie 
lokalnym, jak i ogólnopolskim. 

Wykszta ceni emkowie powinni pe ni  rol  liderów w swoich ma ych spo eczno ciach, w a-
nie ze szczególnym naciskiem wskazywa  na potrzeb  i bogactwo swojej kultury, któr  nale y 

w zdecydowany sposób propagowa  w a nie nie tylko w lokalnej spo eczno ci, ale na szczeblu 
ogólnopolskim (RES28-C).

My l , e przede wszystkim, je li kto  decyduje si  na wyjazd ze swojej miejscowo ci do wi ksze-
go miasta w celu studiowania, to spotyka si  z ró nymi lud mi w a nie i przez to, e ich spotyka, 
nigdy nie kryje tego, kim jest, lecz mówi otwarcie o tym, to jest jako  ci ludzie dowiaduj  si  
o tym, e istnieje kto  taki, jak emkowie, i my l , e w g ównej mierze poprzez to, przez kontakt 
z lud mi (RES26-C).

Równie  starsi wiekiem emkowie (grupy A i B), zapytani o rol  m odych, wykszta -
conych emków, dostrzegaj  i identy  kuj  najwa niejsze kierunki rozwoju spo eczno ci 
emkowskiej, które mog  zastopowa  procesy asymilacyjne.

Starsi emkowie, tak jak i m odzi, uwa aj , e dla utrzymania to samo ci wa ne s  
takie elementy jak: kultywowanie tradycji, wierno  zwyczajom i normom oraz sta e po-
s ugiwanie si  j zykiem emkowskim. Zwracaj  m odym emkom uwag  na konieczno  
uczestnictwa w ró nego rodzaju festiwalach, organizacjach czy te  emkowskich zespo ach 
ludowych, a tak e doradzaj , aby zachowywali oni swoj  tradycj  i obyczaje, przekazywa-
ne z pokolenia na pokolenie przez ich przodków.

A to zespo y mie , tradycje wi teczne, eby to trwa o wszystko (RES3-B).

Do wiadczeni wiekiem emkowie, w tym tak e rodzice m odych emków, cz sto 
widz c swoje b dy, zdaj  sobie równie  spraw  z tego, e bez dost pu do znacz cych 
spo ecznie i politycznie stanowisk, spo eczno  emkowska mo e mie  spore problemy 
z dochodzeniem swoich praw, a co za tym idzie – bez tego typu liderów mniejszo ci em-
kowskiej b dzie bardzo trudno przetrwa .
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Widz  tylko, co powinni zrobi . Powinni m odzi, powinni po prostu, po pierwsze, jak ju  si  
uporaj  ze studiami i jako  tam si  zaczepi  o jak  prac , dobija  si  konkretnie do stanowisk 
nawet radnych, nawet w pó niejszym okresie, jakby Pan Bóg da  do sejmu i tak dalej, eby co  
robi  (RES4-B).

To znaczy przed w a nie tymi m odymi lud mi to jest ogromne zadanie, bo oni s  jak gdyby przy-
sz o ci  tego ma ego narodu i od nich bardzo wiele zale y. Je eli b d  umiej tnie to robi , trzeba 
mie  to wyczucie, i t  si , i t  przebojowo , bo teraz i atwiej jest pozyska  rodki wszelkiego 
rodzaju, a bez tego, jak wiemy, ani rusz. Teraz jest o wiele inaczej. Np. rz d polski te  przeznacza 
na to spore pieni dze, a to te  jest wa ne. Kiedy  tego de facto nie by o… je eli co  by o, to bardzo 
skromnie, no wi c… i mo liwo ci s  du o wi ksze. Ja tak to postrzegam (RES6-B).

6. CZY MNIEJSZO  EMKOWSKA PRZETRWA? 
WIZJA PRZYSZ O CI W OPINII BADANYCH

Przysz o  mniejszo ci emkowskiej zale y w du ym stopniu od dojrza o ci etnicznej 
m odego pokolenia emków. To, w jaki sposób m odzi emkowie b d  podtrzymywa  
i piel gnowa  dorobek kulturowy wcze niejszych pokole , zadecyduje o tym, czy w przy-
sz o ci ta mniejszo  przetrwa. W ramach badanych zbiorowo ci emkowie przejawiali 
cz sto skrajne pogl dy dotycz ce przysz o ci ich grupy kulturowej.

Studenci emkowscy, jak pokazuj  dotychczas zaprezentowane materia y, widz  losy 
swej mniejszo ci w do  optymistycznym wietle. Starsi emkowie (grupy A i B) wyka-
zuj  du o wi kszy dystans oraz skrajny pesymizm wobec przysz o ci ich grupy. Wed ug 
badanych zmieniaj  si  przede wszystkim warunki spo eczno-polityczne, a co za tym idzie 
kulturowe, w których wspó cze nie przysz o y  emkom.

Znaczy si , s  inne czasy, inne warunkowania, ale wówczas nasi rodzice byli prostymi lud mi, oni 
wyro li jeszcze w zupe nie innej atmosferze, oni byli (…) pokoleniem, które wyrasta o tutaj, gdzie 
yli razem. A w sumie nasze pokolenie to ju  s  ludzie rozsiani i my to inaczej nieco postrzegamy. 

Oni yli jeszcze praktycznie tym yciem starym, naszych dziadków. Nasze pokolenie, pokolenie 
naszych dzieci, dorastaj  w zupe nie innych [warunkach – przypis autora] (RES9-B).

emkowie (grupy A, B i C) bardzo trafnie, zdaniem autora, identy  kuj  zagro enia, 
które szkodz  integracji i wp ywaj  destruktywnie na ich grup  etniczn . Ambicje zawo-
dowe, mo liwo ci szukania pracy poza w asn  grup , poza krajem, odbijaj  si  negatywnie 
na spójno ci grupy emkowskiej.

Coraz cz ciej m odzi emkowie decyduj  si  na studia wy sze, co równie  wi e si  
z czasow  migracj  i zmian  miejsca zamieszkania. Wed ug starszych wiekiem emków, 
spójno  grupowa ju  nigdy nie b dzie taka sama jak kiedy . Pomimo e historyczne zie-
mie emkowskie coraz rzadziej zamieszkiwane s  przez emków, s  one wci  jednym 
z najwa niejszych symboli, warto ci i idea ów, przywo ywanych przez badane osoby.

Nale y wspomnie , co jeszcze ciekawego, mama zmar a tam na ziemiach zachodnich, po mierci 
j  przywioz em tutaj, w góry, w miejsce gdzie si  urodzi a, gdzie dziady, pradziady na cmentarzu 
spoczywaj , tu j  pochowa em, na tym terenie (RES4-B).
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Niegdy  liczne emkowskie rodziny równie  zacz y ulega  transformacjom, staj c si  
przewa nie rodzinami z jednym lub dwojgiem dzieci.

Dzieci si  tak ma o rodzi, e ja nie wiem, nie wiem, czy emkowie b d  istnie . Strasznie ich 
ma o (RES19-B).

Funkcjonuj ce wspó cze nie organizacje i stowarzyszenia emkowskie s  g ównie do-
men  emków urodzonych po akcji „Wis a”. Starsi badani rzadko wchodz  w sk ad której  
z nich, podkre laj c, e cz sto s  one powodem wewn trzgrupowych sporów (np. mi dzy 
frakcjami proukrai skimi oraz prorusi skimi). Nie mniej jednak rozmówcy (grupa B), któ-
rzy mieli do czynienia z organizacjami na co dzie , doceniaj  ich znaczenie.

No my l , e obecnie to, co robi , ci nasi, prawda, dzia acze kulturalni, czy te  w tych stowarzy-
szeniach, to robi  to dobrze i solidnie, i staraj  si  t  swoj , jakbym to powiedzia , kart  ubogaca , 
to jest potrzebne, bo… no bo ka dy znajdzie tu miejsce dla siebie (RES6-B).

Je eli dzia aj  zgodnie ze swoim statutem, je eli nie ma przekr tów takich, jak si  s yszy, to 
dobrze. To dobrze dlatego, e kto  musi, pomoc zorganizowa , czy co  ludziom… no po prostu 
trzeba mie  do kogo si  o co  zwróci . Tylko zaznaczam, bo wi kszo  ró nych takich organizacji 
zawsze jakie  przekr ty robi (RES7-B).

Jak zauwa aj  emkowie (grupy A, B i C), zmieniaj  si  równie  formy przekazu kultu-
rowego pomi dzy wyodr bnionymi grupami. Dzi  istotn  rol  odgrywaj  nowe media, takie 
jak internet (wysoka aktywno  emkowskich internautów) i telewizja (  lmy dokumentalne). 
Kiedy  podstaw  przekazu kulturowego by a aktywna i sta a partycypacja emków w co-
dziennych obowi zkach, rytua ach oraz wi tach wyznaczanych przez kalendarz cerkiewny.

O emkach teraz mo emy s ysze  w telewizji, w radiu, w internecie, audycjach radiowych. Nie tak 
dawno nawet w Radiu Kraków, jest równie  jaka  taka rozg o nia internetowa (…) mówiono, co to 
znaczy by  emkiem. Ró ne ciekawostki w internecie mo na przeczyta . Ale atwiej jest, mimo e 
jest rozbicie, mo e wi ksze jak kiedy , bo s  ró ne organizacje, które nazywaj  si  emkowskimi, 
czy Stowarzyszenia emków, czy Zjednoczenie emków itd., ale mimo wszystko jest atwiej by  

emkiem. Jest to bardziej zauwa alne i spokojniejsze (RES5-B).

Spora cz  badanych osób (grupa B) stara si  podtrzymywa  swoj  kultur  i tradycj  
w ka dy mo liwy sposób, równie  w trakcie procesu wychowywania swoich dzieci.

(…) Dzieci równie  wychowali my w tej wierze [prawos awnej – przypis autora] i od zawsze si  
uczy o, od ma ego dziecka uczy o si  naszego j zyka, dopiero pó niej poznawali j zyk polski. Tak 
uwa ali my, e tak nale y, prawda, do naszych, e tak powiem, rodzicielskich obowi zków, bo 
to rodzice nam w a nie wszczepili najpierw. W a nie tak w dzieciach wszczepia si  ten szacunek 
i mi o  do w asnej kultury, mowy itd. (RES6-B).

No ja uwa am, e je eli kto  si  urodzi  emkiem, je eli on ca y czas t  tradycj  z rodzicami 
podtrzymuje, to tak jak ka dego, jego rola to: za o y  rodzin , musi mie  dzieci, powinien dzieci 
wychowywa  te , te  powinien ich uczy , powinien po prostu y  jak emko (RES7-B).

emkowie urodzeni po akcji „Wis a” (w wieku powy ej czterdziestu lat) dostrzegaj  
równie  swoje b dy w wychowaniu dzieci, które cz sto nie podtrzymuj  tradycji i oby-
czajów w a ciwych mniejszo ci emkowskiej.
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Córka nie czuje si  emkini  z tego wzgl du, e tu jest troszk  mojej winy, chocia  nie do ko -
ca. Jak ju  wspomnia em, dziecko chrzci em po cichu, wychowa em j  w duchu polskim z tego 
wzgl du, e wtedy pracowa em. Potem zacz em studia, zale a o mi na uko czeniu szko y o  -
cerskiej, te  po prostu to przeszkadza o. Po rozwodzie córeczka mia a 2,5 roczku. Mama jeszcze 
y a, mog em kontynuowa , mog em chowa  w duchu emkowskim. Ale taki nawa  pracy, jaki ja 

mia em, tak e mog  wspomnie  tylko tyle, e mi ci ko by o (RES4-B).

Najstarsi z badanych respondentów szczerze podkre laj , e wspó cze nie emkowie 
s  zdecydowanie lepiej wykszta ceni, m drzejsi i zaradniejsi ni  ich dziadkowie i rodzice.

Dzi  jest du o atwiej. emkowie s  teraz m drzejsi, maj  jakby nie by o wi cej pro wity [wiedzy 
o wiecie – przypis autora]. A kiedy  tak nie by o (…). Teraz ju  emkowie nie ryj  tylko tej 
ziemi (RES20-A).

Czy w opinii badanych mniejszo  emkowska przetrwa? Starsi wiekiem emkowie 
(grupa A), zapytani o przysz o  grupy, obawiaj  si  o jej losy, twierdz c, e je li pokolenie 
najstarszych ludzi odejdzie, to m odzi emkowie mog  nie sprosta  ci kiemu zadaniu, 
które przed nimi stoi.

Kiedy  by e  emkiem. Dzi  jeste  troch  emkiem. Ci, którzy s  emkami, wiele razy nie przy-
znaj  si , e s  emkami. Niektórzy s  takimi prawdziwymi emkami, ale po emkowsku mówi  
nie umiej , albo nie chc  (RES16-A).

Ja sobie my l , e ona powoli, powoli b dzie zanika a, jak nie b d  do tego d y  m odzi, to b -
dzie zanika a. Starzy wymieraj , a m odzi, jak ich nikt nie b dzie nawraca , to tak to b dzie si  ju  
wykorzenia o, jeszcze mo e kilka, kilkadziesi t lat, ale dalej to ju  raczej nie b dzie (RES20-A).

Du o wykszta conych ludzi naszych odchodzi od naszego. Jest cz , co zostaje, ale sporo ludzi 
odchodzi, ale ci gle to by o, jest i b dzie. Musimy wiedzie  o tym, e jeste my mniejszo ci  naro-
dow  i ona si  nigdy nie zniknie (…). Ró ne okresy przechodzili my, ale najbardziej trudna by a 
akcja „Wis a” i ona zniszczy a wszystko. To zalewa jezioro, nawet nie jezioro, ale morze, wysp  
emkowsk  i tylko czubki widoczne gdzieniegdzie pozostaj  (RES13-A).

Przysz o  b dzie kiepska (…). Tak b dzie, e emkowie chyba przepadn  (…). Dlatego uwa-
am, bo tak jest to spojone, e u wszystkich w kó ko i ko ció  i rozmowy tylko po polsku (…). 

Ja mówi , jak si  pójdzie na jakie , czy graj  w pi k  czy co, b dzie pi ciu emków, a b dzie 
jeden Polak (…), to ju  wszystkie po polsku b d  gada y. No i to jest niedobrze. Dla m odzie y 
to nie jest dobrze. No, ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Taki jest wiat i tak musi by  (RES1-A).

Bardzo to czarno widz . Poma u, poma u, coraz mniej i mniej nas b dzie. Ja si  boj , e tego nie 
da si  utrzyma . Bo to nie ma przysz o ci, nie ma m odych (…). Kiedy  du o ludzi do cerkwi 
chodzi o, teraz nie ma, m odych nie ma, starsi nie mog  (…) coraz mniej ludzi jest (RES11-A).

emkowie urodzeni po akcji „Wis a” mimo pesymistycznego nastawienia, wyra aj  
nadziej , e najm odsze pokolenie przetrwa.

Jak mo na by o tu wróci  w pi dziesi tych latach, kto si  czu  emkiem, to wraca , i to wraca  
na skrzyd ach. Nie ka dy wróci . W tej chwili zawieraj  zwi zki mi dzy sob  i Polakami, czy tam 
innymi, wa ne eby nie zaprzepaszczali tego. A to ju  nie to, bo widz , dzieci ju  niestety nie 
umiej  mówi , nie chc  mówi . I to ju  jest, to chyba taka ogólno wiatowa tendencja (RES7-B).
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Nam mo e si  to wydawa , prawda, temu mojemu pokoleniu mo e si  wydawa , czy nasze dzie-
ci, có  to oni, czy sobie poradz ? Ale na pewno sobie poradz , na pewno przeka  to, co dobre, 
i w a ciwe, i potrzebne, z kolei swoim dzieciom, nast pnym pokoleniom. Tylko, e jak powiadam, 
to ycie koryguje wiele, teraz te  zmienia si  wiele rzeczy i to niezale nie od nas (RES6-B).

Wi kszo  badanych emków (grupy A, B i C) wskazuje, e najistotniejsza jest in-
tegracja grupowa (zarówno w kontek cie wi t i obrz dów religijnych, jak równie  cy-
klicznie oraz stale organizowanych imprez kulturalnych), która mo e uchroni  mniejszo  
emkowsk  przed ca kowit  asymilacj .

Jak si  b dziemy trzyma  razem (…), to my l , e jeszcze potrwa (RES14-A).

Niepodwa alnym elementem scalaj cym mniejszo  emkowsk , uwzgl dnionym 
w wypowiedziach badanych, jest religia i uczestnictwo emków w nabo e stwach. Dla 
starszych emków jest ona przede wszystkim powinno ci  i obowi zkiem (pewnego ro-
dzaju kodeksem) trwale zwi zanym z tradycj  przekazan  im przez przodków.

Mi si  wydaje, e cerkiew nas trzyma przy tym najbardziej (RES14-A).

Ci ko by by o bez cerkwi [przetrwa  – przypis autora], bo cz owiek by  tak nauczony. Tu chodzi , 
na Zachodzie chodzi , szukali my swego, wrócili my, te  dostali my swoje (RES16-A).

Co mówi  o latach minionych, siedemdziesi te czy osiemdziesi te lata, gdyby nie cerkiew, nie 
mo na by oby mówi  o j zyku, o kulturze... (RES5-B).

Najgorszego wroga powinno si  agodno ci , nie wolno z ca  nienawi ci  innych kara , bo sam Je-
zus Chrystus, sam odda  swoje ycie za wolno  wszystkich ludzi i wrogów te , wszystkich innych, 
darowa  im wszystko i podobnie zrobi  papie , darowa  temu, który do niego strzela  (RES13-A).

Rodzice proste takie przekazy oparte na religijno ci stosowali. Religijno ci takiej typowo wiej-
skiej, wi c ma o  lozofowania, a wi cej zapatrywania si  na zachowanie si  cz owieka, czyli 
praktyka. Nie to, e kto  tam umia  gada , tylko, e potra   to w yciu stosowa . I rodzice to stoso-
wali, wi c uczciwo , taka prosta, prostolinijno , no i takie pokazywanie warto ci, e jestem tym, 
kim jestem, dzi ki temu, e potra   zachowa  swoj  to samo . Rodzice nigdy nie warto ciowali 
cz owieka ze wzgl du na pochodzenie czy na jego narodowo  (RES5-B).

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów pog bionych mo na stwierdzi , e em-
kowie w wi kszo ci nie przywi zuj  zbyt du ej wagi do obrz dku religijnego (greckokato-
licki lub prawos awny). Decyduj ce jest dla nich znaczenie cerkwi jako pewnego rodzaju 
wspólnoty (Nowak 2003; Michna 2004; Michna 2008a; Michna 2008b).

Czy greckokatolicka czy prawos awna, to pacierz jedno, wszystko jedno, nie? (RES2-B).

emkowie yj cy wspó cze nie w Polsce, pami taj c, e s  mniejszo ci  kulturow , 
zdaj  sobie spraw  z tego, e egzystuj  w ramach pa stwa polskiego, e s  jego obywate-
lami. Dotyczy to zarówno starszych wiekiem emków, jak i m odych respondentów.

W Polsce mieszkamy i musimy by  obywatelami polskimi. Bo nie mo emy by  ukrai skimi czy 
tam s owackimi, jak my jeste my w Polsce (RES1-A).
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B d my emkami, narodowo  sobie nie wpiszemy w dowody osobiste emkowska (…). B d my 
wdzi czni narodowi polskiemu, e da  nam wykszta cenie i wykszta cili my si  i jako  yjemy 
(…). B d my emkami, bo trzeba, bo dopóki jest kultura i tradycja, to naród nasz nie wyginie, 
po prostu nasi emkowie nie wygin . Natomiast nie odcinajmy si  od korzeni, od tych Rusinów, 
bo gdzie , ten pocz tek by  (RES4-B).

W czasie wywiadów emków pytano równie  o to, czy uwa aj , e wspó cze nie jest 
im atwiej y  ni  kilka/kilkana cie/kilkadziesi t lat temu, prosz c jednocze nie o wyja-
nienie odpowiedzi. Zdania by y podzielone, jednak wi kszo  badanych okre la a wspó -

czesne czasy jako okres zdecydowanie bardziej dogodny dla rozwoju spo ecznego i kultu-
rowego przedstawicieli mniejszo ci emkowskiej.

No my l , e teraz jest zdecydowanie atwiej, to prawda, to wej cie, to po czenie si  Polski 
z Uni  to da o wi ksze mo liwo ci, wi ksz  swobod , prawda, wi ksze kontakty, mo liwo ci s  
te  wi ksze, je eli kto  z tego chce i umie skorzysta , to na pewno to jest z ogromn  korzy ci  
dla wielu ludzi (RES6-B).

Do tej pory zaprezentowa em pogl dy i opinie emków urodzonych przed akcj  „Wi-
s a” (grupa A) oraz ich potomków w pierwszej linii (grupa B). Co o przysz o ci mniejszo ci 
emkowskiej s dz  studenci emkowscy? 

Przeprowadzone wywiady wykaza y, e wi kszo  m odych emków jest spokojna 
o przysz o  swojej grupy. Badani emkowie snuj  plany rozwoju spo eczno ci. Dostrze-
gaj  wprawdzie pewne zagro enia wynikaj ce z mo liwo ci asymilacji, rozproszenia po 
wiecie, braku pracy i konieczno ci emigracji, ale pomimo tego wierz , e ich naród prze-

trwa kolejne wieki i b dzie trwa  nadal w umys ach ich dzieci oraz ich samych. 
M odzi emkowie zwracaj  szczególn  uwag  na znaczenie j zyka, literatury oraz 

zespo ów ludowych w podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji i kultury emkowskiej. 
Wa n  rol  odgrywaj  mi o  do swojej kultury i przesz o , wi ce si  z wybieranym 
kierunkiem studiów (np.  lologia rosyjska z j zykiem emkowskim), które umacniaj  
w nich przywi zanie do j zyka emkowskiego oraz, mówi c s owami jednego z respon-
dentów, do ich „panteonu narodowego”. M ode pokolenie widzi przewa nie dwie drogi 
dla spo eczno ci emkowskiej, którymi mo e ona pod a . Jedn  z nich mo na by nazwa  
cie k  asymilacji, drug  uodpornienia si  na ni .

Wydaje mi si , e tu mo na wyró ni  jakby dwie drogi. Jedna droga jest to, mo e b dzie troch  
przesada, ale powiedzmy, jak górale si  zachowuj , bardzo kochaj  swoj  kultur , od razu przy-
je d aj c do Zakopanego np., to wida  od razu, wida  t  kultur  zakopia sk , góralsk  i by  mo e 
by oby to mo liwe na emkowszczy nie, gdyby emkowie równie  zaprezentowali w efektowny 
sposób swoj  kultur  i to jednoczy oby emków, nie zapominaliby o swojej kulturze i ludzie z Pol-
ski i innych krajów, by o tej kulturze pami tali. Jest te  druga mo liwo  przykra dla emków, e 
zostan  zasymilowani, rozsiej  si  po wiecie i nie b d  mogli, nie b d  w stanie zjednoczy  si , 
b d  rozproszeni po wiecie, nie b d  organizowa  wspólnych imprez, zapomn  o swojej kulturze 
i b d , powiedzmy, takim kosmopolitami bardziej (RES24-C).

Warto równie  zaznaczy , e m odzi emkowie maj  g bok  wiadomo  w asnej 
odr bno ci kulturowej a tak e d  do jej popularyzacji.
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Du o wskazuje na to, i  pojawi si  wi cej czasopism, ksi ek,  lmów, umo liwi to wzrost zainte-
resowania osób nie tylko naszego pochodzenia, ale i u Polaków. Uczyni  to m.in.  lm pt. Nikifor, 
który rozpowszechni  obraz emkowskiego malarza niemal na ca y wiat (RES22-C).

Bardzo istotne dla przysz o ci grupy b d  wyniki ostatniego Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludno ci i Mieszka  (2011), które po cz ci zwery  kuj , czy wskazane 
powy ej optymistyczne scenariusze m odych emków znajd  odzwierciedlenie np. w li-
czebno ci grupy. 

W ród g ównych realnych zagro e  m odzi emkowie (grupa C) wymieniaj  mi dzy 
innymi brak mo liwo ci podj cia pracy na terenie emkowszczyzny, konieczno  migracji 
i pozostawienia swoich rodzinnych stron.

No na pewno emkowie b d  wraca  do swoich stron, ale wydaje mi si , e nie w takim stopniu, 
jak starsze pokolenie naszych babci i dziadków, które by o mocno zwi zane z ziemi  rodzim  
i rozdzielone z ni  przez akcj  „Wis a”. Wi e si  to na pewno z histori  i kultur  dawnych cza-
sów; przecie  obecnie m odzie  z opowiada  uzyskuje informacje dotycz ce ycia i kultury swo-
ich przodków, a mimo to cz  zapomina o swoich korzeniach, a to wszystko przez brak zak adów 
pracy na ziemiach rodzinnych, który powoduje, e nie s  oni bezpo rednio zwi zani z miejscem, 
z którego si  wywodz ; na pewno b d  szanowa  dobytek i kultur , ale ich poziom wiedzy jest 
ju  bardziej teoretyczny ni  sentymentalny (RES24-C).

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi mo emy wysun  kilka hipotez stawianych 
przez badanych. Jedn  z nich jest przekonanie, e pomimo wielu przeciwno ci i trudno ci, 
spo eczno  emkowska przetrwa. 

Studentki i studenci emkowscy s  wiadomi, e to od nich w du ej mierze zale y 
los ca ych pokole . Nie unikaj  odpowiedzialno ci, która – mo emy mia o powie-
dzie  – ci y na nich szczególnie.

Za kilkana cie lat na pewno emkowie m odzi, m ode pokolenie, które b dzie wykszta cone, nie 
b dzie zapomina o o swoich korzeniach. B d  tworzyli, chcieli tworzy , co  nowego, rozwija  si , 
tworzy  jakby nowe imprezy, podejmowa  nowe tematy, my l , e temat emkowski nie zaginie 
(RES30-C).

Co nam mo e zagra a , to tylko chyba w a nie asymilacja i to te  zale y w a nie od naszego sa-
mozaparcia, od naszej wytrwa o ci, czy b dziemy chcieli dalej podtrzymywa  to wszystko i mam 
nadziej , e nie zginiemy po prostu, b dzie, nie wiem, kultywowane nadal, ta tradycja naszych 
przodków b dzie podtrzymywana (…) dzi ki nam, tym, którzy si  ucz  teraz, to nie przepadnie 
(RES25-C).

„Ka di narid ma swi mryji” – ka dy naród ma swe marzenia’, pod aj c za s owami 
jednego ze studentów, mo emy powiedzie , e ka da grupa spo eczna ma swoje cele, do 
których d y, czasami s  one wygórowane, trudne do zrealizowania, ale mimo to w pewien 
sposób scalaj  i integruj  grup . 

Trudno jest mi powiedzie , co w przysz o ci stanie si  z emkami, oczywi cie chcia abym, aby ta 
mniejszo  narodowa przetrwa a jak najd u ej, poniewa  sama jestem jej cz stk , ale uwa am, e 
je eli jak dotychczas, m odzi ludzie b d  wzorowa  si  na warto ciach, które przekazali im starsi, 
rodzice, dziadkowie, to ta mniejszo  nie zaginie, nie ulegnie asymilacji i b dzie trwa a przez 
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bardzo d ugi czas. Oczywi cie mo e sta  si  równie  tak, e du a cz  emków wyemigruje; 
wówczas trudniej b dzie zorganizowa  wspólne spotkania, wspólne wi ta; jednak, je eli b dzie-
my chcieli, aby ona istnia a, to tak si  stanie, niezale nie od tego, co b dzie dzia o si  wokó , jak 
b dzie zmienia  si  wiat, jak potocz  si  koleje losu; najwa niejsze jest nie zapomina , kim si  
jest, sk d si  pochodzi, jakie posiada si  warto ci; wówczas emkowie na pewno przetrwaj , tak 
jak trwaj  do dnia dzisiejszego (RES27-C).

Czas najlepiej zwery  kuje to, czy marzenia, cele i pragnienia m odzie y emkowskiej 
mo na zrealizowa . 

7. ZAKO CZENIE

Warto podkre li , e zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki bada  odnosz  si  tyl-
ko i wy cznie do badanych przeze mnie respondentów, tym samym nie wyczerpuj  i nie s  
generalizowane w odniesieniu do ca ej spo eczno ci emków w Polsce, pokazuj c jedynie 
jako ciowe zale no ci i wspó czesne problemy, a tak e dylematy mniejszo ci emkowskiej.

Jest to szczególnie widoczne w jako ci i formie przekazu kulturowego emków. Oka-
zuje si , e starsze pokolenia oraz baga  do wiadcze  przez nie kumulowany jest zarówno 
dla m odych emków, jak i ich rodziców, fundamentaln  podstaw  ich pierwotnej wiedzy 
o mniejszo ci kulturowej, której s  cz ci . Jednak ten kapita  kulturowy zanika wraz 
z chwil , gdy starsze pokolenie emków odchodzi. Wówczas elementy, które nie by y 
bezpo rednim przedmiotem przekazu kulturowego, b d  musia y zosta  reprodukowane 
w inny sposób, aby mo liwe by o ich zachowanie.

Ten zestaw wyró nionych przez nich warto ci jest dzi  symbolicznym wzorcem zarów-
no dla ich dzieci, jak równie  wnuków oraz prawnuków. Cho  zmianie ulega to samo  

emków, forma jej manifestacji a tak e rodki i warunki, w których funkcjonuj  i b d  
dzia a  wspó cze ni emkowie, to warto ci przekazane przez najstarszych emków oraz 
ich praktyczne zastosowanie w yciu codziennym prze o  si  na przysz o  tej mniejszo-
ci oraz jej podatno  na asymilacj . Warto równie  zaznaczy , e wspó cze nie nie ma 

jednej, wspólnej, spójnej historii emków. 
Ko cz c rozwa ania na temat to samo ci emków, warto równie  krótko podsumowa  

odczucia badacza, którego postawa równie  by a przedmiotem analizy.
Przyst puj c do badania w asnej grupy kulturowej, warto na wst pie odrzuci  pogl d 

o nieomylno ci i bezstronno ci badacza. Ju  podczas pierwszego wywiadu biogra  cznego 
zda em sobie spraw , jak bardzo moja wizja „ emkowo ci” ró ni si  od tej prezentowanej 
przez respondenta.

Co ciekawe, osobi cie by o mi bardzo trudno oceni , która z nich jest trafniejsza, by y 
po prostu ró ne, niepodlegaj ce binarnej ocenie w kategorii poprawno ci/niepoprawno ci. 
W trakcie bada  pojawi o si  wiele istotnych dylematów o pod o u zarówno religijnym, 
jak i historycznym. Wielokrotnie pogl dy moich respondentów wprawia y mnie w os u-
pienie, dziwi y, szokowa y, martwi y, a nawet przyt acza y. Zda em sobie spraw  z tego, 
jak niewiele wiem o w asnej grupie etnicznej, jak bardzo mój obraz na temat emków jest 
niekompletny, niespójny, wr cz chaotyczny.
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Wraz z kolejnymi wywiadami, analizami tre ci i etapami procesu badawczego, obraz 
ten stawa  si  klarowniejszy. Dlaczego? Po prostu u wiadomi em sobie, e ta chaotycz-
no , wielowymiarowo  i ró norodno  postaw i pogl dów badanych przeze mnie osób 
jest kolejn  bardzo istotn  oraz nieodzown  cech  grupy etnicznej. Dylematy i problemy 
to samo ciowe, które odkrywa em podczas w asnej autoetnogra  i, autoeksploracji dotycz  
równie  badanych respondentów. W trakcie bada  spectrum moich wiadomo ci i pól analiz 
zosta o zdecydowanie poszerzone. Dzi  widz  spo eczno  emków w zupe nie innym 
wietle ni  w momencie, w którym rozpoczyna em badania. 

Dlatego te  warto zaznaczy , e to samo , która w wiecie postmodernistycznych 
warto ci ulega ci g ym metamorfozom, przeobra eniom, która cz sto jest ulotna i poszat-
kowana, nie mo e by  traktowana jako rzecz dana, lecz jako proces stale obecny w yciu 
jednostki, ci gle negocjowany i zmieniaj cy si  (Boksza ski 2005: 35).
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THE FUTURE OF LEMKOS IN POLAND – OPPORTUNITIES AND THREATS 
IN THE SUBJECTIVE VISION OF THE LEMKOS COMMUNITY REPRESENTATIVES

The main subject of the article is a subjective vision of the Lemkos minority representatives on the future 
of this community, plotted from the perspective of contemporary times, based on personal experiences, 
thoughts and fears of Lemkos. The article is based on research among Lemkos community initiated in 2007 
and  nalized in 2009–2010. The study was particularly designed to clarify whether and how the Lemkos are 
able to build and protect their culture and tradition; how the Lemkos de  ne their view and the most impor-
tant elements that make up the multidimensional sense of cultural identity. The study was carried out using 
biographical interviews (IDI), and partly standardized. Author of the article, as a member of the Lemkos com-
munity, analyzes the Lemkos community from the perspective. Conclusions concern only speci  c group of in-
terviewed people, so that can not be generalized to the entire Lemkos minority.

Key words: Lemkos, autoethography, identity, ethnicity
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