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SZANSE I ZAGROĩENIA W SUBIEKTYWNEJ WIZJI
PRZEDSTAWICIELI SPOàECZNOĝCI àEMKOWSKIEJ

Gáównym tematem artykuáu jest subiektywna wizja przedstawicieli mniejszoĞci áemkowskiej, dotycząca przyszáoĞci tej zbiorowoĞci, kreĞlona z perspektywy wspóáczesnych czasów, oparta na osobistych przeĪyciach
i przemyĞleniach, a takĪe obawach àemków. Artykuá powstaá na podstawie badaĔ zainicjowanych wĞród
spoáecznoĞci àemków w roku 2007, a s¿nalizowanych w latach 2009–2010. Badania miaáy na celu w szczególnoĞci wyjaĞnienie tego, czy i w jaki sposób àemkowie mogą budowaü, a takĪe chroniü swoją kulturĊ
i tradycjĊ; jak àemkowie de¿niują najwaĪniejsze ich zdaniem elementy skáadające siĊ na wielowymiarowo
rozumianą toĪsamoĞü kulturową. W ramach badaĔ przeprowadzono wywiady biogra¿czne (pogáĊbione) oraz
czĊĞciowo standaryzowane. Autor artykuáu, jako czáonek spoáecznoĞci áemkowskiej, dokonuje analizy badanej
spoáecznoĞci áemkowskiej z perspektywy autoetnogra¿cznej. Badania jakoĞciowe dotyczą celowo wybranej
grupy, zamieszkującej tereny àemkowszczyzny, w związku z czym zgromadzone wyniki nie mogą byü generalizowane na caáą populacjĊ mniejszoĞci áemkowskiej.
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1. WSTĉP
EtnicznoĞü jest pewnym sposobem na rozumienie samego siebie w otaczającym nas
spoáeczeĔstwie, jest atrybutem elastycznym; moĪna ją pielĊgnowaü, porzucaü, odnajdywaü,
a takĪe gubiü, lecz z pewnoĞcią wciąĪ jest czymĞ wyjątkowym i mimo zmiennej natury,
dziĞ pojmowanej w sposób czĊsto wycinkowy, jest tym, co sprawia, Īe Ğwiat spoáeczno-kulturowy jest wciąĪ róĪnorodny i odlegáy od totalnego umasowienia i uniwersalizacji.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe pojĊcie etnicznoĞci jest w socjologii ĞciĞle związane z teorią
stosunków spoáecznych (etnicznych), tworzoną miĊdzy innymi przez Floriana Znanieckiego,
Herberta Blumera, Petera M. Blau’a, Huberta M. Blalocka czy teĪ Michaela Bantona (Mucha 2006). To wáaĞnie stosunki spoáeczne są podstawą áadu cywilnego, a wiĊc determinują
w sposób bezpoĞredni relacje „pomiĊdzy jednostkowymi i zbiorowymi aktorami etnicznymi”
(Mucha 2006: 19) zarówno z perspektywy mniejszoĞci etnicznych, jak i kultury dominującej.
EtnicznoĞü jest wiĊc pojĊciem istotnym zarówno z perspektywy jednostki i jej samoidenty¿kacji, jak i szerszych stosunków spoáecznych, dotyczących przede wszystkim
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kontaktu kulturowego, którego przejawem mogą byü zjawiska takie jak dyskryminacja,
akulturacja czy teĪ stereotypizacja (Mucha 2005: 18).
Rogers Brubaker w jednej ze swoich ksiąĪek pod wymownym tytuáem EtnicznoĞü bez
grup poddaje w wątpliwoĞü kolektywny charakter zróĪnicowania kulturowego (Brubaker
2004). Jego koncepcja wpisuje siĊ przede wszystkim w ogólną naturĊ póĨnej nowoczesnoĞci, w której wiele istotnych aspektów Īycia spoáecznego ulega indywidualizacji, a klasyczne zaáoĪenia i standardy postĊpowania są wielokrotnie deprecjonowane. Brubaker zauwaĪa,
Īe o etnicznoĞci nie naleĪy rozprawiaü jako pojĊciu „skonkretyzowanym, skostniaáym,
namacalnym”. Wedáug autora, znaczenie tego terminu powinniĞmy rozumieü w sposób
„relacyjny, procesualny, dynamiczny i urozmaicony” (Brubaker 2004: 11).
Takie ujmowanie etnicznoĞci podkreĞla jej zmienny charakter, który wedáug Brubakera
uwidacznia siĊ najwyraĨniej w páynnej naturze grupowoĞci, rozumianej nie substancjonalnie, lecz jako zespóá wydarzeĔ, które dzieją siĊ na bieĪąco i są wyrazem politycznego,
spoáecznego i kulturowego projektu bĊdącego przejawem ludzkiej solidarnoĞci (Brubaker 2004: 11).
ToĪsamoĞü àemków, jednej z najczĊĞciej badanych przez socjologów i antropologów
grup etnicznych (mniejszoĞci narodowych) w Polsce, podlegaáa w ostatnim stuleciu rozmaitym przeobraĪeniom i zmianom. Byáo to spowodowane z jednej strony dramatyczną
historią tej mniejszoĞci, z drugiej – ewolucją systemu spoáecznego, w obrĊbie którego
przyszáo tej grupie funkcjonowaü. W jaki sposób etnicznoĞü rozumiana jest przez wspóáczesnych àemków?

2. AUTOETNOGRAFIA – PUBLICZNIE O PRYWATNYM ĝWIECIE
PrzyszáoĞü àemków zaleĪy bezpoĞrednio od tego, jak dorobek kulturowy przeszáych
pokoleĔ jest podtrzymywany, kultywowany i reprodukowany w wymiarze spoáecznym
przez wspóáczesnych àemków, oraz w jakim stopniu poczucie toĪsamoĞci osobistej i grupowej (Melchior 1990: 228; Erikson 1959: 23) utrwaliáo siĊ wĞród przedstawicieli tej
mniejszoĞci na przestrzeni ostatniego stulecia. To, kim jesteĞmy na co dzieĔ, w duĪej mierze determinuje to, w jaki sposób postrzegamy innych. Widzimy Ğwiat przez pryzmat stereotypów i przekonaĔ nabytych w czasach máodoĞci. Jednak gdy siĊgamy gáĊbiej, próbując
odkryü podwaliny naszego pochodzenia, dzieje naszych przodków i Īycie wczeĞniejszych
pokoleĔ, dokonujemy tzw. „autoetnogra¿i”, czyli wĊdrówki w gáąb naszej natury, mającej
na celu wyjaĞnienie nieznanych niuansów, barwnych historii i wydarzeĔ z Īycia naszych
przodków, o których na co dzieĔ nie myĞlimy, nie mamy do nich dostĊpu lub które z innych
powodów, jak np. brak ciągáoĞci przekazu kulturowego, są poza granicami naszej percepcji
(Denzin 2006: 419–423).
Autoetnogra¿a to poszukiwanie klucza do poznania swojego pochodzenia, relacji
wiąĪących nas z konkretnymi spoáecznoĞciami, ale takĪe próba zrozumienia samego siebie jako jednostki skonstruowanej przez okreĞlone warunki spoáeczno-historyczne oraz
przez specy¿czne kodeksy wartoĞci i ideaáów, przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Autoetnogra¿a, czĊsto okreĞlana równieĪ jako autobiogra¿a, to pojĊcie stosunkowo máode
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w naukach spoáecznych, kontrowersyjne, gdyĪ áączy w duĪym stopniu dwa Ğwiaty, które
dotychczas próbowano traktowaü rozdzielnie – Ğwiat badacza i badanych, a ich wzajemne
oddziaáywanie byáo skrupulatnie odnotowywane i ograniczane w antropologii i etnogra¿i.
W autoetnogra¿i podmiot i przedmiot badania zbiegają siĊ w ciele/myĞlach/uczuciach etnografa
znajdującego siĊ w konkretnym miejscu i czasie (…). Narracja w autoetnogra¿i przeciwstawia
sobie binarnoĞci: osobisty/spoáeczny, emocje/powód, Īyciowe doĞwiadczenie/akademickie teorie
(Gannon 2006: 475–476)1.

Autoetnogra¿a to metoda innowacyjna, gdyĪ w sposób klarowny sytuuje badacza
(podlegającego eksploracji) wewnątrz procesu badawczego i w tym sensie z pewnoĞcią
jest to metoda naukowo akceptowalna (Wright 2009: 623–640). Istnieje pewien paradoks
znamienny dla tej metody badawczej, gdyĪ osobista narracja czy teĪ prywatna wiedza badacza, mimo pozornej autentycznoĞci, nie gwarantuje analizom peánego realizmu i obiektywnoĞci.
Autoetnogra¿a to równieĪ szansa na wzbogacenie rozumienia samego siebie i ta samoĞwiadomoĞü nie musi byü wcale rozpatrywana na gruncie analiz freudowskich, co wiĊcej – moĪe w duĪym stopniu pozwoliü zrozumieü trwaáe mechanizmy sterujące naszym
Īyciem, leĪące na:
(…) przeciĊciu biogra¿i i spoáeczeĔstwa: samowiedzy pochodzącej ze zrozumienia naszego osobistego Īycia, toĪsamoĞci i odczuwania, gáĊboko związanej (…) ze spoáeczno-kulturowymi kontekstami, w których Īyjemy (Anderson 2006: 390).

W moim osobistym odczuciu autoetnogra¿a to miĊdzy innymi badanie spoáecznoĞci
áemkowskiej, z którą na co dzieĔ siĊ identy¿kujĊ i jestem jej czáonkiem.
Z jednej strony ta autoetnogra¿czna wĊdrówka jest pewnego rodzaju obowiązkiem,
który pozwala mi poznaü Īycie kulturowe i spoáeczne jego przodków, z drugiej jest równieĪ
intelektualną przygodą pozwalającą sprawdziü, jak zmieniaáa siĊ toĪsamoĞü àemków na
przestrzeni ostatniego stulecia, w którym kierunku podąĪa i jak bardzo moja wizja „áemkowoĞci” róĪni siĊ od tej wáaĞciwej, o ile kiedykolwiek takowa de¿nicja istniaáa.

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
W ramach przeprowadzonych badaĔ terenowych zastosowano celowy (arbitralny) dobór próby na podstawie wiedzy o badanej populacji oraz celach badaĔ (Babbie 2004: 205).
WĞród badanych osób wyróĪniono trzy grupy. Pierwsza (A) to àemkowie urodzeni
przed akcją „Wisáa” (rok 1947), czyli momentem w pewien sposób przeáomowym dla
mniejszoĞci áemkowskiej w Polsce, która miaáa istotny wpáyw na sposób ksztaátowania siĊ
póĨniejszych pokoleĔ. Druga (B) grupa to àemkowie urodzeni po akcji „Wisáa” (w wieku
ponad 40 lat), Īyjący wspóáczeĞnie na àemkowszczyĨnie. Trzecia (C) wyróĪniona grupa
badanych to máodzi àemkowie (studenci), potomkowie urodzonych po akcji „Wisáa”.
1

Táumaczenie wáasne.
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Badani trzeciej grupy byli studentami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (jeden
przedstawiciel), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (jeden przedstawiciel), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (piĊciu przedstawicieli), Uniwersytetu JagielloĔskiego
(jeden przedstawiciel), Uniwersytetu Rzeszowskiego (jeden przedstawiciel) oraz WyĪszej
Szkoáy Biznesu National Louis University w Nowym Sączu (jeden przedstawiciel).
WĞród osób objĊtych badaniem znalazáo siĊ szesnastu mĊĪczyzn i czternaĞcie kobiet.
Przedziaá wiekowy badanej grupy to 20–88 lat. Wszyscy respondenci zamieszkiwali tereny
àemkowszczyzny bĊdącej w ich subiektywnym odczuciu miejscem, z którym na co dzieĔ
siĊ identy¿kują, oraz które jest ich etniczną kolebką.
WĞród miejscowoĞci (gáównie wsi), w których zamieszkiwali wybrani do badania respondenci, wymieniü moĪemy: Bartne, BielankĊ, Gáadyszów, Gorlice, HaĔczową, Leszczyny, KunkowĊ, Smerekowiec, UĞcie Gorlickie.

4. PROBLEMATYKA, CELE I METODOLOGIA BADAē
Badania prowadzone wĞród spoáecznoĞci àemków zainicjowano w roku 2007 (grupa C), a s¿nalizowano w latach 2009–2010 (grupy A i B).
Tematyka niniejszej pracy wpisuje siĊ w szeroko rozumianą dyskusjĊ na temat kulturowoĞci àemków. Gáównym celem tego opracowania nie jest dogáĊbne omówienie historii, tradycji i kultury mniejszoĞci áemkowskiej (wiele waĪnych opracowaĔ dotyczących
tych kwestii jest powszechnie dostĊpnych, jak choüby prace Andrzeja Kwileckiego, Marka
Dziewierskiego, Jacka Nowaka, BoĪeny Pactwy, Ewy Michny i wielu innych autorów),
lecz próba odpowiedzi na pytanie, czy wspóáczeĞni àemkowie w Ğwiecie kosmopolitycznych wartoĞci potra¿ą nadal budowaü i chroniü swoją kulturĊ przed wszechobecnym uniwersalizmem i komercjalizacją.
Odpowiedzi na te i inne nurtujące pytania staáy siĊ gáównym tematem analiz omawianych w ramach prowadzonych badaĔ.
Oprócz wywiadów biogra¿cznych, które obejmowaáy w gáównej mierze starszych
wiekiem àemków (grupy A i B), zastosowano wywiady czĊĞciowo standaryzowane z máodymi studiującymi àemkami (grupa C). W zaleĪnoĞci od preferencji badanych, wywiady
byáy prowadzone w jĊzyku polskim lub w jĊzyku áemkowskim. Wszelkie wnioski páynące
z przeprowadzonych badaĔ odnoszą siĊ tylko i wyáącznie do badanej grupy i w dalszej
czĊĞci pracy analizy je obejmujące są prezentowane tylko i wyáącznie w odniesieniu do
niej. W czasach, gdy mniejszoĞci etniczne i narodowe w znaczącym stopniu swoje istnienie zawdziĊczają w miarĊ spójnej i wspólnej koncepcji odrĊbnoĞci etnicznej, zidenty¿kowanie najistotniejszych wartoĞci i ideaáów starszego oraz máodszego pokolenia àemków
w trakcie wywiadów wydaje siĊ Ĩródáem bezcennym, czĊsto pomijanym w iloĞciowej
analizie. Kluczem jest wiĊc uchwycenie sposobu, w jaki badani àemkowie artykuáują
to, co w ich mniemaniu jest najistotniejsze w przejawianej przez nich odrĊbnoĞci etnicznej – co decyduje o tym, Īe są àemkami, a co w przyszáoĞci moĪe zawaĪyü o przetrwaniu
tejĪe mniejszoĞci.
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Gáówna hipoteza artykuáu mówi o róĪnicach w postrzeganiu przyszáoĞci mniejszoĞci
narodowej (grupy etnicznej) àemków wĞród starszego i máodszego pokolenia
Ze wzglĊdu na obszerny materiaá badawczy, zebrany podczas kilkuletnich badaĔ,
w ramach artykuáu zaprezentowane zostaną wybrane materiaáy i wnioski wysuniĊte na
ich podstawie.

5. STUDENCI àEMKOWSCY – ROLA MàODYCH àEMKÓW
W KSZTAàTOWANIU ĝWIADOMOĝCI KULTUROWEJ
PrzyszáoĞü kultur mniejszoĞciowych coraz czĊĞciej determinowana jest przez kondycjĊ intelektualną najmáodszych liderów tychĪe zbiorowoĞci. Wywiady z przedstawicielami
máodego, wyksztaáconego pokolenia àemków miaáy na celu przybliĪenie podstawowych
postaw oraz ideaáów, a takĪe pomysáów tej grupy dotyczących przyszáoĞci i Īycia àemków w Polsce.
Pierwszą kwestią poruszaną w rozmowach ze studentami áemkowskimi byá ich stosunek do kultury i tradycji. Na pytanie: „w jaki sposób àemkowie mogą podtrzymywaü
i zachowywaü swoją kulturĊ i tradycjĊ?” wiĊkszoĞü studentów i studentek wskazywaáa,
Īe decydująca jest wewnĊtrzna chĊü poznawania kultury i tradycji oraz ich podtrzymywanie.
Aby àemkowie i ich kultura oraz tradycja przetrwaáy w dzisiejszym nowoczesnym i bardzo cywilizowanym Ğwiecie, naleĪy przede wszystkim nie zapominaü o ojczystym jĊzyku i uĪywaü go jak
najczĊĞciej. Zachowywaü wiekowe tradycje dotyczące obchodów najwaĪniejszych Ğwiąt, jak np.
BoĪe Narodzenie czy Wielkanoc. NaleĪy pamiĊtaü i uczyü siĊ historii swoich przodków i przekazywaü ją kolejnym pokoleniom i zawsze i wszĊdzie podkreĞlaü najbardziej wyjątkowe i szczególne cechy mentalnoĞci áemkowskiej (RES27-C).
Moim zdaniem to zaleĪy przede wszystkim od tego, co wynoszą z domu, czego zostali nauczeni
przez swoich rodziców, bo jeĪeli od dziecka nie byá im wpajany szacunek do wáasnej kultury i tradycji, to sądzĊ, Īe tego juĪ siĊ po prostu nie da naprawiü póĨniej. To zaleĪy przede wszystkim teĪ
od, nie wiem, samozaparcia, chĊci poznawania tradycji i kultury wáasnych przodków, no i wydaje
mi siĊ, Īe przede wszystkim o to chodzi, Īe jeĪeli sami nie bĊdziemy walczyü o podtrzymywanie swojej kultury i tradycji poprzez (…) zaznajamianie innych z wáasną kulturą, publikowanie
róĪnych ksiąĪek, chociaĪby no wáaĞnie ksztaácenie odpowiedniej kadry nauczycielskiej, to nie
osiągniemy niczego po prostu (RES25-C).

Drugą najczĊĞciej pojawiającą siĊ odpowiedzią byáo podkreĞlenie znaczenia imprez
i spotkaĔ jako czynnika integrującego caáą wspólnotĊ.
àemkowie powinni kultywowaü swój jĊzyk, uczestniczyü w wielu imprezach kulturalnych, tak
na swoich ojczystych ziemiach, jak i na zachodzie Polski. Są to imprezy typu: Watry – cykliczne,
coroczne, typu Maáanki, które grupują àemków nie tylko z Polski, ale i z caáego Ğwiata. Jest to
myĞlĊ idealna okazja dlatego, Īeby spotykaü swoich znajomych, spotykaü innych àemków. Jest
to równieĪ okazja, Īeby promowaü swoją kulturĊ i tradycjĊ (RES28-C).
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WaĪną rolĊ odgrywają równieĪ regionalne zespoáy, zorganizowane imprezy oraz poszanowanie architektury sakralnej, bĊdącej pewnego rodzaju symbolem terenów rdzennie
áemkowskich.
No cóĪ, wedáug mnie powinni przede wszystkim realizowaü róĪnego rodzaju zadania, uczyü [nauczaü – przypis autora] macierzystego jĊzyka i religii, organizowaü konkursy, przeglądy kolĊd,
wystĊpy. Zakáadaü zespoáy ludowe pieĞni i taĔca, braü udziaá w ĞwiĊcie kultury áemkowskiej,
która jest nazywana àemkowską Watrą. Ale równie waĪnym aspektem jest opieka nad zabytkami
architektury sakralnej (RES24-C).

Máodzi àemkowie doceniają równieĪ znaczenie jĊzyka áemkowskiego (w piĞmie i mowie) oraz róĪnych metod jego podtrzymywania (np. poprzez studia). Istotna jest równieĪ
jego kody¿kacja, a takĪe uĪywanie jĊzyka w Īyciu codziennym.
(…) Rozmawianie ze sobą w jĊzyku áemkowskim na róĪnych imprezach, spotkaniach, wernisaĪach. UwaĪam, Īe póki jĊzyk nie zaginie, nie zaginą teĪ àemkowie (RES30-C).
[UĪywanie jĊzyka – przypis autora] znaczy przede wszystkim przez spotykanie siĊ ze znajomymi,
którzy w tym przypadku teĪ są àemkami, poprzez uczestniczenie w róĪnego rodzaju, nie wiem,
imprezach, spotkaniach, gdzie rozmawia siĊ wáaĞnie w tym jĊzyku, czy teĪ zapoznanie siĊ szerzej z kulturą przez uczestnictwo w tego typu projektach, jak zespoáy ludowe czy czynny udziaá
w róĪnego rodzaju ĞwiĊtach (RES26-C).
Im wiĊcej jest wyksztaáconych, tym równieĪ wiĊcej jest instytucji otwieranych, w których moĪna
byáoby nauczaü tego jĊzyka, nie tylko jĊzyka, ale równieĪ rozszerzaü, Īe tak powiem i zachĊcaü
wiĊcej ludzi, którzy chcieliby uczyü siĊ. Obecnie jest tylko kilku studentów ¿lologii áemkowskiej,
którzy w przyszáoĞci ewentualnie bĊdą uczyü tego jĊzyka i stworzy to moĪliwoĞci dla wiĊkszej
liczby chĊtnych do uczenia siĊ tego jĊzyka (RES23-C).
Oprócz tego waĪne jest to, co powiedziaáem wczeĞniej, czyli nauczanie jĊzyka áemkowskiego,
podtrzymywanie tradycji, a dodatkowo uwaĪam, Īe powinni zwróciü uwagĊ na zajĊcie siĊ opracowywaniem podrĊczników, sáowników, publikacji zgodnych z wymaganiami edukacyjnymi, mogą
równieĪ publikowaü je w internecie. Co jeszcze? Powinni organizowaü róĪne stowarzyszenia
w swojej mniejszoĞci narodowej. Poza tym powinni siĊ czynnie udzielaü w pracach samorządowych i promocji kultury áemkowskiej (RES24-C).

Innymi pojawiającymi siĊ odpowiedziami byá miĊdzy innymi wpáyw wychowania oraz
wartoĞci wyniesionych z domu.
Moim zdaniem powinno siĊ to wynosiü z domu, to jak rodzice nas wychowają, bo bycie samym
studentem i Īycie w Krakowie jako tako juĪ utwierdza nas, bo zostaáo to wyniesione z domu i nasza kultura byáa pielĊgnowana i utwierdzana od dawien dawna i nas to równieĪ do tego nakáania,
aby utrzymywaü to dalej (RES23-C).

Studenci zauwaĪyli równieĪ, Īe mniejszoĞü áemkowska potrzebuje róĪnego typu specjalistów, którzy profesjonalnie zajĊliby siĊ organizacją Īycia spoáeczno-kulturowego tej
grupy. Kluczem do osiągniĊcia wszystkich tych celów ma byü wyáonienie siĊ wykwali¿kowanej kadry àemków na wysokich stanowiskach, którzy zadbaliby o áemkowskie sprawy.
Wydaje mi siĊ, Īe podtrzymywaniem kultury powinni zająü siĊ, to bĊdzie najbardziej skuteczne
– specjaliĞci, czyli ci spoĞród àemków, którzy rzeczywiĞcie siedzą, Īe tak powiem, są tym zainte42
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resowani, są dobrymi znawcami kultury i oni powinni organizowaü profesjonalne imprezy, takie
kulturalne áemkowskie. Tak samo robią Polacy i robią to bardzo efektywnie i bardzo áadne są te
imprezy, a myĞlĊ, Īe dla àemków tworzenie o sobie i swojej kulturze teĪ jest potrzebne (RES21-C).
Máodzi, wyksztaáceni àemkowie powinni przede wszystkim podtrzymywaü tradycje wyniesione
z domu. DziĊki zdobytej wiedzy i zajmowanych stanowiskach pracy propagowaü mentalnoĞü
àemków poprzez swoje dziaáanie. NaleĪy tworzyü organizacje dziaáające np. pod hasáem „Nie
zapomnij, kim jesteĞ”. NaleĪy podtrzymywaü funkcjonowanie dotychczasowych imprez, jak àemkowska Watra w Zdyni, która bĊdąc ĞwiĊtem, najwiĊkszym ĞwiĊtem àemków, skupia co roku
nawet kilka milionów àemków w jednym miejscu o jednym czasie. àemkowie powinni byü dumni
z tego, kim są, a poprzez swoje postĊpowanie powinni udowadniaü, Īe pomimo dramatycznych
faktów przeszáoĞci ta maleĔka spoáecznoĞü dalej istnieje i bĊdzie funkcjonowaü tak dáugo, jak bĊdą
máodzi àemkowie, którzy bĊdą szerzyü swój jĊzyk, swoją kulturĊ, tradycjĊ poprzez pieĞni, taĔce
i inne tego typu rzeczy (RES27-C).

Kolejnym analizowanym zagadnieniem badawczym byáa rola máodych àemków
w podtrzymywaniu kultury tej mniejszoĞci narodowej. Gáównym celem, jaki stawiają sobie máodzi àemkowie, jest szerzenie wáasnej tradycji i obyczajów zarówno na poziomie
lokalnym, jak i ogólnopolskim.
Wyksztaáceni àemkowie powinni peániü rolĊ liderów w swoich maáych spoáecznoĞciach, wáaĞnie ze szczególnym naciskiem wskazywaü na potrzebĊ i bogactwo swojej kultury, którą naleĪy
w zdecydowany sposób propagowaü wáaĞnie nie tylko w lokalnej spoáecznoĞci, ale na szczeblu
ogólnopolskim (RES28-C).
MyĞlĊ, Īe przede wszystkim, jeĞli ktoĞ decyduje siĊ na wyjazd ze swojej miejscowoĞci do wiĊkszego miasta w celu studiowania, to spotyka siĊ z róĪnymi ludĨmi wáaĞnie i przez to, Īe ich spotyka,
nigdy nie kryje tego, kim jest, lecz mówi otwarcie o tym, to jest jakoĞ ci ludzie dowiadują siĊ
o tym, Īe istnieje ktoĞ taki, jak àemkowie, i myĞlĊ, Īe w gáównej mierze poprzez to, przez kontakt
z ludĨmi (RES26-C).

RównieĪ starsi wiekiem àemkowie (grupy A i B), zapytani o rolĊ máodych, wyksztaáconych àemków, dostrzegają i identy¿kują najwaĪniejsze kierunki rozwoju spoáecznoĞci
áemkowskiej, które mogą zastopowaü procesy asymilacyjne.
Starsi àemkowie, tak jak i máodzi, uwaĪają, Īe dla utrzymania toĪsamoĞci waĪne są
takie elementy jak: kultywowanie tradycji, wiernoĞü zwyczajom i normom oraz staáe posáugiwanie siĊ jĊzykiem áemkowskim. Zwracają máodym àemkom uwagĊ na koniecznoĞü
uczestnictwa w róĪnego rodzaju festiwalach, organizacjach czy teĪ áemkowskich zespoáach
ludowych, a takĪe doradzają, aby zachowywali oni swoją tradycjĊ i obyczaje, przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ich przodków.
A to zespoáy mieü, tradycje Ğwiąteczne, Īeby to trwaáo wszystko (RES3-B).

DoĞwiadczeni wiekiem àemkowie, w tym takĪe rodzice máodych àemków, czĊsto
widząc swoje báĊdy, zdają sobie równieĪ sprawĊ z tego, Īe bez dostĊpu do znaczących
spoáecznie i politycznie stanowisk, spoáecznoĞü áemkowska moĪe mieü spore problemy
z dochodzeniem swoich praw, a co za tym idzie – bez tego typu liderów mniejszoĞci áemkowskiej bĊdzie bardzo trudno przetrwaü.
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WidzĊ tylko, co powinni zrobiü. Powinni máodzi, powinni po prostu, po pierwsze, jak juĪ siĊ
uporają ze studiami i jakoĞ tam siĊ zaczepią o jakąĞ pracĊ, dobijaü siĊ konkretnie do stanowisk
nawet radnych, nawet w póĨniejszym okresie, jakby Pan Bóg daá do sejmu i tak dalej, Īeby coĞ
robiü (RES4-B).
To znaczy przed wáaĞnie tymi máodymi ludĨmi to jest ogromne zadanie, bo oni są jak gdyby przyszáoĞcią tego maáego narodu i od nich bardzo wiele zaleĪy. JeĪeli bĊdą umiejĊtnie to robiü, trzeba
mieü to wyczucie, i tĊ siáĊ, i tĊ przebojowoĞü, bo teraz i áatwiej jest pozyskaü Ğrodki wszelkiego
rodzaju, a bez tego, jak wiemy, ani rusz. Teraz jest o wiele inaczej. Np. rząd polski teĪ przeznacza
na to spore pieniądze, a to teĪ jest waĪne. KiedyĞ tego de facto nie byáo… jeĪeli coĞ byáo, to bardzo
skromnie, no wiĊc… i moĪliwoĞci są duĪo wiĊksze. Ja tak to postrzegam (RES6-B).

6. CZY MNIEJSZOĝû àEMKOWSKA PRZETRWA?
WIZJA PRZYSZàOĝCI W OPINII BADANYCH
PrzyszáoĞü mniejszoĞci áemkowskiej zaleĪy w duĪym stopniu od dojrzaáoĞci etnicznej
máodego pokolenia àemków. To, w jaki sposób máodzi àemkowie bĊdą podtrzymywaü
i pielĊgnowaü dorobek kulturowy wczeĞniejszych pokoleĔ, zadecyduje o tym, czy w przyszáoĞci ta mniejszoĞü przetrwa. W ramach badanych zbiorowoĞci àemkowie przejawiali
czĊsto skrajne poglądy dotyczące przyszáoĞci ich grupy kulturowej.
Studenci áemkowscy, jak pokazują dotychczas zaprezentowane materiaáy, widzą losy
swej mniejszoĞci w doĞü optymistycznym Ğwietle. Starsi àemkowie (grupy A i B) wykazują duĪo wiĊkszy dystans oraz skrajny pesymizm wobec przyszáoĞci ich grupy. Wedáug
badanych zmieniają siĊ przede wszystkim warunki spoáeczno-polityczne, a co za tym idzie
kulturowe, w których wspóáczeĞnie przyszáo Īyü àemkom.
Znaczy siĊ, są inne czasy, inne warunkowania, ale wówczas nasi rodzice byli prostymi ludĨmi, oni
wyroĞli jeszcze w zupeánie innej atmosferze, oni byli (…) pokoleniem, które wyrastaáo tutaj, gdzie
Īyli razem. A w sumie nasze pokolenie to juĪ są ludzie rozsiani i my to inaczej nieco postrzegamy.
Oni Īyli jeszcze praktycznie tym Īyciem starym, naszych dziadków. Nasze pokolenie, pokolenie
naszych dzieci, dorastają w zupeánie innych [warunkach – przypis autora] (RES9-B).

àemkowie (grupy A, B i C) bardzo trafnie, zdaniem autora, identy¿kują zagroĪenia,
które szkodzą integracji i wpáywają destruktywnie na ich grupĊ etniczną. Ambicje zawodowe, moĪliwoĞci szukania pracy poza wáasną grupą, poza krajem, odbijają siĊ negatywnie
na spójnoĞci grupy áemkowskiej.
Coraz czĊĞciej máodzi àemkowie decydują siĊ na studia wyĪsze, co równieĪ wiąĪe siĊ
z czasową migracją i zmianą miejsca zamieszkania. Wedáug starszych wiekiem àemków,
spójnoĞü grupowa juĪ nigdy nie bĊdzie taka sama jak kiedyĞ. Pomimo Īe historyczne ziemie áemkowskie coraz rzadziej zamieszkiwane są przez àemków, są one wciąĪ jednym
z najwaĪniejszych symboli, wartoĞci i ideaáów, przywoáywanych przez badane osoby.
NaleĪy wspomnieü, co jeszcze ciekawego, mama zmaráa tam na ziemiach zachodnich, po Ğmierci
ją przywiozáem tutaj, w góry, w miejsce gdzie siĊ urodziáa, gdzie dziady, pradziady na cmentarzu
spoczywają, tu ją pochowaáem, na tym terenie (RES4-B).
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NiegdyĞ liczne áemkowskie rodziny równieĪ zaczĊáy ulegaü transformacjom, stając siĊ
przewaĪnie rodzinami z jednym lub dwojgiem dzieci.
Dzieci siĊ tak maáo rodzi, Īe ja nie wiem, nie wiem, czy àemkowie bĊdą istnieü. Strasznie ich
maáo (RES19-B).

Funkcjonujące wspóáczeĞnie organizacje i stowarzyszenia áemkowskie są gáównie domeną àemków urodzonych po akcji „Wisáa”. Starsi badani rzadko wchodzą w skáad którejĞ
z nich, podkreĞlając, Īe czĊsto są one powodem wewnątrzgrupowych sporów (np. miĊdzy
frakcjami proukraiĔskimi oraz prorusiĔskimi). Nie mniej jednak rozmówcy (grupa B), którzy mieli do czynienia z organizacjami na co dzieĔ, doceniają ich znaczenie.
No myĞlĊ, Īe obecnie to, co robią, ci nasi, prawda, dziaáacze kulturalni, czy teĪ w tych stowarzyszeniach, to robią to dobrze i solidnie, i starają siĊ tĊ swoją, jakbym to powiedziaá, kartĊ ubogacaü,
to jest potrzebne, bo… no bo kaĪdy znajdzie tu miejsce dla siebie (RES6-B).
JeĪeli dziaáają zgodnie ze swoim statutem, jeĪeli nie ma przekrĊtów takich, jak siĊ sáyszy, to
dobrze. To dobrze dlatego, Īe ktoĞ musi, pomoc zorganizowaü, czy coĞ ludziom… no po prostu
trzeba mieü do kogo siĊ o coĞ zwróciü. Tylko zaznaczam, bo wiĊkszoĞü róĪnych takich organizacji
zawsze jakieĞ przekrĊty robi (RES7-B).

Jak zauwaĪają àemkowie (grupy A, B i C), zmieniają siĊ równieĪ formy przekazu kulturowego pomiĊdzy wyodrĊbnionymi grupami. DziĞ istotną rolĊ odgrywają nowe media, takie
jak internet (wysoka aktywnoĞü áemkowskich internautów) i telewizja (¿lmy dokumentalne).
KiedyĞ podstawą przekazu kulturowego byáa aktywna i staáa partycypacja àemków w codziennych obowiązkach, rytuaáach oraz ĞwiĊtach wyznaczanych przez kalendarz cerkiewny.
O àemkach teraz moĪemy sáyszeü w telewizji, w radiu, w internecie, audycjach radiowych. Nie tak
dawno nawet w Radiu Kraków, jest równieĪ jakaĞ taka rozgáoĞnia internetowa (…) mówiono, co to
znaczy byü àemkiem. RóĪne ciekawostki w internecie moĪna przeczytaü. Ale áatwiej jest, mimo Īe
jest rozbicie, moĪe wiĊksze jak kiedyĞ, bo są róĪne organizacje, które nazywają siĊ áemkowskimi,
czy Stowarzyszenia àemków, czy Zjednoczenie àemków itd., ale mimo wszystko jest áatwiej byü
àemkiem. Jest to bardziej zauwaĪalne i spokojniejsze (RES5-B).

Spora czĊĞü badanych osób (grupa B) stara siĊ podtrzymywaü swoją kulturĊ i tradycjĊ
w kaĪdy moĪliwy sposób, równieĪ w trakcie procesu wychowywania swoich dzieci.
(…) Dzieci równieĪ wychowaliĞmy w tej wierze [prawosáawnej – przypis autora] i od zawsze siĊ
uczyáo, od maáego dziecka uczyáo siĊ naszego jĊzyka, dopiero póĨniej poznawali jĊzyk polski. Tak
uwaĪaliĞmy, Īe tak naleĪy, prawda, do naszych, Īe tak powiem, rodzicielskich obowiązków, bo
to rodzice nam wáaĞnie wszczepili najpierw. WáaĞnie tak w dzieciach wszczepia siĊ ten szacunek
i miáoĞü do wáasnej kultury, mowy itd. (RES6-B).
No ja uwaĪam, Īe jeĪeli ktoĞ siĊ urodziá àemkiem, jeĪeli on caáy czas tĊ tradycjĊ z rodzicami
podtrzymuje, to tak jak kaĪdego, jego rola to: zaáoĪyü rodzinĊ, musi mieü dzieci, powinien dzieci
wychowywaü teĪ, teĪ powinien ich uczyü, powinien po prostu Īyü jak àemko (RES7-B).

àemkowie urodzeni po akcji „Wisáa” (w wieku powyĪej czterdziestu lat) dostrzegają
równieĪ swoje báĊdy w wychowaniu dzieci, które czĊsto nie podtrzymują tradycji i obyczajów wáaĞciwych mniejszoĞci áemkowskiej.
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Córka nie czuje siĊ àemkinią z tego wzglĊdu, Īe tu jest troszkĊ mojej winy, chociaĪ nie do koĔca. Jak juĪ wspomniaáem, dziecko chrzciáem po cichu, wychowaáem ją w duchu polskim z tego
wzglĊdu, Īe wtedy pracowaáem. Potem zacząáem studia, zaleĪaáo mi na ukoĔczeniu szkoáy o¿cerskiej, teĪ po prostu to przeszkadzaáo. Po rozwodzie córeczka miaáa 2,5 roczku. Mama jeszcze
Īyáa, mogáem kontynuowaü, mogáem chowaü w duchu áemkowskim. Ale taki nawaá pracy, jaki ja
miaáem, takĪe mogĊ wspomnieü tylko tyle, Īe mi ciĊĪko byáo (RES4-B).

Najstarsi z badanych respondentów szczerze podkreĞlają, Īe wspóáczeĞnie àemkowie
są zdecydowanie lepiej wyksztaáceni, mądrzejsi i zaradniejsi niĪ ich dziadkowie i rodzice.
DziĞ jest duĪo áatwiej. àemkowie są teraz mądrzejsi, mają jakby nie byáo wiĊcej proĞwity [wiedzy
o Ğwiecie – przypis autora]. A kiedyĞ tak nie byáo (…). Teraz juĪ àemkowie nie ryją tylko tej
ziemi (RES20-A).

Czy w opinii badanych mniejszoĞü áemkowska przetrwa? Starsi wiekiem àemkowie
(grupa A), zapytani o przyszáoĞü grupy, obawiają siĊ o jej losy, twierdząc, Īe jeĞli pokolenie
najstarszych ludzi odejdzie, to máodzi àemkowie mogą nie sprostaü ciĊĪkiemu zadaniu,
które przed nimi stoi.
KiedyĞ byáeĞ àemkiem. DziĞ jesteĞ trochĊ àemkiem. Ci, którzy są àemkami, wiele razy nie przyznają siĊ, Īe są àemkami. Niektórzy są takimi prawdziwymi àemkami, ale po áemkowsku mówiü
nie umieją, albo nie chcą (RES16-A).
Ja sobie myĞlĊ, Īe ona powoli, powoli bĊdzie zanikaáa, jak nie bĊdą do tego dąĪyü máodzi, to bĊdzie zanikaáa. Starzy wymierają, a máodzi, jak ich nikt nie bĊdzie nawracaá, to tak to bĊdzie siĊ juĪ
wykorzeniaáo, jeszcze moĪe kilka, kilkadziesiąt lat, ale dalej to juĪ raczej nie bĊdzie (RES20-A).
DuĪo wyksztaáconych ludzi naszych odchodzi od naszego. Jest czĊĞü, co zostaje, ale sporo ludzi
odchodzi, ale ciągle to byáo, jest i bĊdzie. Musimy wiedzieü o tym, Īe jesteĞmy mniejszoĞcią narodową i ona siĊ nigdy nie zniknie (…). RóĪne okresy przechodziliĞmy, ale najbardziej trudna byáa
akcja „Wisáa” i ona zniszczyáa wszystko. To zalewa jezioro, nawet nie jezioro, ale morze, wyspĊ
áemkowską i tylko czubki widoczne gdzieniegdzie pozostają (RES13-A).
PrzyszáoĞü bĊdzie kiepska (…). Tak bĊdzie, Īe àemkowie chyba przepadną (…). Dlatego uwaĪam, bo tak jest to spojone, Īe u wszystkich w kóáko i koĞcióá i rozmowy tylko po polsku (…).
Ja mówiĊ, jak siĊ pójdzie na jakieĞ, czy grają w piákĊ czy co, bĊdzie piĊciu àemków, a bĊdzie
jeden Polak (…), to juĪ wszystkie po polsku bĊdą gadaáy. No i to jest niedobrze. Dla máodzieĪy
to nie jest dobrze. No, ale co zrobimy? Nic nie zrobimy. Taki jest Ğwiat i tak musi byü (RES1-A).
Bardzo to czarno widzĊ. Pomaáu, pomaáu, coraz mniej i mniej nas bĊdzie. Ja siĊ bojĊ, Īe tego nie
da siĊ utrzymaü. Bo to nie ma przyszáoĞci, nie ma máodych (…). KiedyĞ duĪo ludzi do cerkwi
chodziáo, teraz nie ma, máodych nie ma, starsi nie mogą (…) coraz mniej ludzi jest (RES11-A).

àemkowie urodzeni po akcji „Wisáa” mimo pesymistycznego nastawienia, wyraĪają
nadziejĊ, Īe najmáodsze pokolenie przetrwa.
Jak moĪna byáo tu wróciü w piĊüdziesiątych latach, kto siĊ czuá àemkiem, to wracaá, i to wracaá
na skrzydáach. Nie kaĪdy wróciá. W tej chwili zawierają związki miĊdzy sobą i Polakami, czy tam
innymi, waĪne Īeby nie zaprzepaszczali tego. A to juĪ nie to, bo widzĊ, dzieci juĪ niestety nie
umieją mówiü, nie chcą mówiü. I to juĪ jest, to chyba taka ogólnoĞwiatowa tendencja (RES7-B).
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Nam moĪe siĊ to wydawaü, prawda, temu mojemu pokoleniu moĪe siĊ wydawaü, czy nasze dzieci, cóĪ to oni, czy sobie poradzą? Ale na pewno sobie poradzą, na pewno przekaĪą to, co dobre,
i wáaĞciwe, i potrzebne, z kolei swoim dzieciom, nastĊpnym pokoleniom. Tylko, Īe jak powiadam,
to Īycie koryguje wiele, teraz teĪ zmienia siĊ wiele rzeczy i to niezaleĪnie od nas (RES6-B).

WiĊkszoĞü badanych àemków (grupy A, B i C) wskazuje, Īe najistotniejsza jest integracja grupowa (zarówno w kontekĞcie Ğwiąt i obrzĊdów religijnych, jak równieĪ cyklicznie oraz stale organizowanych imprez kulturalnych), która moĪe uchroniü mniejszoĞü
áemkowską przed caákowitą asymilacją.
Jak siĊ bĊdziemy trzymaü razem (…), to myĞlĊ, Īe jeszcze potrwa (RES14-A).

NiepodwaĪalnym elementem scalającym mniejszoĞü áemkowską, uwzglĊdnionym
w wypowiedziach badanych, jest religia i uczestnictwo àemków w naboĪeĔstwach. Dla
starszych àemków jest ona przede wszystkim powinnoĞcią i obowiązkiem (pewnego rodzaju kodeksem) trwale związanym z tradycją przekazaną im przez przodków.
Mi siĊ wydaje, Īe cerkiew nas trzyma przy tym najbardziej (RES14-A).
CiĊĪko by byáo bez cerkwi [przetrwaü – przypis autora], bo czáowiek byá tak nauczony. Tu chodziá,
na Zachodzie chodziá, szukaliĞmy swego, wróciliĞmy, teĪ dostaliĞmy swoje (RES16-A).
Co mówiü o latach minionych, siedemdziesiąte czy osiemdziesiąte lata, gdyby nie cerkiew, nie
moĪna byáoby mówiü o jĊzyku, o kulturze... (RES5-B).
Najgorszego wroga powinno siĊ áagodnoĞcią, nie wolno z caáą nienawiĞcią innych karaü, bo sam Jezus Chrystus, sam oddaá swoje Īycie za wolnoĞü wszystkich ludzi i wrogów teĪ, wszystkich innych,
darowaá im wszystko i podobnie zrobiá papieĪ, darowaá temu, który do niego strzelaá (RES13-A).
Rodzice proste takie przekazy oparte na religijnoĞci stosowali. ReligijnoĞci takiej typowo wiejskiej, wiĊc maáo ¿lozofowania, a wiĊcej zapatrywania siĊ na zachowanie siĊ czáowieka, czyli
praktyka. Nie to, Īe ktoĞ tam umiaá gadaü, tylko, Īe potra¿á to w Īyciu stosowaü. I rodzice to stosowali, wiĊc uczciwoĞü, taka prosta, prostolinijnoĞü, no i takie pokazywanie wartoĞci, Īe jestem tym,
kim jestem, dziĊki temu, Īe potra¿Ċ zachowaü swoją toĪsamoĞü. Rodzice nigdy nie wartoĞciowali
czáowieka ze wzglĊdu na pochodzenie czy na jego narodowoĞü (RES5-B).

Na podstawie przeprowadzonych wywiadów pogáĊbionych moĪna stwierdziü, Īe àemkowie w wiĊkszoĞci nie przywiązują zbyt duĪej wagi do obrządku religijnego (greckokatolicki lub prawosáawny). Decydujące jest dla nich znaczenie cerkwi jako pewnego rodzaju
wspólnoty (Nowak 2003; Michna 2004; Michna 2008a; Michna 2008b).
Czy greckokatolicka czy prawosáawna, to pacierz jedno, wszystko jedno, nie? (RES2-B).

àemkowie Īyjący wspóáczeĞnie w Polsce, pamiĊtając, Īe są mniejszoĞcią kulturową,
zdają sobie sprawĊ z tego, Īe egzystują w ramach paĔstwa polskiego, Īe są jego obywatelami. Dotyczy to zarówno starszych wiekiem àemków, jak i máodych respondentów.
W Polsce mieszkamy i musimy byü obywatelami polskimi. Bo nie moĪemy byü ukraiĔskimi czy
tam sáowackimi, jak my jesteĞmy w Polsce (RES1-A).
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BądĨmy àemkami, narodowoĞü sobie nie wpiszemy w dowody osobiste áemkowska (…). BądĨmy
wdziĊczni narodowi polskiemu, Īe daá nam wyksztaácenie i wyksztaácili my siĊ i jakoĞ Īyjemy
(…). BądĨmy àemkami, bo trzeba, bo dopóki jest kultura i tradycja, to naród nasz nie wyginie,
po prostu nasi àemkowie nie wyginą. Natomiast nie odcinajmy siĊ od korzeni, od tych Rusinów,
bo gdzieĞ, ten początek byá (RES4-B).

W czasie wywiadów àemków pytano równieĪ o to, czy uwaĪają, Īe wspóáczeĞnie jest
im áatwiej Īyü niĪ kilka/kilkanaĞcie/kilkadziesiąt lat temu, prosząc jednoczeĞnie o wyjaĞnienie odpowiedzi. Zdania byáy podzielone, jednak wiĊkszoĞü badanych okreĞlaáa wspóáczesne czasy jako okres zdecydowanie bardziej dogodny dla rozwoju spoáecznego i kulturowego przedstawicieli mniejszoĞci áemkowskiej.
No myĞlĊ, Īe teraz jest zdecydowanie áatwiej, to prawda, to wejĞcie, to poáączenie siĊ Polski
z Unią to daáo wiĊksze moĪliwoĞci, wiĊkszą swobodĊ, prawda, wiĊksze kontakty, moĪliwoĞci są
teĪ wiĊksze, jeĪeli ktoĞ z tego chce i umie skorzystaü, to na pewno to jest z ogromną korzyĞcią
dla wielu ludzi (RES6-B).

Do tej pory zaprezentowaáem poglądy i opinie àemków urodzonych przed akcją „Wisáa” (grupa A) oraz ich potomków w pierwszej linii (grupa B). Co o przyszáoĞci mniejszoĞci
áemkowskiej sądzą studenci áemkowscy?
Przeprowadzone wywiady wykazaáy, Īe wiĊkszoĞü máodych àemków jest spokojna
o przyszáoĞü swojej grupy. Badani àemkowie snują plany rozwoju spoáecznoĞci. Dostrzegają wprawdzie pewne zagroĪenia wynikające z moĪliwoĞci asymilacji, rozproszenia po
Ğwiecie, braku pracy i koniecznoĞci emigracji, ale pomimo tego wierzą, Īe ich naród przetrwa kolejne wieki i bĊdzie trwaá nadal w umysáach ich dzieci oraz ich samych.
Máodzi àemkowie zwracają szczególną uwagĊ na znaczenie jĊzyka, literatury oraz
zespoáów ludowych w podtrzymywaniu i kultywowaniu tradycji i kultury áemkowskiej.
WaĪną rolĊ odgrywają miáoĞü do swojej kultury i przeszáoĞü, wiąĪące siĊ z wybieranym
kierunkiem studiów (np. ¿lologia rosyjska z jĊzykiem áemkowskim), które umacniają
w nich przywiązanie do jĊzyka áemkowskiego oraz, mówiąc sáowami jednego z respondentów, do ich „panteonu narodowego”. Máode pokolenie widzi przewaĪnie dwie drogi
dla spoáecznoĞci áemkowskiej, którymi moĪe ona podąĪaü. Jedną z nich moĪna by nazwaü
ĞcieĪką asymilacji, drugą uodpornienia siĊ na nią.
Wydaje mi siĊ, Īe tu moĪna wyróĪniü jakby dwie drogi. Jedna droga jest to, moĪe bĊdzie trochĊ
przesada, ale powiedzmy, jak górale siĊ zachowują, bardzo kochają swoją kulturĊ, od razu przyjeĪdĪając do Zakopanego np., to widaü od razu, widaü tĊ kulturĊ zakopiaĔską, góralską i byü moĪe
byáoby to moĪliwe na àemkowszczyĨnie, gdyby àemkowie równieĪ zaprezentowali w efektowny
sposób swoją kulturĊ i to jednoczyáoby àemków, nie zapominaliby o swojej kulturze i ludzie z Polski i innych krajów, by o tej kulturze pamiĊtali. Jest teĪ druga moĪliwoĞü przykra dla àemków, Īe
zostaną zasymilowani, rozsieją siĊ po Ğwiecie i nie bĊdą mogli, nie bĊdą w stanie zjednoczyü siĊ,
bĊdą rozproszeni po Ğwiecie, nie bĊdą organizowaü wspólnych imprez, zapomną o swojej kulturze
i bĊdą, powiedzmy, takim kosmopolitami bardziej (RES24-C).

Warto równieĪ zaznaczyü, Īe máodzi àemkowie mają gáĊboką ĞwiadomoĞü wáasnej
odrĊbnoĞci kulturowej a takĪe dąĪą do jej popularyzacji.
48

PrzyszáoĞü àemków w Polsce – szanse i zagroĪenia w subiektywnej wizji...
DuĪo wskazuje na to, iĪ pojawi siĊ wiĊcej czasopism, ksiąĪek, ¿lmów, umoĪliwi to wzrost zainteresowania osób nie tylko naszego pochodzenia, ale i u Polaków. Uczyniá to m.in. ¿lm pt. Nikifor,
który rozpowszechniá obraz áemkowskiego malarza niemal na caáy Ğwiat (RES22-C).

Bardzo istotne dla przyszáoĞci grupy bĊdą wyniki ostatniego Narodowego Spisu
Powszechnego LudnoĞci i MieszkaĔ (2011), które po czĊĞci zwery¿kują, czy wskazane
powyĪej optymistyczne scenariusze máodych àemków znajdą odzwierciedlenie np. w liczebnoĞci grupy.
WĞród gáównych realnych zagroĪeĔ máodzi àemkowie (grupa C) wymieniają miĊdzy
innymi brak moĪliwoĞci podjĊcia pracy na terenie àemkowszczyzny, koniecznoĞü migracji
i pozostawienia swoich rodzinnych stron.
No na pewno àemkowie bĊdą wracaü do swoich stron, ale wydaje mi siĊ, Īe nie w takim stopniu,
jak starsze pokolenie naszych babci i dziadków, które byáo mocno związane z ziemią rodzimą
i rozdzielone z nią przez akcjĊ „Wisáa”. WiąĪe siĊ to na pewno z historią i kulturą dawnych czasów; przecieĪ obecnie máodzieĪ z opowiadaĔ uzyskuje informacje dotyczące Īycia i kultury swoich przodków, a mimo to czĊĞü zapomina o swoich korzeniach, a to wszystko przez brak zakáadów
pracy na ziemiach rodzinnych, który powoduje, Īe nie są oni bezpoĞrednio związani z miejscem,
z którego siĊ wywodzą; na pewno bĊdą szanowaü dobytek i kulturĊ, ale ich poziom wiedzy jest
juĪ bardziej teoretyczny niĪ sentymentalny (RES24-C).

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi moĪemy wysunąü kilka hipotez stawianych
przez badanych. Jedną z nich jest przekonanie, Īe pomimo wielu przeciwnoĞci i trudnoĞci,
spoáecznoĞü áemkowska przetrwa.
Studentki i studenci áemkowscy są Ğwiadomi, Īe to od nich w duĪej mierze zaleĪy
los caáych pokoleĔ. Nie unikają odpowiedzialnoĞci, która – moĪemy Ğmiaáo powiedzieü – ciąĪy na nich szczególnie.
Za kilkanaĞcie lat na pewno àemkowie máodzi, máode pokolenie, które bĊdzie wyksztaácone, nie
bĊdzie zapominaáo o swoich korzeniach. BĊdą tworzyli, chcieli tworzyü, coĞ nowego, rozwijaü siĊ,
tworzyü jakby nowe imprezy, podejmowaü nowe tematy, myĞlĊ, Īe temat áemkowski nie zaginie
(RES30-C).
Co nam moĪe zagraĪaü, to tylko chyba wáaĞnie asymilacja i to teĪ zaleĪy wáaĞnie od naszego samozaparcia, od naszej wytrwaáoĞci, czy bĊdziemy chcieli dalej podtrzymywaü to wszystko i mam
nadziejĊ, Īe nie zginiemy po prostu, bĊdzie, nie wiem, kultywowane nadal, ta tradycja naszych
przodków bĊdzie podtrzymywana (…) dziĊki nam, tym, którzy siĊ uczą teraz, to nie przepadnie
(RES25-C).

„KaĪdi narid ma swi mryji” – ǥkaĪdy naród ma swe marzenia’, podąĪając za sáowami
jednego ze studentów, moĪemy powiedzieü, Īe kaĪda grupa spoáeczna ma swoje cele, do
których dąĪy, czasami są one wygórowane, trudne do zrealizowania, ale mimo to w pewien
sposób scalają i integrują grupĊ.
Trudno jest mi powiedzieü, co w przyszáoĞci stanie siĊ z àemkami, oczywiĞcie chciaáabym, aby ta
mniejszoĞü narodowa przetrwaáa jak najdáuĪej, poniewaĪ sama jestem jej cząstką, ale uwaĪam, Īe
jeĪeli jak dotychczas, máodzi ludzie bĊdą wzorowaü siĊ na wartoĞciach, które przekazali im starsi,
rodzice, dziadkowie, to ta mniejszoĞü nie zaginie, nie ulegnie asymilacji i bĊdzie trwaáa przez
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bardzo dáugi czas. OczywiĞcie moĪe staü siĊ równieĪ tak, Īe duĪa czĊĞü àemków wyemigruje;
wówczas trudniej bĊdzie zorganizowaü wspólne spotkania, wspólne ĞwiĊta; jednak, jeĪeli bĊdziemy chcieli, aby ona istniaáa, to tak siĊ stanie, niezaleĪnie od tego, co bĊdzie dziaáo siĊ wokóá, jak
bĊdzie zmieniaá siĊ Ğwiat, jak potoczą siĊ koleje losu; najwaĪniejsze jest nie zapominaü, kim siĊ
jest, skąd siĊ pochodzi, jakie posiada siĊ wartoĞci; wówczas àemkowie na pewno przetrwają, tak
jak trwają do dnia dzisiejszego (RES27-C).

Czas najlepiej zwery¿kuje to, czy marzenia, cele i pragnienia máodzieĪy áemkowskiej
moĪna zrealizowaü.

7. ZAKOēCZENIE
Warto podkreĞliü, Īe zaprezentowane w niniejszej pracy wyniki badaĔ odnoszą siĊ tylko i wyáącznie do badanych przeze mnie respondentów, tym samym nie wyczerpują i nie są
generalizowane w odniesieniu do caáej spoáecznoĞci àemków w Polsce, pokazując jedynie
jakoĞciowe zaleĪnoĞci i wspóáczesne problemy, a takĪe dylematy mniejszoĞci áemkowskiej.
Jest to szczególnie widoczne w jakoĞci i formie przekazu kulturowego àemków. Okazuje siĊ, Īe starsze pokolenia oraz bagaĪ doĞwiadczeĔ przez nie kumulowany jest zarówno
dla máodych àemków, jak i ich rodziców, fundamentalną podstawą ich pierwotnej wiedzy
o mniejszoĞci kulturowej, której są czĊĞcią. Jednak ten kapitaá kulturowy zanika wraz
z chwilą, gdy starsze pokolenie àemków odchodzi. Wówczas elementy, które nie byáy
bezpoĞrednim przedmiotem przekazu kulturowego, bĊdą musiaáy zostaü reprodukowane
w inny sposób, aby moĪliwe byáo ich zachowanie.
Ten zestaw wyróĪnionych przez nich wartoĞci jest dziĞ symbolicznym wzorcem zarówno dla ich dzieci, jak równieĪ wnuków oraz prawnuków. Choü zmianie ulega toĪsamoĞü
àemków, forma jej manifestacji a takĪe Ğrodki i warunki, w których funkcjonują i bĊdą
dziaáaü wspóáczeĞni àemkowie, to wartoĞci przekazane przez najstarszych àemków oraz
ich praktyczne zastosowanie w Īyciu codziennym przeáoĪą siĊ na przyszáoĞü tej mniejszoĞci oraz jej podatnoĞü na asymilacjĊ. Warto równieĪ zaznaczyü, Īe wspóáczeĞnie nie ma
jednej, wspólnej, spójnej historii àemków.
KoĔcząc rozwaĪania na temat toĪsamoĞci àemków, warto równieĪ krótko podsumowaü
odczucia badacza, którego postawa równieĪ byáa przedmiotem analizy.
PrzystĊpując do badania wáasnej grupy kulturowej, warto na wstĊpie odrzuciü pogląd
o nieomylnoĞci i bezstronnoĞci badacza. JuĪ podczas pierwszego wywiadu biogra¿cznego
zdaáem sobie sprawĊ, jak bardzo moja wizja „áemkowoĞci” róĪni siĊ od tej prezentowanej
przez respondenta.
Co ciekawe, osobiĞcie byáo mi bardzo trudno oceniü, która z nich jest trafniejsza, byáy
po prostu róĪne, niepodlegające binarnej ocenie w kategorii poprawnoĞci/niepoprawnoĞci.
W trakcie badaĔ pojawiáo siĊ wiele istotnych dylematów o podáoĪu zarówno religijnym,
jak i historycznym. Wielokrotnie poglądy moich respondentów wprawiaáy mnie w osáupienie, dziwiáy, szokowaáy, martwiáy, a nawet przytáaczaáy. Zdaáem sobie sprawĊ z tego,
jak niewiele wiem o wáasnej grupie etnicznej, jak bardzo mój obraz na temat àemków jest
niekompletny, niespójny, wrĊcz chaotyczny.
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Wraz z kolejnymi wywiadami, analizami treĞci i etapami procesu badawczego, obraz
ten stawaá siĊ klarowniejszy. Dlaczego? Po prostu uĞwiadomiáem sobie, Īe ta chaotycznoĞü, wielowymiarowoĞü i róĪnorodnoĞü postaw i poglądów badanych przeze mnie osób
jest kolejną bardzo istotną oraz nieodzowną cechą grupy etnicznej. Dylematy i problemy
toĪsamoĞciowe, które odkrywaáem podczas wáasnej autoetnogra¿i, autoeksploracji dotyczą
równieĪ badanych respondentów. W trakcie badaĔ spectrum moich wiadomoĞci i pól analiz
zostaáo zdecydowanie poszerzone. DziĞ widzĊ spoáecznoĞü àemków w zupeánie innym
Ğwietle niĪ w momencie, w którym rozpoczynaáem badania.
Dlatego teĪ warto zaznaczyü, Īe toĪsamoĞü, która w Ğwiecie postmodernistycznych
wartoĞci ulega ciągáym metamorfozom, przeobraĪeniom, która czĊsto jest ulotna i poszatkowana, nie moĪe byü traktowana jako rzecz dana, lecz jako proces stale obecny w Īyciu
jednostki, ciągle negocjowany i zmieniający siĊ (BokszaĔski 2005: 35).

BIBLIOGRAFIA
Anderson, Leon. 2006. Analytic Autoethnography, w: Journal of Contemporary Ethnography, London: Sage Publications Ltd. 35(4), s. 373–395.
Babbie, Earl. 2004. Badania spoáeczne w praktyce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Brubaker, Rogers. 2004. Ethnicity without group, Cambridge: Harvard University Press.
Denzin, Norman K. 2006. Analytic Autoethnography or Déjà Vu all Over Again, ,,Journal
of Contemporary Ethnography”, London: Sage Publications Ltd. 35(4), s. 419–428.
Erikson, Eric. 1959. Identity and Life Cycle, New York: International Universities Press.
Gannon, Susanne. 2006. The (Im)Possibilities of Writing the Self-Writing: French Poststructural Theory, ,,Cultural Studies. Critical Methodologies”, London: Sage Publications Ltd. 6(4), s. 474–495.
Melchior, Maágorzata. 1990. Spoáeczna toĪsamoĞü jednostki, Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego.
Michna, Ewa. 2004. Kwestie etniczno-narodowoĞciowe na pograniczu SáowiaĔszczyzny
Wschodniej i Zachodniej: ruch rusiĔski na Sáowacji, Ukrainie i w Polsce, Seria: Prace
Komisji WschodniosáowiaĔskiej PAU. T. VIII, Kraków: Polska Akademia UmiejĊtnoĞci.
Michna, Ewa. 2008a. PomiĊdzy tradycją a wspóáczesnoĞcią. Ewolucja konstruktów toĪsamoĞciowych karpatorusiĔskich liderów etnicznych, w: Marian Kempny, GraĪyna Woroniecka i Paweá ZaáĊcki (red.). ToĪsamoĞü i przynaleĪnoĞü. O wspóáczesnych przemianach identy¿kacji kulturowych w Polsce i w Europie, ToruĔ: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Mikoáaja Kopernika, s. 69–79.
Michna, Ewa. 2008b. Relacje pomiĊdzy etnicznoĞcią a religią. Przypadek Rusinów Karpackich, w: Maria Szmeja (red.). EtnicznoĞü – o przemianach spoáeczeĔstw narodowych,
Kraków: Zakáad Wydawniczy NOMOS, s. 160–174.
Mucha, Janusz. 2005. Oblicza etnicznoĞci. Studia teoretyczne i empiryczne, Kraków: Zakáad Wydawniczy NOMOS.
Mucha, Janusz. 2006. Stosunki etniczne we wspóáczesnej myĞli socjologicznej, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
51

JAROSàAW KRÓLEWSKI

Nowak, Jacek. 2003. Zaginiony Ğwiat?: nazywają ich àemkami, Kraków: Towarzystwo
Autorów i Wydawców „Universitas”.
Wright, Jeannie K. 2009. Autoethnography and Therapy Writing on the Move, w: „Qualitative Inquiry”. T. 15, London: Sage Publications Ltd. nr 4, s. 623–640.
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 important 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 community, analyzes the Lemkos community from the perspective. Conclusions concern only speci¿c group of interviewed people, so that can not be generalized to the entire Lemkos minority.
Key words: Lemkos, autoethography, identity, ethnicity
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