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SPOàECZNA PAMIĉû PRZESIEDLENIA: STUDIUM PORÓWNAWCZE 
NA PRZYKàADZIE DWÓCH POWOJENNYCH SPOàECZNOĝCI 

LOKALNYCH POLSKI I UKRAINY

W artykule podjĊta zostaáa analiza obrazu przymusowego przesiedlenia/deportacji w nar-
racjach Polaków i UkraiĔców1, którzy w latach 1944–1946 „repatriowani” zostali z dawnych 
Kresów na „ziemie odzyskane” lub z Polski Poáudniowo-Wschodniej na UkrainĊ Radziecką, 
oraz w pamiĊci ich potomków. BazĊ empiryczną analizy stanowiáy wywiady nagrane podczas 
monografi cznych badaĔ terenowych w dwóch niewielkich miejscowoĞciach w Polsce i na 
Ukrainie, KrzyĪu i ĩóákwi. Tekst stara siĊ odpowiedzieü na pytanie, czy pamiĊü przesiedlenia 
wĞród rozmówców z tych dwóch miejsc ma jakieĞ cechy wspólne, jakie są przyczyny róĪ-
nic, jak pamiĊü przesiedlenia funkcjonuje wĞród przedstawicieli máodszych pokoleĔ. Analizie 
poddane zostaáy równieĪ spoáeczne i indywidualne konteksty pamiĊci biografi cznej. 

Gáówne pojĊcia: pamiĊü biografi czna; pamiĊü spoáeczna; przekaz pamiĊci; przesiedlenie; 
deportacja.

WstĊp

Masowe i przymusowe przesiedlenia miaáy po II wojnie Ğwiatowej decydujący 
wpáyw na ksztaátowanie nowego oblicza spoáecznoĞci lokalnych Europy ĝrodkowo-
-Wschodniej. Dotyczyáo to w szczególnoĞci Polski i Ukrainy, gdzie w powojennych 
granicach ruchy ludnoĞci odbywaáy siĊ wielokierunkowo i na ogromną skalĊ. Sche-
mat ruchów przesiedleĔczych zostaá doĞü dobrze opisany przez historyków, istnieją 
równieĪ opracowania socjologiczne dotyczące integracji spoáecznej na polskich tzw. 
„ziemiach odzyskanych”2, jednak wciąĪ niedostateczną uwagĊ poĞwiĊcono proble-
mowi pamiĊci spoáecznej przesiedlenia. Brak równieĪ w zasadzie prób porównania 
tej pamiĊci i jej funkcjonowania w grupach osób przesiedlonych w róĪnych krajach, 
choü wydaje siĊ, Īe mogáoby to zaowocowaü interesującymi wnioskami3. 

Instytut Filozofi i i Socjologii PAN, e-mail: annawylegala@gmail.com
1 Badania, na podstawie których powstaá artykuá, sfi nansowane zostaáy z grantu promotorskiego 

MNiSW (nr N N116 694540). 
2 Z dotyczących „ziem odzyskanych” prac powstaáych przed 1989 rokiem naleĪy zwróciü uwagĊ 

na opracowania Stanisáawa Ossowskiego, Zygmunta Dulczewskiego i Andrzeja Kwileckiego. Now-
sze warte uwagi pozycje to prace Andrzeja Saksona, Zbigniewa Mazura, Andrzeja Brencza i Zdzisáa-
wa Macha. W socjologii ukraiĔskiej temat integracji spoáecznej przesiedleĔców z Polski w zasadzie 
nie byá dotychczas podejmowany. 

3 Istnieją za to analizy porównawcze powojennych procesów integracji wĞród „repatriantów” 
w Polsce i Niemczech: zob. opracowania niemieckiego historyka Philippa Thera (1996, 2012). 
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W takim kontekĞcie analiza porównawcza pamiĊci przesiedlenia w Polsce i na 
Ukrainie wydaje siĊ zasadnym merytorycznie przedsiĊwziĊciem. PodejmĊ ją wyko-
rzystując monografi czny materiaá empiryczny, zgromadzony w dwóch niewielkich 
spoáecznoĞciach lokalnych. Z uwagi na jakoĞciowy charakter badaĔ oraz záoĪonoĞü 
sytuacji spoáecznej wybranych przypadków punktowoĞü analizy daje moim zdaniem 
wiĊksze moĪliwoĞci jej pogáĊbienia4. Choü wybrane miejscowoĞci róĪni przedwo-
jenna historia, powojenny punkt wyjĞcia jest w kontekĞcie roli i sytuacji osób prze-
siedlonych podobny. KrzyĪ byá przed wojną miastem niemieckim, zamieszkanym 
przez Niemców i kilkuosobową, zasymilowaną mniejszoĞü Īydowską. LeĪaá tuĪ przy 
granicy z Polską. Po wojnie utraciá niemal wszystkich swoich mieszkaĔców – ĩydzi 
zostali deportowani z miasta jeszcze przed 1939 i albo nie przeĪyli wojny, albo nie 
chcieli lub nie mogli wracaü. Niemcy albo uciekli przed zbliĪającym siĊ frontem 
zimą 1945 roku, albo zostali wysiedleni w pierwszym roku po wojnie. NajwiĊkszą 
grupĊ nowych mieszkaĔców miasta stanowili „repatrianci” z Kresów5, prócz tego 
znaczące grupy stanowili Polacy mieszkający przed wojną niedaleko KrzyĪa, po 
polskiej stronie granicy, oraz osadnicy z terenów Polski Centralnej i Wielkopolski. 
ĩóákiew znajdowaáa siĊ przed wojną w granicach II RP, byáa typowym wielona-
rodowym i wielowyznaniowym miasteczkiem kresowym. Na jej ludnoĞü skáadaáy 
siĊ porównywalne liczebnie grupy Īydowska, polska i ukraiĔska. Wojna pozbawiáa 
miasto caáej spoáecznoĞci Īydowskiej oraz czĊĞci spoáecznoĞci polskiej. WiĊkszoĞü 
ocalonych z Zagáady oraz pozostaáych w mieĞcie Polaków wyjechaáa po 1945 do 
Polski6. Ucierpieli równieĪ UkraiĔcy, przede wszystkim na skutek powojennych re-
presji sowieckich, którym poddano zwolenników ukraiĔskiego podziemia niepod-
legáoĞciowego. Nowymi mieszkaĔcami ĩóákwi byli UkraiĔcy deportowani z Polski 
w latach 1944–46, przybysze ze wschodniej Ukrainy oraz innych republik związko-
wych ZSRR, a takĪe ukraiĔscy migranci z okolicznych galicyjskich wsi. Sytuacja 
przymusowych migrantów byáa w obu miejscowoĞciach bardzo trudna: zarówno Po-
lacy „repatriujący” siĊ do Polski, jak i UkraiĔcy „powracający” na Wielką UkrainĊ 
tracili dom i maáą ojczyznĊ, stawali przed koniecznoĞcią odnalezienia siĊ w nowych 
warunkach spoáecznych, politycznych i kulturowych, musieli równieĪ zmierzyü siĊ 
z koniecznoĞcią odbudowy relacji spoáecznych wĞród róĪnych, nieraz wrogich wo-
bec nich grup innych osadników; wszystko to w sytuacji opresyjnej wáadzy politycz-
nej i silnego nacisku ideologicznego. Celem artykuáu jest analiza sposobu, w jaki 
przesiedlenie pamiĊtają przesiedleĔcy z KrzyĪa i ĩóákwi oraz funkcjonowanie tej 
pamiĊci w máodszych pokoleniach. Chciaáabym odpowiedzieü na pytanie, czy mimo 
róĪnic w doĞwiadczeniu historycznym i warunkach politycznych pamiĊü ta bĊdzie 
mieü cechy wspólne; jeĞli pojawią siĊ róĪnice, spróbujĊ wyjaĞniü ich przyczyny. 

4 Do przykáadów analizy pamiĊci spoáecznej metodą zestawiania dwóch case study naleĪy miĊdzy 
innymi studium Maágorzaty Melchior na temat róĪnic kulturowych w sąsiadujących ze sobą wsiach 
(Melchior 1996).

5 Ze wzglĊdu na ideologiczne nacechowanie tego sformuáowania, podobnie jak okreĞlenia „zie-
mie odzyskane”, bĊdĊ go uĪywaáa zawsze w cudzysáowie.

6 Jedną z przyczyn, dla których ocaleni wyjeĪdĪali po 1945 roku z ĩóákwi, byáa powojenna prze-
moc wobec ĩydów. Zob. Kramer i Glanz (2009).
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Przesiedlenie oznaczaü bĊdzie dla mnie zarówno podróĪ (oraz ocenĊ jej przyczyn), 
jak i bezpoĞrednio po niej nastĊpujący pierwszy okres adaptacji bytowej (pierwsze 
wraĪenia, osiedlenie siĊ, zagospodarowanie) i psychologicznej (towarzyszące ca-
áemu procesowi emocje) do Īycia w nowym miejscu. Nie bĊdĊ siĊ natomiast, poza 
punktowymi odniesieniami, zajmowaü – z uwagi na otwierające siĊ wówczas nowe 
wątki, których analiza wykraczaáaby poza moĪliwoĞci jednego tekstu – nastĊpujący-
mi póĨniej dáugotrwaáymi procesami integracji spoáecznej oraz szerszymi aspektami 
adaptacji kulturowej i postaw wobec dziedzictwa kulturowego. 

Materiaá wyjĞciowy obejmowaá áącznie 82 wywiady z KrzyĪa i 75 wywiadów 
z ĩóákwi, nagranych z róĪnymi grupami mieszkaĔców i ich rodzinami, jednak na 
potrzeby niniejszego artykuáu do analizy wybrane zostaáy jedynie wywiady z mi-
grantami przymusowymi (i ich rodzinami): „repatriantami” z Kresów w KrzyĪu7 
oraz UkraiĔcami przesiedlonymi z Polski w ĩóákwi. Wywiady prowadzone byáy 
w cyklach pokoleniowych, tzn. z przedstawicielami poszczególnych pokoleĔ 
w kaĪdej rodzinie; z najstarszymi osobami przeprowadzone zostaáy wywiady nar-
racyjno-biografi czne, w których bardzo waĪna byáa pierwsza, swobodna faza narra-
cji (KaĨmierska 1996) z máodszymi – pogáĊbione wywiady tematyczne. JĊzykiem 
wywiadów nagranych w ĩóákwi byá ukraiĔski. Wszystkie wywiady zostaáy poddane 
transkrypcji w jĊzyku oryginaáu, táumaczenie dokonywane byáo jedynie na potrzeby 
cytowania poszczególnych fragmentów, wybranych tak, by najpeániej egzemplifi -
kowaü omawiane problemy. Podczas analizy materiaáu nie stosowaáam Īadnych 
sztywnych procedur analitycznych. Jedynie czĊĞciowo posáugiwaáam siĊ narzĊdzia-
mi, bĊdącymi czĊĞcią wywiadu narracyjnego jako strategii analitycznej (uĪyteczne 
okazaáy siĊ dla mnie miĊdzy innymi pojĊcia trajektorii czy struktur narracyjnych8). 
Jednak duĪo waĪniejszy niĪ trzymanie siĊ jakichkolwiek procedur byá dla mnie bli-
ski, intensywny kontakt z nagranymi wywiadami, ich wielokrotne sáuchanie, czyta-
nie transkrypcji, równieĪ dyskutowanie poszczególnych ĞcieĪek interpretacyjnych 
z innymi badaczami9.

WyjaĞnienia wymaga rozumienie najwaĪniejszych pojĊü, którymi posáugujĊ siĊ 
w tekĞcie, przede wszystkim tytuáowej pamiĊci. Nieprzypadkowo jest to wáaĞnie 
pamiĊü spoáeczna, a wiĊc ogóá treĞci kulturowych dotyczących wiedzy o przeszáoĞci 
i jej oceny, dostĊpny potencjalnie przeciĊtnemu czáonkowi danej zbiorowoĞci. Jest 
to w moim rozumieniu swoiste zaplecze, „background” kulturowy, w skáad które-
go wchodzi doĞwiadczenie zapoĞredniczone, nie zaĞ przeĪyte osobiĞcie, jednak po-
przez róĪne formy socjalizacji znajome i uznawane za istotne dla losów i toĪsamoĞci 

7 W grupie rozmówców z KrzyĪa znalazáa siĊ równieĪ jedna rodzina przesiedlona z terenów 
Bieszczad w czasie akcji „Wisáa”; wáączyáam ją do próby ze wzglĊdu na podobny jak w przypadku 
kresowiaków przymusowy charakter migracji. 

8 Najpeániejszy w polskiej literaturze opis narzĊdzi analitycznych wywiadu narracyjnego znaj-
duje siĊ w publikacji Rokuszewska-Paweáek 2002. PojĊcie trajektorii przybliĪone zostaáo w tekĞcie 
jednego z pionierów wywiadu biografi czno-narracyjnego jako metody badawczej, Fritza Schützego, 
zob. Riemann i Schütze 1992. 

9 Chciaáabym w tym miejscu podziĊkowaü Joannie Wawrzyniak i Piotrowi Filipkowskiemu za 
wnikliwą lekturĊ i uwagi dotyczące tego tekstu.
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wáasnej grupy – w tym konkretnym przypadku, przede wszystkim rodziny. Wedáug 
Barbary Szackiej (2001: 38) pamiĊü spoáeczna (zbiorowa) to „ĞwiadomoĞü trwania 
w czasie grupy, a takĪe zespóá wyobraĪeĔ o jej przeszáoĞci, jak i wszystkie naleĪące 
do tej ostatniej postacie i wydarzenia w najrozmaitszy sposób upamiĊtniane”.Odwo-
áujĊ siĊ od pamiĊci spoáecznej, bo choü analizowaü bĊdĊ wypowiedzi czáonków pew-
nej grupy osób (niekoniecznie tworzących grupĊ w rozumieniu grupy spoáecznej), 
a wiĊc przejaw pamiĊci indywidualnej, biografi cznej, za klasykiem Maurice’m Hal-
bwachsem (1969) uwaĪam, Īe kaĪda pamiĊü jednostki jest w swej istocie spoáecz-
na, a przynajmniej osadzona jest w swej indywidualnoĞci w spoáecznych ramach. 
Jak pisze Kaja KaĨmierska (2008), pamiĊü zbiorowa (spoáeczna) dostarcza swego 
rodzaju „kodu” potrzebnego do interpretacji wáasnego doĞwiadczenia biografi czne-
go i przeksztaácenia go w element toĪsamoĞci spójny z kulturą pamiĊci, w której 
dana jednostka funkcjonuje. Z kolei gdy w grĊ wchodzi przekaz pamiĊci, istotne 
staje siĊ to, co Jan Assmann (2008) nazywa pamiĊcią komunikatywną. Obejmuje 
ona pamiĊü najbliĪszej przeszáoĞci, kilku ostatnich pokoleĔ, wydarzenia doĞwiad-
czone i zasáyszane albo doĞwiadczone przez tych, których znamy. Podobnie jak Hal-
bwachs, Assmann twierdzi, Īe nie istnieją czyste fakty pamiĊci: kaĪde wspomnie-
nie indywidualne jest rekonstrukcją przeszáoĞci, zanurzoną w kontekst spoáeczny 
i kulturowy, w którym funkcjonuje osoba wspominająca. Zdaniem Haralda Welzera 
(2008) pamiĊü biografi czna ksztaátuje siĊ w nieustannej interakcji naszej wewnĊtrz-
nej autonomii osobowoĞciowej oraz wpáywów zewnĊtrznych, których najczĊĞciej 
nie jesteĞmy Ğwiadomi. To, co wyróĪnia pamiĊü biografi czną danej jednostki od pa-
miĊci pozostaáych ludzi, to wáaĞnie historia jej komunikacji z tymi ludĨmi. W ujĊciu 
Welzera indywidualizacja i socjalizacja pamiĊci jednostkowej nie są biegunami lub 
przeciwieĔstwami, ale wzajemnie siĊ dopeániają. 

Wychodząc z takich zaáoĪeĔ teoretycznych, traktujĊ moją analizĊ jako Ğledze-
nie w pamiĊci biografi cznej tego, co indywidualne, oparte na doĞwiadczeniu, i tego, 
co spoáeczne, uksztaátowane ex post przez spoáeczne ramy zbiorowej pamiĊci. Nie 
twierdzĊ, Īe rozgraniczenie tych dwóch páaszczyzn bĊdzie zawsze moĪliwe, jednak 
chciaáabym podjąü próbĊ okreĞlenia związków miĊdzy nimi.

Przesiedlenie w pamiĊci osób przesiedlonych

Pierwszym momentem, w którym taką analizĊ moĪna podjąü, jest pamiĊü drogi. 
PodróĪ jest punktem wyjĞcia caáego doĞwiadczenia przesiedlenia, jest dla przesie-
dleĔców początkiem trajektorii (Riemann i Schütze: 1992). Zdzisáaw Mach (1998) 
w swoim studium powojennych procesów integracji spoáecznej w Lubomierzu na 
„ziemiach odzyskanych” porównaá migracjĊ do rytuaáu przejĞcia i, za klasyczną teo-
rią van Gennepa, wyróĪniá w niej trzy fazy: separacji (wyáączenia), liminalną (mar-
ginalną) i agregacji (wáączenia). Opuszczenie stron rodzinnych to dla migrantów 
przymusowych bardzo wyraĨny początek fazy separacji, doĞwiadczenie wyáączają-
ce. To, co áączy opowieĞci „repatriantów”, którzy przybyli do KrzyĪa i ĩóákwi, to 
emocjonalne wspomnienie podróĪy: wszyscy opisują ją jako dáugotrwaáą, uciąĪliwą, 
trudną ze wzglĊdu na warunki sanitarne i brak ĪywnoĞci. 
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PojechaliĞmy na UkrainĊ. To byá rok 1946, gdzieĞ koniec lutego, początek mar-
ca. Byáo bardzo zimno. Dali nam wszystkim po dwa wozy, kaĪdej rodzinie, ĪebyĞmy 
mogli siĊ na te wozy zabraü, zabraliĞmy siĊ. I na stacjĊ do U., od U. dwa kilometry 
jest stacja kolejowa, zawieĨli nas tam. (...) A wywieĨli nas na TarnopolszczyznĊ, do 
B., jest takie áadne miasto powiatowe – B. (...) Tam nas caáy eszelon ludzi przywieĨli, 
ze zwierzĊtami, kto zabraá, z maáymi dzieümi – ze wszystkim, z koĔmi, z trzodą. Wy-
áadowali na tej bocznicy. Byáem jeszcze maáym cháopcem, ale pamiĊtam, Īe mama 
zawinĊáa mnie w chustĊ, bo byáo bardzo zimno, taki wiatr, taka straszna pogoda byáa. 
(ĩ., m., ur. 1934)10

W bydlĊcych wagonach „LulajĪe Jezuniu” zaĞpiewaliĞmy w L.. I, proszĊ pani, 
i dowiedzieliĞmy siĊ w L., Īe mego ojca rodzina mieszkaáa w G. To my z powrotem 
z L. do G. Ani jeĞü, ani, no piü byáo, bo woda byáa, ale jedzenia nic. Zmarzáe ziem-
niaki i cebula na WigiliĊ, bo nie mieliĞmy nic, jak przyjechaliĞmy z Rosji, wie pani, 
goáo, wesoáo. To byáo Īycie, nie byáo takie luĨne. (K., m., ur. 1930)

Tym, co róĪni wywiady polskie od ukraiĔskich, jest powszechnoĞü rozbudowa-
nych narracji o podróĪy; opisy takie, z pewnymi modyfi kacjami, znaleĨü moĪna 
w niemal kaĪdej polskiej relacji, róĪnią siĊ one jedynie kompetencjami narracyjnymi 
autora i stopniem emocjonalnoĞci. Narracje Polaków z Kresów obfi tują w opowieĞci 
o prowizorycznej organizacji Īycia codziennego, wymuszonej przez kilka tygodni 
spĊdzonych w transporcie kolejowym: gotowaniu pod goáym niebem podczas posto-
jów i róĪnych sposobach zdobywania poĪywienia.W relacjach ukraiĔskich obszerne 
opisy podróĪy zdarzają siĊ duĪo rzadziej, znacznie czĊĞciej sama deportacja opisy-
wana jest w sposób doĞü zdawkowy:

Jak to wyglądaáo? Ano dali nam wozy, a w L. byá pociąg, i na pociąg... Wozami 
dowozili do pociągu, pakowali nas w pociąg i my jechali. ZajechaliĞmy... Ile to z R., 
niedaleko, to jest 30 kilometrów. ZajechaliĞmy, ojciec tu juĪ byá, i ojciec jakoĞ tak po 
nas wyszedá, i tu ĪeĞmy zostali. (ĩ., k., ur. 1923) 

LakonicznoĞü tĊ áatwo zrozumieü, gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ, Īe wiĊkszoĞü 
ukraiĔskich przesiedleĔców z Polski (z wyjątkiem tych, którzy najpierw trafi li na 
UkrainĊ Wschodnią) jechaáa do ĩóákwi kilkadziesiąt, co najwyĪej nieco ponad sto 
kilometrów; kresowiacy mieli do pokonania kilkaset, czasami zaĞ nawet ponad ty-
siąc kilometrów. Choü w warunkach powojennych nawet pokonanie niewielkiego 
dystansu mogáo trwaü dáugo, obiektywnie wiĊksza odlegáoĞü przekáada siĊ w przy-
padku Polaków na bardziej rozbudowane wspomnienia podróĪy. Polskie relacje są 
obszerniejsze, bogatsze w szczegóáy, rozwijają wiĊcej wątków. Wiele z tych ostat-
nich, nabierających cech regularnoĞci na tle wszystkich narracji „repatrianckich” 
(np. wątek rozdzielenia z rodziną, zgubienia siĊ podczas podróĪy pociągiem), w wy-

10 Podane pod kaĪdym cytatem informacje dotyczące respondenta dotyczą miejscowoĞci, w której 
nagrano wywiad (ĩ. – ĩóákiew, K. – KrzyĪ,), páci (m. – mĊĪczyzna, k. – kobieta) oraz wieku (rok 
urodzenia).
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wiadach z UkraiĔcami nie pojawia siĊ w ogóle. Przyczyn takiej sytuacji jest kilka: 
po pierwsze, podróĪ polskich „repatriantów” byáa nie tylko dáuĪsza, obfi towaáa teĪ 
w róĪnorakie perypetie i przygody. ĝwiadomoĞü odlegáoĞci przekáadaáa siĊ równieĪ 
na wiĊksze, niĪ w przypadku UkraiĔców, poczucie znalezienia siĊ w sytuacji gra-
nicznej, wiĊksze poczucie zagroĪenia i niepewnoĞci. To wáaĞnie wyrazem takich 
emocji są wypowiedzi takie, jak poniĪsza; próĪno szukaü podobnych w wywiadach 
z Īóákwianami.

W koĔcu musieliĞmy wyjechaü. I to tak byáo – wszystkoĞmy stracili, to, coĞmy 
mieli, caáy dorobek Īycia mego ojca, mojej mamy. Miaáam 15 lat, jak wyjechaliĞmy 
z C.. (...) Ten sam moment byá strasznie ciĊĪki. WszyscyĞmy páakali, i wszystko byáo 
tak… Dzieci nie wiedziaáy, czego páaczemy, to oni teĪ páakali. To byáo straszne, bo 
przecieĪ, czy pani to rozumie – caáy dorobek Īycia, tak jakby siĊ pani spaliáa, a na-
wet to jest gorsze, bo to siĊ nie spaliáo, bo jak siĊ spali, to nie ma. A to byáo tak, Īe 
wszystko musiaáaĞ zostawiü, na co ci tylko oczy popatrzyáy, to wszystko musiaáaĞ 
zostawiü.(K., k., ur. 1930)

Dodatkowym czynnikiem róĪnicującym polskie i ukraiĔskie narracje są spoáecz-
nie uformowane wzorce narracyjne, zaleĪne od jĊzyka i kultury, w której są zako-
rzenione; Harald Welzer pisze o nich jako o drugim istotnym, obok doĞwiadczenia, 
„materiale, z którego zbudowane są biografi e” (Welzer 2009). Tym, co ksztaátuje 
dziĞ narracje biografi czne kresowiaków – czynnikiem, którego zabrakáo w przy-
padku UkraiĔców – jest fakt spoáecznego przepracowania pamiĊci o przesiedleniu, 
które na skutek záagodzenia cenzury zaczĊáo zachodziü w Polsce juĪ począwszy od 
lat siedemdziesiątych XX wieku11. To wáaĞnie wtedy pojawiá siĊ fi lm „Sami swoi”, 
który w komediowej formie wprowadziá do ofi cjalnego przekazu narracjĊ o prze-
siedleniach z Kresów. Choü fabuáa koncentrowaáa siĊ gáównie wokóá perypetii „re-
patriantów” juĪ po przyjeĨdzie na „ziemie odzyskane”, waĪny byá fakt przeáamania 
pewnego tabu. W odróĪnieniu od sytuacji na Ukrainie, gdzie reĪim ideologiczny byá 
czĊĞcią Īycia codziennego aĪ do koĔca lat osiemdziesiątych, polska maáa stabiliza-
cja pozwoliáa na czĊĞciowe chociaĪ odblokowanie narracji kresowych. DziĊki temu 
uwolnieniu emocji moĪliwe są juĪ dzisiaj w opowieĞciach krzyskich „repatriantów” 
wątki humorystyczne, ukazujące tworzący siĊ przez lata „przepracowywania” dy-
stans wobec traumatycznego doĞwiadczenia.

Jak bardzo pamiĊü biografi czna ksztaátowana jest nie tylko przez doĞwiadczenie 
konkretnej jednostki, ale równieĪ przez jej komunikacjĊ z innymi aktorami spoáecz-
nymi oraz pod wpáywem takich wáaĞnie czynników, jak media, Ğwiadczy fakt, Īe 
w kilku krzyskich narracjach pojawiają siĊ bezpoĞrednie odniesienia do bohaterów 
„Samych swoich”. Aby opisaü swoje osobiste doĞwiadczenie, narratorzy siĊgają do 
obrazu zapamiĊtanego z fi lmu; domyĞleü siĊ jedynie moĪna, Īe czasami obraz z fi l-
mu zyskuje w ich pamiĊci status czegoĞ realnie przeĪytego: Trzy… trzy tygodnie 
ĪeĞmy jechali tu na zachód. Tak jak… jak w fi lmie byli Kargule i Pawlaki, tak i my 
jechali, z tymi krowami. (K., k., ur. 1922). Jak sáusznie zauwaĪyá Dawid Lowenthal 

11  AnalizĊ obrazu „repatrianta” w polskiej kulturze popularnej na przykáadzie prasy i publicystyki 
przeprowadziáa Maria Tomczak (2006). 
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(1985), mechanizmy pamiĊci zmieniają wielką historiĊ w osobiste wspomnienia, 
a doĞwiadczenia cudze w doĞwiadczenia wáasne; im czĊĞciej wspomnienie takie jest 
werbalizowane, tym bardziej wáasne siĊ staje. 

Narracji o przesiedleniu towarzyszy – czĊsto, choü nie zawsze – jego ocena z per-
spektywy minionego czasu, refl eksja na temat winy i odpowiedzialnoĞci. WĞród 
ukraiĔskich przesiedleĔców ocena zaleĪy zazwyczaj od tego, czy wyjechali oni w ra-
mach pierwszej czĊĞci akcji wysiedleĔczej (de facto jeszcze dobrowolnej) czy dru-
giej (w peáni przymusowej). Ci, którzy wyjechali z Polski w latach 1944–45, mówią 
raczej o wzglĊdnej dobrowolnoĞci wyjazdu, zastrzegając jedynie, Īe rzeczywistoĞü 
nie odpowiadaáa bynajmniej propagandzie. PrzesiedleĔcy z lat 1946–47 twierdzą 
juĪ, Īe zostali do wyjazdu zmuszeni, i duĪo czĊĞciej, niĪ przedstawiciele poprzed-
niej grupy, skarĪą siĊ na brutalnoĞü akcji przesiedleĔczej. TĊ wynikającą z róĪnicy 
doĞwiadczeĔ dwoistoĞü ocen odnotowaáa równieĪ w swoich badaniach nad adaptacją 
przesiedleĔców z Polski ukraiĔska historyczka, Haáyna Bodnar (2007). Obie gru-
py ukraiĔskich przesiedleĔców w równym stopniu winią za utratĊ domu Polaków 
i Sowietów, jednak dla bardzo wielu osób wina nie ciąĪy bezpoĞrednio na Īadnej 
ze stron, nie jest w ogóle kategorią istotną dla doĞwiadczenia deportacji. Charakte-
rystyczne są w ich opowieĞciach konstrukcje bezosobowe, bywa teĪ, Īe rozmówcy 
– jak cytowana poniĪej kobieta – nie są w stanie dobraü pojĊü wáaĞciwych do opisu 
tego, co przeĪyli; nie znają ich, lub do tej pory nie rozumieją tego, co siĊ staáo, 
w stopniu pozwalającym na sproblematyzowanie opisu. Powtarzającym siĊ w wie-
lu relacjach sformuáowaniem jest zbitka „dobrowolnie-przymusowe przesiedlenie”, 
oddająca Ğwietnie bezradnoĞü pamiĊci wobec doĞwiadczenia, pamiĊci nieuzbrojonej, 
niewyposaĪonej w spoáeczne ramy odpowiednich pojĊü i odniesieĔ. 

Przesiedlili nas. (A to kiedy, jeszcze we wojnĊ?) W 1945 roku. Jak siĊ wojna 
skoĔczyáa, to byáa taka polska... Nie wiem, jak to powiedzieü, byáo takie, Īe [ludzie] 
jechali. (I was zmusili? Kazali wam jechaü?) Zmusili nas, caáą rodzinĊ. DuĪo Ukra-
iĔców tutaj wyjechaáo. (I musieliĞcie wyjechaü ze zwierzĊtami, ze wszystkim?) Ze 
wszystkim jechaliĞmy, dali nam wagony, i wszyscyĞmy jechali, jak zwierzĊta. I zwie-
rzĊta jechaáy, i my. (ĩ., k., ur. 1922)

Polacy mówią raczej o dobrowolnej akcji „repatriacyjnej”, choü czĊsto podkre-
Ğlają pozornoĞü ówczesnej swobody wyboru – groĨbĊ ponownych represji, zagro-
Īenie ze strony UkraiĔców czy po prostu patriotyzm nakazujący jechaü tam, gdzie 
teraz bĊdzie Polska. Zwáaszcza ten ostatni czynnik jest zupeánie nieobecny w wy-
powiedziach UkraiĔców. Widaü tu, jak wielki wpáyw na ksztaátowanie postaw oby-
watelskich czy patriotycznych kresowiaków miaáo doĞwiadczenie Īycia w II RP, 
we wáasnym paĔstwie. UkraiĔcy byli takiego doĞwiadczenia pozbawieni, „Wielka 
Ukraina” byáa dla nich o wiele wiĊkszą abstrakcją niĪ nowe paĔstwo polskie dla 
Polaków z Kresów.

W 1945 roku, w wyniku zawartych ukáadów, polskie ziemie wschodnie zostaáy 
wáączone do ZSRR. Sprzedali nas w Poczdamie i wczeĞniej w Jaácie! Niestety, ziemie 
wschodnie polskie zostaáy wáączone do ZSRR i dano nam do wyboru – podpisanie 
obywatelstwa sowieckiego albo wyjazd. OczywiĞcie, nie zastanawialiĞmy siĊ wcale 
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– wybraliĞmy to drugie. (...) OczywiĞcie z jednej strony Īal, przeĪycie, z ojczystych 
stron nas wypĊdzają – bo my byliĞmy wypĊdzeni, nie ma, Īe to ukáad, ukáad to na 
papierze jest, a ludzi wypĊdzono. Nas stamtąd wypĊdzono, nie byáo innych szans. 
A co, mieliĞmy podpisaü siĊ jako obywatele rosyjscy, jak my jesteĞmy Polakami? Nie 
moĪna byáo tak zrobiü, przeksztaáciü siĊ, przekabaciü, jak to mówili UkraiĔcy. (K., 
m., ur. 1929)

OczywiĞcie prócz patriotycznego porywu pamiĊtany jest równieĪ przymus – po-
Ğredni lub bezpoĞredni. Pojawiają siĊ sformuáowania takie jak: nakaz, ewakuacja, 
wysiedlenie. Jednak takich wypowiedzi jest zdecydowanie mniej, a i w nich pojawia 
siĊ najczĊĞciej w tle kontekst polityczny – wszystko to dzieje siĊ, poniewaĪ w miej-
scu zamieszkania rozmówców skoĔczyáa siĊ Polska. Z kolei w samym posáugiwaniu 
siĊ wyraĪeniem „repatriacja”, bardzo powszechnym wĞród rozmówców, widaü wy-
raĨnie wpáyw powojennej propagandy, która zawáaszczyáa to sformuáowanie, áącząc 
je na staáe z akcją wyjazdu kresowiaków na „ziemie odzyskane”.

Wspólnym mianownikiem dla wszystkich polskich narracji jest przekonanie 
o tym, Īe winĊ za utratĊ przez rozmówców maáej ojczyzny ponoszą Sowieci. Czasa-
mi wystĊpują jako Ruscy, czasami jako Sowieci, innym razem jako „czerwoni” czy 
„komuniĞci”, jednak jasne jest, Īe gdyby nie oni, wszystko mogáoby pozostaü, jak 
do tej pory. Czasami pojawiają siĊ wspóáwinni: w przypadku osób pochodzących 
z terenów obecnej Ukrainy – UkraiĔcy. W narracjach rozmówców bardziej zoriento-
wanych czy teĪ zainteresowanych ówczesną sytuacją polityczną na Ğwiecie – alianci, 
którzy „sprzedają” PolskĊ. Co ciekawe, nawet w wywiadach z osobami niewyksztaá-
conymi, pochodzącymi ze wsi, nigdy nie padaáy bezosobowe zwroty tak charakte-
rystyczne dla relacji ukraiĔskich, a bĊdące przejawem nieumiejĊtnoĞci umieszczenia 
siebie jako jednostki w szerszym kontekĞcie przesiedlenia jako wielkiego procesu 
politycznego. Kolejny raz widaü tu, jak wielką przewagĊ daáa polskim kresowiakom 
trwająca wiele lat praca z pamiĊcią o tym konkretnym doĞwiadczeniu – zachodząca 
w rodzinie, w spoáecznoĞci lokalnej, potem – w szczególnoĞci po 1989 roku – rów-
nieĪ w dyskursie publicznym. Polscy rozmówcy nie mają problemów z klarowną 
oceną tego, co im siĊ przytrafi áo, poniewaĪ robili to juĪ wielokrotnie wczeĞniej. Po-
zbawieni tej moĪliwoĞci rozmówcy ukraiĔscy wydają siĊ w porównaniu z nimi ludĨ-
mi zagubionymi i bezsilnymi wobec wáasnego nieprzepracowanego doĞwiadczenia. 

Przesiedlenie w pamiĊci przedstawicieli máodszych pokoleĔ

Tym, co najáatwiej gubi siĊ w przekazie pokoleniowym, są szczegóáy. Widoczne 
jest to zwáaszcza w przypadku ĩóákwi, gdzie obszerną opowieĞü o przebiegu prze-
siedlenia z ust przedstawicieli máodszego pokolenia usáyszaáam zaledwie kilka razy. 
DuĪo czĊĞciej spotykaáam siĊ tam z wypowiedziami bardzo ogólnymi, które w kilku 
zdaniach zbieraáy wszystko, co rozmówca chciaá lub mógá na ten temat powiedzieü 
– genezĊ, przebieg i ocenĊ doĞwiadczeĔ rodziców lub dziadków. 

No, o ile ja wiem z historii babci, to tyle, Īe babcia jest, jak to siĊ mówi, uczest-
nikiem tej akcji „Wisáa”, i Īe najpierw mieszkaáa na terenie Polski, a potem ich 
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przesiedlili tutaj. I babcia opowiadaáa, Īe gdy tutaj przyjechali, to wybrali ten dom 
dlatego, Īe tu byáy okna. Caáa reszta byáa bez okien, i... Co tu jeszcze powiedzieü... 
(ĩ., m., ur. 1978)

W KrzyĪu szczegóáowych opowieĞci wĞród przedstawicieli máodszego poko-
lenia jest duĪo wiĊcej, przy czym ich wystĊpowanie jest bezpoĞrednio zaleĪne od 
deklaracji o intensywnoĞci przekazu rodzinnego (np. czĊstotliwoĞci rozmów na te-
mat historii rodzinnej podejmowanych w domu) oraz poziomu zainteresowania hi-
storią jako taką; zaleĪnoĞci te trafnie opisaá na podstawie badaĔ iloĞciowych Piotr 
T. Kwiatkowski (2008). W takich obszernych caáoĞciach narracyjnych powtarzają 
siĊ zwykle najbardziej wyraziste motywy z opowieĞci dziadków – uciekając siĊ do 
okreĞlenia wprowadzonego przez Welzera, swego rodzaju wĊdrujące w poprzek po-
koleniowych narracji toposy pamiĊci – dotyczące trudnych warunków sanitarnych 
czy braku poĪywienia w „bydlĊcych wagonach”.

Jak trwaáa akcja „Wisáa”, [babcia] zostaáa przesiedlona z wáaĞnie z àemkowsz-
czyzny tutaj, w stronĊ Wielkopolski, i tutaj... Z tego, co pamiĊtam, zawsze wspomina-
áa to, w jaki sposób byli transportowani, w jakich warunkach. Zawsze mówiáa o tym, 
Īe byli w tym, w takich wagonach dla bydáa transportowani, Īe byáa jedna dziura, 
która sáuĪyáa jako ubikacja. Byáo tam duĪo osób w tym wagonie i strasznie duszno. 
(K., k., ur. 1992)

NiesymetrycznoĞü stopnia rozbudowania pamiĊci rodzinnej w KrzyĪu i ĩóá-
kwi moĪe mieü kilka przyczyn. Pierwsza, juĪ wspominana, to niesymetrycznoĞü 
doĞwiadczenia, bardziej záoĪonego faktografi cznie i emocjonalnie w przypadku 
najstarszego pokolenia z KrzyĪa. Druga áączy siĊ juĪ z przekazem pamiĊci o tym 
doĞwiadczeniu. O ile w Polsce, mimo przemilczania kwestii przesiedleĔ z Kresów 
na poziomie ofi cjalnym, opowieĞci kresowiaków byáy codziennoĞcią prywatnych 
rodzinnych spotkaĔ i w wielu przypadkach waĪnym czynnikiem ksztaátującym toĪ-
samoĞü máodszych pokoleĔ, na Ukrainie, w warunkach nieporównywalnie bardziej 
ostrego nacisku ideologicznego paĔstwa, przekaz rodzinny byá bardzo utrudniony. 
Fakt bycia przesiedleĔcem bardzo dáugo wiązaá siĊ ze stygmatyzacją spoáeczną, ze 
strachu przed represjami byá czĊsto ukrywany nawet przed sąsiadami czy kolegami 
z pracy. àatwo siĊ domyĞleü, Īe w takiej sytuacji rodzice mogli próbowaü chroniü 
dzieci przed tą stygmatyzacją i ukrywaü przed nimi potencjalnie niebezpieczną ro-
dzinną przyszáoĞü, co najmniej zaĞ nie czyniü z jej przekazu rodzinnego rytuaáu. Po-
wojenna Ukraina, podobnie jak Rosja sowiecka lat trzydziestych, byáa przeraĪonym 
spoáeczeĔstwem „szeptaczy” (Figes 2009).

W ocenie przesiedlenia przez osoby máodsze zarówno w KrzyĪu, jak i w ĩóákwi 
odbijają siĊ echem gáosy starszego pokolenia, choü dominuje jednak narracja o przy-
musie – zupeánie jakby byá on bardziej atrakcyjną podstawą do tworzenia rodzinnej 
pamiĊci, bo wyrazistą i pozwalającą na proste rozáoĪenie akcentów miĊdzy swoimi 
i obcymi. Przymus w opowieĞciach osób máodszych najczĊĞciej jest przymusem bez-
poĞrednim. Przymus poĞredni pojawia siĊ gáównie w wypowiedziach krzyĪan mają-
cych korzenie na terenie dzisiejszej Ukrainy, jako strach przed UkraiĔcami, a takĪe 
Īóákwian, w których rodzinach przekazywano narracjĊ o záych stosunkach polsko-
-ukraiĔskich z okresu wojny. Ciekawym aspektem jest pojmowanie przesiedlenia 
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jako politycznego aktu wymiany ludnoĞci miĊdzy Polską a Ukrainą (wzglĊdnie Pol-
ską a ZSRR). 

Pani oczywiĞcie dobrze wie, Īe te perturbacje z przesiedleniami, one zaczĊáy siĊ 
we wrzeĞniu 1944 roku, gdy podpisane zostaáo postanowienie miĊdzy bolszewicką 
Polską i Związkiem Radzieckim o tym, Īeby, znaczy siĊ, wymieniü ludnoĞü zgodnie 
z tym podziaáem, jaki zaistniaá. I proces ten miaá odbywaü siĊ wyáącznie dobrowolnie, 
czyli ci, którzy chcieli wróciü na UkrainĊ, mogli jechaü, a ci, którzy chcieli pojechaü 
tam – mogli tam jechaü. No, w rzeczywistoĞci tak nie byáo. (ĩ., m., ur. 1949)

Takie wyjaĞnienie przyczyn przesiedlenia nie padáo ani razu w rozmowach 
z mieszkaĔcami KrzyĪa, czy to starszymi, czy to máodszymi. Ewidentne jest, Īe 
w ich pamiĊci deportacja polskich UkraiĔców, jako drugi element bilateralnego pro-
cesu przesiedlenia, po prostu nie istnieje. Powodów jest kilka: krzyscy kresowiacy 
pochodzący z terenów obecnej Ukrainy rozmijali siĊ najczĊĞciej z ukraiĔskimi prze-
siedleĔcami, nie byli Ğwiadkami ich przyjazdu do swoich dawnych miejscowoĞci 
rodzinnych; kwestią tą nie zajmowaá siĊ równieĪ przekaz szkolny i medialny w PRL. 
Po 1989 roku temat ten, w odróĪnieniu od akcji „Wisáa”, nie staá siĊ przedmiotem 
Īadnej dyskusji publicznej. Miejsce wyjaĞnienia odwoáującego siĊ do umowy miĊ-
dzynarodowej zajmują w ĞwiadomoĞci máodszych krzyĪan niuanse trudnego wybo-
ru, przed którym stanĊli ich rodzice. Mówią o tym przede wszystkim osoby bardziej 
refl eksyjne, zainteresowane historią lub takie, w których domach Īywy byá przekaz 
rodzinnej pamiĊci. 

Czuli siĊ Polakami, ciĊĪko im byáo wyjeĪdĪaü z C., mama do dzisiaj mówi, 
w nocy oczy otworzy, jak przymknie oczy, mówi, to widzi ulicĊ, chodzi po niej. To 
znaczy siĊ, czy byli zmuszeni... No sytuacja zmusiáa ich do tego, Īeby pojechaü do 
Polski, bo w zasadzie zostaü tam juĪ nie w kraju ojczystym, no to dla czáowieka, dla 
ludzi, którzy mają w sobie jakieĞ poczucie patriotyzmu, to, to nie ma chyba, tak czy 
nie tak? (...) Ale decyzja byáa, pomimo tego, Īe bolesna, Īe rujnowaáa im Īycie, bo 
zostawiali wszystko, jechali w nieznane, decyzja byáa taka, Īe jadą do Polski. (K., 
m., ur. 1954)

W porównaniu z osobami starszymi, máodzi krzyĪanie i Īóákwianie wydają siĊ 
bardziej skáonni do wyraĪania jednoznacznych sądów, wskazywania konkretnych 
winowajców i mniejszego niuansowania caáej sytuacji. Wynikaü to moĪe po czĊĞci 
ze struktury uzyskanej podczas wywiadu narracji: w rozmowach ze starszymi do-
minuje opis samego doĞwiadczenia, czyli – posáugując siĊ terminami szkoáy analizy 
narracyjnej Fritza Schutzego (KaĨmierska 1996) – sekwencje czysto narracyjne, cza-
sami pozbawione zupeánie (mimo póĨniejszych pytaĔ osoby prowadzącej wywiad) 
komentarza teoretycznego. Rozmowy z osobami máodszymi skáadają siĊ gáównie 
z partii argumentacyjnych i rozbudowanego komentarza teoretycznego do krótkich 
sekwencji narracyjnych. Innym tropem moĪe byü wiĊksze poczucie bezpieczeĔstwa 
osób máodszych. Ani w ĩóákwi, ani w KrzyĪu máodsze pokolenia nie odczuwają 
juĪ dziĞ lĊku, który powstrzymywaü mógá ich rodziców czy dziadków – zwáaszcza 
w ĩóákwi – przed jasnym nazywaniem winnych. Zarówno w oczach Īóákwian, jak 
i krzyĪan, wielkim winnym w historii ich rodzin są Sowieci. 
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Na ile ja wiem z historii, to wszystko zrobiá Związek Radziecki. Po prostu oni 
chcieli, no ja nie wiem, tak na historii nam mówili, Īe... Dokáadnie nie pamiĊtam, nie 
mogĊ pani powiedzieü ze szczegóáami, ale pamiĊtam, Īe to robiáa wáadza radziecka, 
a nie ze strony Polski. Bo tutaj przecieĪ, to trzeba wziąü pod uwagĊ, tu teĪ kiedyĞ 
mieszkali Polacy, tu, gdzie teraz jesteĞmy. (ĩ., m., ur. 1978)

WaĪnym poglądem pojawiającym siĊ kilkakrotnie w wypowiedziach osób 
máodszych byáo przekonanie, Īe za przesiedlenie nie naleĪy winiü konkretnych lu-
dzi, a raczej wielką politykĊ – innymi sáowy, obwinianie Sowietów nie przekáada 
siĊ w ĞwiadomoĞci tych osób na niechĊü do pojedynczych Rosjan z przeszáoĞci, tym 
bardziej zaĞ wspóáczeĞnie, a obwinianie wáadz Polski Ludowej nie wiąĪe siĊ z chĊ-
cią dociekania, kto konkretnie przeprowadzaá akcjĊ wysiedleĔczą. Dystans czasowy 
pozwala osobom máodszym na czĊĞciowe przynajmniej wyáączenie z oceny emocji. 

Wiem z tego, co prababcia mówiáa, Īe oni raczej nie obwiniają Īadnych ludzi, tak 
musiaáo siĊ staü. Jednak mają po czĊĞci Īal do ówczesnego rządu, wáaĞnie przez to 
przesiedlenie, Īe bali siĊ tutaj wáaĞnie, sprowadzając tutaj, wáaĞciwie zmuszeni tutaj 
zamieszkaü, Īe Niemcy kiedyĞ wrócą i wybiją tą ludnoĞü, co mieszka w tych terenach, 
chcąc odzyskaü swoje ziemie, swoje domostwa. (K., k., ur. 1992)

Ja myĞlĊ, Īe w tym przesiedleniu zwykli ludzie nie byli winni. Bo zwykli ludzie 
Īyli ze sobą spokojnie, naród z narodem siĊ lubiá, nawiązywaá relacje, i nawet ludzie 
Īenili siĊ miĊdzy sobą, tak, Īe zwykli ludzie nie byli temu winni. To byáa polityka, 
wydaje mi siĊ, Īe to byáa polityka Stalina, który... I Hitlera. Oni chcieli zniszczyü oba 
narody, a te ziemie, PolskĊ i UkrainĊ, podzieliü miĊdzy sobą. (ĩ., k., ur. 1944)

I w ĩóákwi, i w KrzyĪu wĞród máodszych rozmówców wyróĪniü moĪna grupĊ 
osób, które mają maáą lub Īadną orientacjĊ w tym, czym naprawdĊ byáy przesie-
dlenia, jakie byáy ich przyczyny i przebieg. W ĩóákwi grupa ta jest nieco wiĊksza, 
w KrzyĪu mniejsza; w obu miastach przewaĪają w niej osoby najmáodsze, nie ma 
zaĞ w ogóle przypadków tak skrajnej niewiedzy w pokoleniu urodzonym tuĪ po 
wojnie. NieznajomoĞü historii wáasnej rodziny przyjmuje róĪne formy. NajczĊĞciej 
ludzie orientują siĊ ogólnie w tym, skąd pochodzą ich dziadkowie, ale nie potrafi ą 
powiedzieü, dlaczego znaleĨli siĊ w KrzyĪu czy w ĩóákwi, nie znają Īadnych rodzin-
nych historii, anegdot, nie potrafi ą teĪ umieĞciü losów swojej rodziny na tle historii 
politycznej. Widaü teĪ, Īe ich to po prostu nie interesuje.

Ojciec pochodziá, ojciec w ogóle pochodzi z K., to jest tam gdzieĞ na Ukrainie. 
Ale jak siĊ znalazá, no myĞlĊ, Īe taka emigracja chyba na tereny Polski, wiĊc oni, 
nie wiem, gdzie oni na początku mieszkali, ale póĨniej mieszkali koáo S., to jest taka 
wioska, B. siĊ nazywaáa. (K., k., ur. 1958)

Rodzice, noo... Oj, nie wiem, mama teĪ byáa przesiedlona, ojciec mój urodziá siĊ 
juĪ, tata urodziá siĊ w Polsce, w cheámskiem gdzieĞ tam. Potem przyjechali tutaj, 
jakoĞ, nie wiem, czy to w piĊüdziesiątym, czy szeĞüdziesiątym którymĞ roku]. (ĩ., k., 
ur. 1971)
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Inne przypadki to sytuacje, gdy rozmówcy nie wiedzą nawet, z której czĊĞci bli-
Īej nieokreĞlonego „Wschodu” przyjechali ich dziadkowie, potrafi ą za to odtworzyü 
rodzinne opowieĞci dotyczące Īycia codziennego – sprzed przesiedlenia i dotyczące 
migracji. Wypowiedzi takie uderzają swoją ahistorycznoĞcią – losy dziadków zawie-
szone są dla rozmówców w swoistym bezczasie, a przesiedleniu nie nadawany jest 
Īaden postsens. Z perspektywy czasu staje siĊ ono dla máodych ludzi czymĞ zupeá-
nie niezrozumiaáym – jako „jakaĞ emigracja”, „jakieĞ przesiedlenia”. Wydaje siĊ, Īe 
w obu miastach o przesiedleniu mówią w ten sposób osoby, które maáo interesują siĊ 
równieĪ innymi aspektami historii rodzinnej, a takĪe historią jako taką – lokalnymi 
bohaterami i zdrajcami, poprzednimi mieszkaĔcami swoich domów. Byü moĪe za-
áoĪyü naleĪy, Īe w kaĪdej spoáecznoĞci i w kaĪdych warunkach spoáeczno-politycz-
nych zawsze istnieü bĊdzie pewien odsetek populacji, któremu historia jest po prostu 
obojĊtna – niezaleĪnie od tego, czy chodzi o historiĊ rodzinną, lokalną czy narodo-
wą. Byü moĪe do utraty zainteresowania swoimi korzeniami przyczynia siĊ (przede 
wszystkim w ĩóákwi) trudna sytuacja materialna i niepewna sytuacja polityczna. 
ElĪbieta Tarkowska nazywa tego typu postawĊ wobec czasu orientacją prezenty-
styczną (Tarkowska 2005), Maria Lewicka (2012) mówi w swojej analizie postaw 
wobec przeszáoĞci miejsca o indywidualnych czynnikach psychologicznych, które 
determinują brak zainteresowania historią. Pewne jest natomiast, Īe niepamiĊü ro-
dzinna, obejmująca sferĊ organicznie najbliĪszą toĪsamoĞci jednostki, jest zapowie-
dzią niepamiĊci równieĪ we wszystkich innych obszarach. Jak twierdzi Kwiatkowski 
(2008), pamiĊü rodzinna jest ĞciĞle związana z pamiĊcią zbiorową (spoáeczną); gdy 
zawodzi przekaz tej pierwszej – z róĪnych wzglĊdów, od losowych po intencjonalne 
niszczenie pamiĊci o pewnych wydarzeniach – wkrótce problemem stanie siĊ rów-
nieĪ ta druga.

Strach, przemoc, bieda: po przyjeĨdzie

Drugim istotnym elementem pamiĊci o przesiedleniu są wspomnienia o pierw-
szych dniach w nowym miejscu zamieszkania. OpowieĞci o pierwszych wraĪeniach 
z KrzyĪa i ĩóákwi nawet po tylu latach mają wydĨwiĊk niemal apokaliptyczny. Rze-
czywistoĞü, którą przesiedleĔcy zastali u celu podróĪy, byáa szokująca i przeraĪająca, 
przede wszystkim ze wzglĊdu na nasycenie wojenną jeszcze przemocą. Dla wielu 
krzyskich i Īóákiewskich „repatriantów” pierwszym spotkanym w mieĞcie czáowie-
kiem byá wymachujący karabinem Īoánierz (najczĊĞciej sowiecki), a pierwszym 
widokiem – leĪące na ulicach trupy. NiezaleĪnie od tego, czy byáy to ciaáa rozstrze-
lanych przez Sowietów upowskich partyzantów (w ĩóákwi), czy zamordowanych 
Niemców (w KrzyĪu), robiáo to na przybyszach wstrząsające wraĪenie. Miasto, do 
którego przyjechali nowi krzyĪanie, prócz tego, Īe wciąĪ w wojenny sposób nie-
bezpieczne, byáo dodatkowo boleĞnie, namacalnie obce – i przez to jeszcze bardziej 
opresyjne, zagraĪające. Obca byáa zarówno przestrzeĔ, wciąĪ nasycona niemiecko-
Ğcią, jak i ludzie – czĊsto pierwszymi osobami spotykanymi w KrzyĪu po kontakcie 
z obsáugą kolei byli wáaĞnie Niemcy. I przestrzeĔ, i niechĊtni polskim osadnikom 
Niemcy sprawiali, Īe przybysze czuli siĊ w KrzyĪu jeszcze mniej pewnie. 
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Ojciec poszedá tu do miasta w KrzyĪu, ja wyskoczyáem na ulicĊ. Dzisiaj jest to 
ulica Staszica, jak wtedy siĊ nazywaáa – nie wiem, wiem, Īe Niemka byáa w oknie, 
jak mnie zobaczyáa, to krzyknĊáa do mnie: „Polnische Schweinerei!” Tak mnie przy-
witaáa tutaj – bo jeszcze czĊĞü Niemców tu byáa. Nie dziwiĊ siĊ im, bo ich zaczĊli 
wypĊdzaü juĪ – wiadomo, jak to byáo – no ale byáo to takie nieprzyjemne zdarzenie. 
„Pierwszy raz w KrzyĪu – myĞlĊ sobie – áadnie mnie tu powitali”. (K., m., ur. 1929)

Poczucie obcoĞci nie pojawia siĊ raczej jako dominanta Īóákiewskich relacji 
o pierwszych momentach w mieĞcie, brak jest teĪ w nich wątku kontaktów z Po-
lakami. àatwo to zrozumieü, gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ, Īe UkraiĔcy deportowani 
z Polski rozminĊli siĊ w duĪym stopniu z wyjeĪdĪającymi z miasta Polakami. Rów-
nieĪ Īóákiewska przestrzeĔ miejska rzadko okazywaáa siĊ dla mieszkających dotąd 
w odlegáoĞci kilkudziesiĊciu kilometrów ludzi inna od tej, do której przywykli. 

Wątkiem bezspornie wspólnym jest mozolne, stopniowe organizowanie Īycia na 
nowo po przyjeĨdzie, przede wszystkim w jego najbardziej podstawowym, codzien-
nym wymiarze. Wiele osób mówi o trudnoĞciach ze znalezieniem domu czy miesz-
kania, tuáaczce od gospodarstwa do gospodarstwa, kilkutygodniowym siedzeniu na 
stacji w oczekiwaniu na obiecaną pomoc. Powtarza siĊ równieĪ motyw niechĊci do 
zamieszkania w cudzym domu – ludziom wypĊdzonym dopiero co z wáasnych do-
mów proponowano bardzo czĊsto zamieszkanie na miejscu osób, które spotkaá lub 
spotkaü miaá ten sam los.

PrzyjechaliĞmy tutaj, do ĩóákwi, to ile myĞmy byli na stacji, na peronie? Trzy ty-
godnie, i tak nas gonili, tam i z powrotem. PojechaliĞmy do D., w D. ludzi wywieĨli na 
SyberiĊ, i zostaáy takie máode dziewczyny. Páakaáy, chodziáo koáo tego domu, co my do 
niego... MówiĊ ja: „Ja nie chcĊ tego domu, tam wszĊdzie ázy siĊ leją”. (ĩ., k., ur. 1921)

W KrzyĪu, jak przyjechaliĞmy tutaj, to byáa wczesna wiosna, bo jeszcze liĞci na 
drzewach nie byáo, to nie mieliĞmy gdzie mieszkaü, bo tu w tych domach, to jeszcze 
Niemki mieszkaáy. To nas dali do szkoáy, gdzie teraz jest szkoáa, tam podobno przed 
wojną byá szpital, albo w czasie wojny, tu gdzie jest teraz. To tam mieszkali ci repa-
trianci, teĪ w pokoju po kilka rodzin, tak byáo. Jak dáugo myĞmy tam mieszkali, ale na 
pewno kilka tygodni i potem dopiero tak kaĪdy chodziá, gdzie mógáby zamieszkaü. (...) 
My zawsze jak ĪeĞmy byli z J. podroĞli, to zawsze pytaliĞmy siĊ ojca, dlaczego taką 
ruderĊ sobie wybraá. (...) A on zawsze mówiá: „wszĊdzie jeszcze Niemki mieszkaáy 
z dzieümi, mówi, a ja wypĊdzaü ich nie bĊdĊ”. (K.. k., ur. 1940)

Osoby deportowane zdane byáy na áaskĊ i nieáaskĊ nowych wáadz, czĊsto maáo 
interesujących siĊ losem przybyszów. Do dziĞ w ich relacjach pobrzmiewa rozgo-
ryczenie i poczucie, Īe zostali oszukani i pozostawieni przez wáadze samym sobie. 
WĞród „repatriantów” z obu miejscowoĞci silne jest teĪ poczucie krzywdy w stosun-
ku do osób z innych grup osadniczych, przede wszystkim tych, którzy przed wojną 
mieszkali niedaleko ĩóákwi i KrzyĪa. Krzyscy kresowiacy narzekają na to, Īe to 
wáaĞnie „Polacy z Polski” potrafi li najlepiej urządziü siĊ w poniemieckim mieĞcie, 
przede wszystkim bez skrupuáów szabrując naleĪący siĊ kresowiakom poniemiecki 
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majątek. ĩóákiewscy deportowani skarĪą siĊ, Īe w odróĪnieniu od migrantów zarob-
kowych z podĪóákiewskich wsi, którzy „przyjechali na polskie i Īydowskie majątki”, 
oni sami musieli do wszystkiego dojĞü ciĊĪką pracą. 

OpowieĞci o trudnoĞciach pierwszego okresu adaptacji bardzo rzadko pojawiają 
siĊ jako samodzielne toposy w pamiĊci ludzi máodszych. Rozmówcy urodzeni w la-
tach czterdziestych i na początku lat piĊüdziesiątych mówią o powojennej biedzie, 
ale traktują ją jako coĞ oczywistego, wáaĞciwego ówczesnym czasom, nie áącząc jej 
zbytnio z faktem przymusowej migracji. Jedynie pojedyncze gáosy Ğwiadczą o tym, 
Īe niektórzy związek ten dostrzegali; dzieje siĊ tak najczĊĞciej wówczas, gdy roz-
mówcy porównują sytuacjĊ swoich rodzin z sytuacją rodzin rówieĞników pochodzą-
cych z rodzin miejscowych. 

No i trzeba byáo wszystko zaczynaü od nowa. Tam mieli juĪ coĞ, dom tam po 
rodzicach pewnie. A tutaj znowu trzeba byáo od nowa. No ciĊĪko byáo na pewno, 
dzieci, wszystko. Bardzo ciĊĪko byáo, to co ja juĪ pamiĊtam, to nawet w W., bieda byáa 
i koniec. Czworo dzieci, szeĞü osób w sumie. Co tam kilka krów byáo, piĊü czy szeĞü 
moĪe nawet. I z tego taką rodzinĊ utrzymaü! (K., k., ur. 1959)

Rozumie pani, Īeby to jeszcze przyjechali tacy biedni ludzie, którzy nigdy niczego 
nie mieli. A to przyjechali gospodarze, którzy mieli wszystko, wszystko mieli. A tu 
przyjechali i trzeba byáo na kogoĞ pracowaü. Chodzili i na kogoĞ pracowali. Wie 
pani, jak to ciĊĪko byáo... (...) I w tĊ zawieruchĊ zaraz po wojnie oni teĪ... Nie byáo za 
bardzo co jeĞü. (ĩ., k., ur. 1944)

Pierwsze tygodnie w obu miastach byáy ciągáym Īyciem na polu minowym – 
w sensie przenoĞnym, spoáeczno-politycznym, ale równieĪ dosáownym. Zniszczony 
przez Sowietów KrzyĪ bardzo powoli podnosiá siĊ z gruzów, a koniecznoĞü wáączenia 
siĊ w proces odbudowy byáa dla wielu osób dodatkowym obciąĪeniem. ĩóákiew, choü 
duĪo mniej zniszczona, dotkliwie odczuwaáa skutki toczącego siĊ wówczas w Galicji 
konfl iktu miĊdzy UPA a Armią Czerwoną. W pamiĊci o pierwszym okresie adaptacji 
istotną rolĊ odgrywa poczucie zagroĪenia; w literaturze przedmiotu dotyczącej po-
wojennej sytuacji na „ziemiach odzyskanych wymieniane jest ono jako jeden z gáów-
nych czynników wpáywających na początkową niestabilnoĞü osadnictwa (ChumiĔski 
1993; Zaremba 2012). ZagroĪenie to związane byáo przede wszystkim z militaryzacją 
Īycia codziennego – w obu miastach tuĪ po wojnie rządziáa jeszcze Armia Czerwona, 
i byáo to dotkliwie odczuwalne na co dzieĔ. Nowi mieszkaĔcy KrzyĪa i ĩóákwi wspo-
minają strzelaniny, bijatyki i burdy wywoáywane przez czerwonoarmistów. 

A jeszcze jak przyjechaliĞmy juĪ do ĩóákwi, akurat pod wieczór, padaáa taka 
mĪawka... Tam trochĊ dalej byá magazyn zboĪa, a myĞmy byli tu bliĪej, i byáa ochrona 
tego magazynu. PrzyjechaliĞmy... Pierwsza noc – nic, druga noc – strzelanina. Nie 
wiedzieliĞmy, co siĊ staáo, z deszczu pod rynnĊ trafi liĞmy... A ci bandyci, co ochrania-
li magazyn, ponabijali siĊ i zaczĊli strzelaü, ludzi straszyü... (ĩ., m., ur. 1929)

NajwiĊcej kolej miaáa z Ruskimi problemy, bo oni tĊdy jechali, albo z Berlina 
albo do Berlina, bo tu jest ta wĊzáowa stacja. Na stacji róĪne rzeczy byáy, ale ja tam 
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nie chodziáam, bo czáowiek byá máody. Jak gdzieĞ chodziáam, to z ojcem, czy z mamą, 
zawsze pod jakąĞ opieką. Baáam siĊ ich, baáam siĊ ich bardzo. (...) Czáowiek wolaá 
z daleka mijaü, jak miaá cokolwiek z nimi mieü do czynienia. (K., k., ur. 1930) 

Wspomnienia o pierwszych chwilach w KrzyĪu i ĩóákwi cechuje skrajne po-
czucie braku bezpieczeĔstwa, równieĪ we wáasnym domu. Rozmówcy opowiadają 
o tym, Īe nieustannie obawiali siĊ czyjejĞ napaĞci – Niemców, banderowców, mo-
skali, czerwonoarmistów czy po prostu „zwykáych” bandytów. 

BaliĞmy siĊ. Najpierw nie chcieliĞmy wysiąĞü. WziĊli kilka naszych rodzin i po-
wieĨli na O. [nazwa miejscowoĞci]. P. byáy puste, to byáo przy szosie. Przez las 
jechaliĞmy, las, las i las, 11 kilometrów. PrzenocowaliĞmy siĊ, Ğwiatáa nie ma, lampy 
nie ma, nic nie ma. A jeszcze Niemcy byli. Na drugi dzieĔ: „Z powrotem jedziemy!” 
(K., k., ur. 1922)

PamiĊtam jeszcze, jak tam koáo nas chodzili. Takie opoĔcze naciągniĊte mieli, 
w takich wielgachnych páaszczydáach. RĊce tak schowane caáe. Tam, gdzie teraz jest 
ogród u nas, tam pod lasem, oni zawsze wychodzili z tego lasu, i po tym naszym sa-
dzie chodzili. Tylko zaczynaáo siĊ Ğciemniaü, to oni juĪ chodzili po tym sadzie. A my 
od razu siedzimy zamkniĊci w domu, i wszystko. (To jak, wyĞcie siĊ ich bali?) No 
pewnie, ĪeĞmy siĊ bali. Bo kto to wie, kto to chodzi i co to tam jest. (ĩ., k., ur. 1944)

Oba fragmenty pokazują skalĊ odczuwanego lĊku, lecz równieĪ wzajemnej nie-
ufnoĞci – nieznający siĊ osadnicy obawiali siĊ siebie nawzajem, czĊsto nie chcąc 
wnikaü w to, kto tak naprawdĊ chodziá nocą po ich ogrodzie. ĩycie miĊdzy ludĨmi 
byáo z jednej strony rĊkojmią bezpieczeĔstwa, chroniáo przed Niemcami i partyzan-
tami czającymi siĊ w lasach, z drugiej zaĞ – równieĪ sąsiedzi mogli okazaü siĊ zagro-
Īeniem. Strach przed nowymi sąsiadami sygnalizuje ogrom wzajemnych uprzedzeĔ, 
które staáy siĊ potem jednym z najwaĪniejszych czynników utrudniających, a czĊsto 
wrĊcz uniemoĪliwiających sprawną budowĊ nowej spoáecznoĞci. W wiĊkszoĞci nar-
racji potencjalnymi wrogami są na początku wszyscy nienaleĪący do wąsko pojmo-
wanej grupy wáasnej. OpowieĞciom o strachu przed rozmaitymi „bandytami” towa-
rzyszy wówczas poczucie wyobcowania i osamotnienia, zdania tylko na siebie, które 
z czasem, pod wpáywem odczuwanej nieustannie wrogoĞci otoczenia, zaowocowaü 
moĪe reakcją wycofania, Ğwiadomej alienacji, jak w przypadku cytowanej poniĪej 
rozmówczyni.

Tu siĊ róĪne rzeczy dziaáy. Mówili nam przecieĪ: „Nie chciaáo wam siĊ tam robiü, 
toĞcie tutaj poprzyjeĪdĪali”. Ci tutejsi to byli agresywnie nastawieni. Wyzywali nas 
róĪnie. Pani nie wie... Ja pani nie mogĊ powiedzieü...Tu byá taki okres, Īe akurat 
cerkwie greckokatolickie zamykali, przerabiali je wszystkie na prawosáawne. Ci nie 
chcieli... RóĪne rzeczy siĊ tu dziaáy. Ludzie byli tacy wzburzeni. Ci banderowcy byli 
wszyscy. Tu byli... Byli krasnopagonszczycy, Armia Czerwona, ci, co to... To byáo 
straszne. Ale ja mówiĊ, myĞmy w nic nie wnikali, niczego nie widzieli, niczego... (ĩ., 
k., ur. 1928)



ANNA WYLEGAàA 164

W przekazie rodzinnym strach przed obcymi kumuluje siĊ w negatywnym obrazie 
Sowieta, jednak jego funkcjonowanie w pamiĊci máodszych pokoleĔ jest szczególne. 
W opowieĞciach osób, dla których wojna i okupacja są czĊĞcią doĞwiadczenia bio-
grafi cznego, Sowieci wystĊpują w kilku odsáonach – inaczej mówi siĊ o tych, którzy 
pojawili siĊ we wrzeĞniu 1939 roku, inaczej o tych, którzy byli „wyzwolicielami”, 
inaczej wreszcie o sowieckich maruderach, którzy utrudniali Īycie „repatriantów” 
w nowym miejscu zamieszkania. W pamiĊci osób máodszych obrazy te zlewają siĊ 
w jedną caáoĞü do tego stopnia, Īe czĊsto trudno okreĞliü, których Sowietów dotyczy 
konkretny opis: tych sprzed przyjazdu do KrzyĪa/ĩóákwi, czy tych, których rodzice 
lub dziadkowie respondentów spotkali wáaĞnie tam. 

No, co do Rosjan, ojciec bardzo Ĩle wspomina, mama jeszcze gorzej. No to, to nie 
ma co ukrywaü, ojciec wspomina, choüby przypadek pana, ĞwiĊtej pamiĊci, pana ĝ., 
on byá sokistą, komendantem. (...) WiĊc wspomina o takim przypadku, gdzie Rosjanie 
zastrzelili tego sokistĊ ĝ., on tu w KrzyĪu jest pochowany. A mama co, mama miaáa 
Rosjan i Niemców a szczególnie Rosjan, dwie okupacje rosyjskie przecieĪ przeszáa, so-
wieckie, wystarczający obraz, co to byá za... Za, kultura, w cudzysáowie. No tak mówiĊ, 
jak byáo wtedy, no bo przecieĪ z tymi frontami to szli i przestĊpcy. (K., m., ur. 1954)

O ile narracje krzyĪan i Īóákwian z máodszych pokoleĔ áączy rozmywanie siĊ 
perspektyw czasowych, o tyle dzieli je poziom emocjonalnoĞci. W narracjach krzy-
Īan autentyczne negatywne emocje pojawiają siĊ tylko i wyáącznie wówczas, gdy 
rodzina rozmówcy doznaáa ze strony Armii Radzieckiej osobistych krzywd; ponie-
waĪ zazwyczaj dziaáo siĊ to nie w KrzyĪu, a w miejscu poprzedniego zamieszkania, 
opowieĞci o negatywnych doĞwiadczeniach kontaktów z Sowietami w KrzyĪu poja-
wiają siĊ niemal zawsze niejako „w pakiecie” z opowieĞciami o tym, co wydarzyáo 
siĊ wczeĞniej, jak w cytowanej powyĪej wypowiedzi. Narracje respondentów z ĩóá-
kwi są bardzo silnie nacechowane emocjami niezaleĪnie od doĞwiadczeĔ rodzinnych 
sprzed przyjazdu do ĩóákwi, wyjątkiem są jedynie osoby pochodzące z maáĪeĔstw 
mieszanych (tzn. ze związku „repatrianta” i Rosjanina lub UkraiĔca ze wschodniej 
Ukrainy). àatwo to zrozumieü, gdy weĨmie siĊ pod uwagĊ to, Īe rządy sowieckiej 
komendantury w KrzyĪu, nawet jeĞli uciąĪliwe, trwaáy doĞü krótko, podczas gdy 
w ĩóákwi rządy sowieckie – oczywiĞcie ze zmieniającym siĊ stopniem represywno-
Ğci wáadzy – rozciągnĊáy siĊ na kilkadziesiąt lat. 

Szczególnym rodzajem odczuwanego tuĪ po przyjeĨdzie strachu byá strach 
przed wáadzą. W narracjach krzyskich rozmówców niechĊü przewaĪa zazwyczaj 
nad strachem, czasami okraszona jest pogardą; nowe wáadze komunistyczne trak-
towane są jako narzucone, niechciane, groĨne, ale chwilami równieĪ z drwiną, jak 
w tej wypowiedzi: Przyjechali[Ğmy] do Polski i tu banda czerwona byáa, cholera 
(K., m., ur. 1918). W narracjach Īóákwian przekąsu i drwiny nie ma – widaü, Īe 
o ile w KrzyĪu wáadza zagraĪaáa realnie tylko tym, którzy z nią walczyli, o tyle 
w ĩóákwi potencjalnie zagroĪeni byli wszyscy – ci, którzy mieli ku temu pod-
stawy, i ci, którzy nie poczuwali siĊ do Īadnej winy. PrzesiedleĔcy z Polski byli 
w powojennej ĩóákwi grupą szczególnie podejrzaną, miĊdzy innymi ze wzglĊdu 
na posiadanych za granicą krewnych. WyobraĪenie o skali strachu odczuwanego 
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przed wáadzą radziecką daje to, Īe najstarsze pokolenie rozmówców wciąĪ obawia 
siĊ mówiü o swoim stosunku do wáadzy. Jedynie z póásáówek domyĞlaü moĪna 
siĊ, Īe deklarowana do dziĞ demonstracyjnie postawa „moja chata skraja” jest tak 
naprawdĊ przejawem aktualnego wciąĪ strachu. Milczenie rodziców przeáamują 
czĊsto dopiero dzieci.

PóĨniej, jak oni tu przyjechali, to tutaj teĪ, tak wáaĞciwie, to nie byáo sáodko, bo 
jasne, Īe ten reĪim, który wtedy dziaáaá, dysponowaá okrutnymi Ğrodkami kontroli nad 
ludĨmi, i musiaá wiedzieü o czáowieku dosáownie wszystko, od „a” do „z”. Dlatego 
rodzice, gdy tu przyjechali, poddani byli pewnej kontroli. Przesáuchiwali ich, wypy-
tywali w KGB. (ĩ., m., ur. 1949) 

W KrzyĪu osoby urodzone po wojnie pamiĊtają czasem strach rodziców, ale do-
tyczy on dla nich do tego stopnia odlegáej rzeczywistoĞci, Īe budzi raczej rozbawie-
nie, niedowierzanie, nie jest traktowany powaĪnie. Pokolenia powojenne mogáy czuü 
siĊ w socjalistycznym ustroju politycznym niekomfortowo, ale nie byáy przez system 
zastraszone, oporniej wiĊc niĪ Īóákwianie z máodszego pokolenia przejmowaáy od 
rodziców lĊkową narracjĊ i rzadziej siĊ z tą czĊĞcią rodzinnego doĞwiadczenia utoĪ-
samiaáy.

Mój tato, w kaĪdym razie juĪ tutaj jak mieszkaliĞmy, jak sáuchaá Wolnej Europy, 
to Īeby cicho, tak siĊ baá. Bo NKWD, myĞmy siĊ Ğmiali, a on: „Wy nie wiecie co to 
NKWD, przyjedzie czarna maszyna, zabierze, do wiĊzienia wsadzi”. I tego siĊ strasz-
nie baá, zawsze. JuĪ drzwi musiaáy byü zamkniĊte, okna pozamykane, broĔ BoĪe, Īeby 
ktoĞ nie podsáuchiwaá. [z rozbawieniem] (K., k., ur. 1959)

Puentą analizy narracji o pierwszym okresie powojennej adaptacji moĪe byü 
zwrócenie uwagi na jeszcze jedną kwestiĊ róĪnicującą relacje krzyskie i Īóákiew-
skie: w tych ostatnich nie wystĊpują zupeánie akcenty humorystyczne. KrzyĪanie, 
jeĞli tylko nie doznali w tym okresie Īadnej powaĪnej straty osobistej, potrafi ą dziĞ 
mówiü o powojennym karnawale z pewną dozą humoru. Dla Īóákwian opowieĞci 
tego typu są wciąĪ nie do pomyĞlenia. Uderzająca jest tu przede wszystkim róĪ-
nica w dystansie emocjonalnym do wspominanych przez rozmówców wydarzeĔ – 
krzyĪanie wspominają niebezpieczeĔstwa w czasie przeszáym nie tylko, jeĞli chodzi 
o porządek gramatyczny, lecz równieĪ emocjonalny. ĩóákwianie wciąĪ Ğciszają gáos 
mówiąc o ludziach spacerujących nocami po ich ogrodach, a humor jest dla nich 
ostatnią rzeczą kojarzącą siĊ z rzeczywistoĞcią lat czterdziestych.

TĊsknota, tymczasowoĞü, wyobcowanie

JeĞli samą podróĪ porównamy do fazy separacyjnej migracyjnego rytuaáu przej-
Ğcia, to pierwszy okres adaptacji staje siĊ fazą liminalną, czasem przejĞciowym, 
podczas którego jednostka jest zawieszona, nie zerwaáa jeszcze związków ze starą 
rzeczywistoĞcią, ale nie nawiązaáa jeszcze z nową. NajwaĪniejszą emocją związaną 
z tym okresem jest dla niemal wszystkich rozmówców dojmujące poczucie tĊsk-
noty. Respondenci pamiĊtają, Īe przez dáuĪszy czas Īyli bardziej tym, co zostawili 
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w poprzednim miejscu zamieszkania, ĞwieĪe zaĞ wciąĪ wspomnienia przesáaniaáy 
im teraĨniejszoĞü.

WspominaliĞmy, oczywiĞcie. Mama caáy czas, bo mama jest zabitą lwowianką, 
to caáy czas o Lwowie, o przeĪyciach we Lwowie, o piosenkach lwowskich… Mama 
caáy czas wspominaáa. Zresztą, jak ĪeĞmy tu przyjechali na początku, w 1945 roku, 
to wszyscy mówili, Īe my tu jesteĞmy tymczasowo. Wszyscy traktowaliĞmy to począt-
kowo, Īe Amerykanie znowu przyjdą, Īe bĊdzie trzecia wojna Ğwiatowa i wrócimy 
na swoje ziemie. To dáugo trwaáo, nikt nie wierzyá w to, Īe my tu musimy zostaü.(K., 
m., ur. 1928)

O ile tĊsknota jako taka byáa dla krzyskich i Īóákiewskich przesiedleĔców emocją 
uniwersalną, Polacy i UkraiĔcy tĊsknili naprawdĊ za róĪnymi rzeczami. Kresowiacy 
mówią przede wszystkim o rodzinnym mieĞcie czy wsi, ziemi rozumianej jako „maáa 
ojczyzna”, ale równieĪ o specyfi cznej kresowej polskoĞci, której nie udaáo siĊ prze-
wieĨü ze sobą na Zachód. UkraiĔcy przesiedleni z Polski tĊsknili raczej za domem 
rozumianym jako wáasny kawaáek uprawianej od pokoleĔ ziemi, gospodarstwo, któ-
re wraz z bezpiecznym, znajomym od zawsze otoczeniem sąsiedzkim skáadaáo siĊ na 
pojĊcie „ziemi rodzinnej”. OczywiĞcie zdarzają siĊ równieĪ tacy rozmówcy, którzy 
nie pamiĊtają dziĞ, by po wojnie tĊsknili za poprzednim miejscem zamieszkania. 
Jednak wĞród kilkudziesiĊciu rozmówców z obu miast byáo to zaledwie kilka osób. 
Rozmówcy ci pochodzili z róĪnych grup osadniczych, ich postawy nie moĪna wiĊc 
wiązaü z tą kwestią. Bez znaczenia okazywaá siĊ tu równieĪ poziom wyksztaácenia. 
Wydaje siĊ, Īe znaczenie ma raczej okreĞlony typ wraĪliwoĞci i zdolnoĞci do ksztaá-
towania pogáĊbionego, emocjonalnego związku z miejscem zamieszkania. Roz-
mówcy, którzy twierdzili, Īe nigdy nie tĊsknili za domem, czĊĞciej niĪ inni zwracali 
uwagĊ na warunki bytowe i postrzegali przesiedlenie wyáącznie w pragmatycznych 
kategoriach zysków i strat ekonomicznych czy spoáecznych. 

(A nie tĊskniliĞcie?) Nie, nie, czego? (No, wspominaáa pani, no mieliĞcie jednak 
i pole, i...) No wspominaáam, no ale co, no ale co byĞmy tam robili, do koáchozu 
poszli? W Īyciu, ja nie poszáam, ja byáam... Do M. chodziáam tam do takiej piekarni, 
tam pracowaáam, ale do koáchozu nie poszáam. Mama tylko poszáa, tam robiáa, bo 
gdzie ona pójdzie, nie. No brat teĪ nie, byá w wojsku, przyszedá i zaraz my pojechali, 
jak przyszedá z wojska, co bĊdĊ tam w tych koáchozach robiü. (K., k., ur. 1933)

Drugą dominantą emocjonalną, jeszcze bardziej podkreĞlającą liminalnoĞü, za-
wieszenie pierwszego okresu po przyjeĨdzie do KrzyĪa i ĩóákwi, jest poczucie tym-
czasowoĞci i niestaáoĞci. CzĊĞciowo jest ono naturalnym przedáuĪeniem tĊsknoty, 
która kazaáa ludziom liczyü na szybki powrót do domu i powstrzymywaáa przed 
akceptacją zmiany, która nastąpiáa w ich Īyciu. Innym czynnikiem przyczyniającym 
siĊ do trwania tych odczuü byáa wiara w to, Īe uksztaátowana po wojnie rzeczywi-
stoĞü polityczna nie jest ostateczna, Īe wystarczy maáy zwrot w wielkiej polityce, 
i granice znów zostaną zmienione. Niemal wszyscy przesiedleĔcy twierdzą, Īe przez 
wiele miesiĊcy – a czĊsto nawet lat – przekonani byli, Īe nie zostaną w KrzyĪu czy 
ĩóákwi na staáe.
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Jak nastąpiáa repatriacja, nikt nie wierzyá, Īe to bĊdzie na staáe, ani tam na 
Wschodzie, ani tutaj. DuĪo ludzi uwaĪaáo, Īe to jest tylko przerwa, aby uspokoiü ludzi 
i zaprzestaü wojen. Jak przyjechaliĞmy tutaj, to byáa chyba ze dwa lata taka pogáo-
ska, Īe dáugo tu nie bĊdziemy, Īe parĊ miesiĊcy, Īe rok, dwa najwyĪej, i z powrotem 
pojedziemy na wschód. (...) Niektórzy trzymali nawet swoje wáasnoĞci tam, Īeby mieü 
do czego wróciü. (K., m., ur. 1931)

A nastrój wĞród ludzi byá wtedy jaki? „PobĊdziemy tu jeszcze rok, dáugo tu nie 
bĊdziemy”. (MyĞleliĞcie, Īe wrócicie?) Tak, z powrotem. (ĩe wrócicie do L.?) Tak. 
Byáa wtedy taka polityka, Īe oni jeszcze przyjdą do swoich domów, Īe potem bĊdą 
mogli ciĊ jakoĞ ukaraü, ci wáaĞciciele. To byá wtedy strach. Ja zrezygnowaáem z tego 
budynku, mówiáem pani o tej Polce. (...) Kupiáem to juĪ ofi cjalnie, na czysto, i tutaj 
siĊ nikogo nie bojĊ. (ĩ., m., ur. 1917)

Jak widaü w drugiej z cytowanej wypowiedzi, poczucie tymczasowoĞci áączyáo 
siĊ czĊsto ze strachem przed powrotem poprzednich wáaĞcicieli zajmowanych do-
mów. Choü wáadze wszelkimi sposobami staraáy siĊ przekonaü osadników, Īe groĨba 
taka jest nierealna, ludzie bali siĊ, Īe nowe domy mogą okazaü siĊ dla nich jedynie 
tymczasowymi kwaterami. Powtarzającym siĊ wątkiem są w tym kontekĞcie stara-
nia o „zalegalizowanie” czy teĪ „zabezpieczenie” nowej wáasnoĞci poprzez zgro-
madzenie odpowiednich dokumentów czy teĪ po prostu nabycie wáasnoĞci drogą 
kupna, z wyáączeniem poĞrednictwa paĔstwa. Znamienne jest, Īe lĊk przed powro-
tem Niemców w KrzyĪu relacjonowany jest duĪo czĊĞciej niĪ lĊk przed powrotem 
Polaków w ĩóákwi. 

TĊsknota nie dotykaáa tylko tych, dla których przesiedlenie byáo doĞwiadcze-
niem osobistym, bezpoĞrednim; poĞrednio dotyczyáa równieĪ kolejnych pokoleĔ, 
urodzonych juĪ w KrzyĪu i ĩóákwi. Dla przedstawicieli pokolenia urodzonego tuĪ 
po wojnie poczucie tymczasowoĞci byáo najwaĪniejszym, najbardziej intensywnym 
wspomnieniem z dzieciĔstwa, czĊsto determinującym Īycie caáej rodziny. O odczu-
wanej na co dzieĔ niepewnoĞci i o ciągáym powracaniu myĞlami przez rodziców 
do pozostawionego gdzieĞ daleko domu mówią niemal wszyscy rozmówcy z grupy 
wiekowej dzisiejszych piĊüdziesiĊcio- i szeĞüdziesiĊciolatków. PowszechnoĞü od-
czuwanej dáugo po wojnie niemoĪnoĞci czy teĪ niechĊci poĪegnania dawnego Īycia 
Ğwiadczy o ogromnej sile tych emocji. Urodzeni juĪ w nowym miejscu rozmówcy 
mówią o tĊsknocie, która z czasem sáabáa, áagodniaáa, ale nigdy nie zanikaáa osta-
tecznie.

Na pewno w sercu gdzieĞ trzymali tą tĊsknotĊ i liczyli, Īe moĪe wrócą, bo tak, 
jak kaĪdy czáowiek. Jaki by dom nie byá, to tĊskni za tym domem, nawet za tą chatką, 
jakby strzechą krytą byáa, to teĪ mimo wszystko, Īe tutaj piĊkny dom murowany i to, 
to zawsze serce czáowieka ciągnie tam do miejsca urodzenia. (...) Tata mówiá, cią-
gle wracaá do tego, Īe tam byáo lepiej, bo byáo wiĊksze gospodarstwo, no po prostu 
tĊskniá do tamtych stron. (...) Tata miaá caáy czas nadziejĊ, Īe nie mógá siĊ tu przy-
zwyczaiü, Īe tu nie jego, Īe przyjdą Amerykanie i to wyzwolą a oni wrócą na swoje. 
(K., m., ur. 1954)
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Zdarzaáy siĊ teĪ opowieĞci o tĊsknocie tak silnej, Īe uniemoĪliwiającej wrĊcz 
adaptacjĊ. Z tĊsknoty czasami siĊ umiera, mówili moi rozmówcy, ilustrując swoje 
przekonanie konkretnymi przykáadami. Powtarzającym siĊ wątkiem w rozmowach 
z przedstawicielami máodszych pokoleĔ jest ciągáe Īycie na walizkach, ciągáa goto-
woĞü do powrotu; pod znakiem tych doznaĔ upáynĊáo ich dzieciĔstwo. 

Rodzice jak przyjechali, to mówią Īe teĪ byáy budynki puste, zamkniĊte wszystko 
byáo. Meble, talerze, wszystko byáo, ale moi rodzice mówili, Īe to nie nasze, Īe nie 
moĪemy tak wchodziü komuĞ do domu, moĪe my za dwa tygodnie pojedziemy z po-
wrotem. MoĪe to siĊ unormuje i powiedzą, Īe moĪna wracaü. To nie byáo, Īe to siĊ 
przyjechaáo i bĊdzie siĊ tu stale mieszkaü. (K., k., ur. 1942)

Wiem, Īe moja babcia, mamy mama, ona teĪ byáa wywieziona z Polski, no to 
babcia opowiadaáa, Īe oni w ogóle myĞleli, Īe jeszcze tam wrócą. ĩe ona nawet 
niczego z sobą tak bardzo nie braáa, Īe tam zostaáa ich mama, i mówiáa: „Ty jeszcze 
tu przyjedziesz”. MyĞleli, Īe to tymczasowe, Īe jeszcze wrócą, i przyjadą z powrotem 
na swoje. (ĩ., k., ur. 1963) 

Poczucie tymczasowoĞci wpáywaáo na wszystkie aspekty Īycia, czĊsto zupeánie 
je dezorganizując. We wspomnieniach ludzi bĊdących wówczas dzieümi przeĪycia 
rodziców nabierają czĊsto groteskowego wymiaru – w pamiĊci zostaje wielka waliz-
ka babci, która nigdy nie zostaáa schowana na strych, albo dziadek, dla którego po 
Ğmierci babci nie wykupiono obok niej miejsca na cmentarzu, bo nikt nie wierzyá, 
Īe to wáaĞnie tu zostanie pochowany. Jednak ta dająca o sobie znaü w dzisiejszej 
narracji groteskowoĞü pokazuje, jak wielką traumą musiaáa byü przesiedleĔcza tym-
czasowoĞü kilkadziesiąt lat temu.

RównieĪ tymczasowoĞü wynikająca ze strachu przed powrotem Niemców odbija 
siĊ jak w lustrze we wspomnieniach máodszych osób. One zapewniają, Īe nie boją 
siĊ powrotu byáych wáaĞcicieli swoich domów, ale dobrze pamiĊtają z dzieciĔstwa 
strach odczuwany przez starszych. Znamienne jest, Īe mówią o tym nawet osoby 
bardzo máode, urodzone po 1989 roku:

Bali siĊ tutaj wáaĞnie, sprowadzając tutaj, wáaĞciwie zmuszeni tutaj zamieszkaü, 
Īe Niemcy kiedyĞ wrócą i wybiją tą ludnoĞü, co mieszka w tych terenach, chcąc 
odzyskaü swoje ziemie, swoje domostwa. I tego siĊ najbardziej tutaj ludzie bali. (K., 
k., ur. 1992)

Strach przed Niemcami do pewnego stopnia obecny zresztą równieĪ w pokoleniu 
máodszych rozmówców, choü najczĊĞciej pojawia siĊ jako emocja zapoĞredniczona 
– niemieckiego najazdu obawiają siĊ sąsiedzi, znajomi, a my sami ich obawy traktu-
jemy z przymruĪeniem oka.

(Czy rodzice nie bali siĊ, Īe Niemcy wrócą?) SądzĊ, Īe kaĪdy o tym myĞlaá. I to 
nie tylko wĞród rodziców, bo nawet w moim pokoleniu, jak zaczĊliĞmy budowĊ domu, 
tak, to spotkaáam siĊ z takim stwierdzeniem, Īe „Wiesz, ja bym nigdy nie pobudowaá 
domu po tej stronie Noteci”. (K., k., ur. 1963)
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Warto tu zwróciü uwagĊ na to, Īe w przypadku máodszego pokolenia poczucie 
niepewnoĞci, szczególnie tej związanej z obawą przed powrotem dawnych miesz-
kaĔców miasta, duĪo czĊĞciej relacjonowane jest w KrzyĪu niĪ w ĩóákwi. Drugie 
i trzecie pokolenie nowych mieszkaĔców ĩóákwi pamiĊta z dzieciĔstwa lĊki rodzi-
ców, ale traktuje je mniej powaĪnie niĪ ich rówieĞnicy z KrzyĪa, w mniejszym stop-
niu przekáadają siĊ one dla nich na jakoĞü Īycia codziennego i wáasną ĞwiadomoĞü. 
Ani jedna osoba nie wspomniaáa o tym, by rodzice – tym bardziej zaĞ oni sami – bali 
siĊ powrotu Polaków i tego, Īe odbiorą im oni domy. Wydaje siĊ, Īe przyczyn tej 
sytuacji naleĪy szukaü w propagandzie, którą karmiono pierwsze pokolenie urodzo-
ne na „ziemiach odzyskanych” i w „odwiecznie ukraiĔskiej Galicji”. W KrzyĪu, jak 
wszĊdzie indziej na terenach poniemieckich, intencją wáadzy byáo z jednej strony 
przekonanie ludzi o polskoĞci terenów, na których siĊ osiedlili, z drugiej jednak 
– trzymanie ich w szachu przez nieustanne podkreĞlanie zagroĪenia niemieckim re-
wanĪyzmem. Nawet jeĞli przekaz ofi cjalny przesiewany byá przez grube sito, jego 
treĞci musiaáy odbijaü siĊ na ĞwiadomoĞci ludzi, zwáaszcza tych, którzy byli wów-
czas dzieümi12. W ĩóákwi treĞci propagandowe byáy diametralnie inne – tam równieĪ 
wáadza przekonywaáa o odwiecznej ukraiĔskoĞci Galicji, jednak z uwagi na socjali-
styczną przyjaĨĔ narodów groĨba polskiego rewanĪyzmu nigdy nie staáa siĊ narzĊ-
dziem propagandy wáadzy. Ta miaáa zresztą inne, duĪo bardziej skuteczne sposoby 
na kontrolowanie spoáeczeĔstwa. 

Podsumowanie

Analiza zebranego materiaáu pozwala na stwierdzenie, Īe mimo róĪnych kon-
tekstów historycznych i róĪnych kultur pamiĊci w Polsce i na Ukrainie – dzisiaj 
i w przeszáoĞci – doĞwiadczenie przymusowego przesiedlenia jest na tyle uniwer-
salne, by w narracjach opowiadających dziĞ o nim osób odnaleĨü cechy wspólne. 
NajwáaĞciwsze wydaje mi siĊ tu nazywanie ich, za Welzerem i jego wspóápracowni-
kami (Welzer, Moller i Tschuggnall 2009), toposami pamiĊci. Toposy wystĊpujące 
w narracjach obu grup przesiedleĔców to np. podróĪ, strach przed obcymi, poczucie 
tymczasowoĞci, bieda. ToĪsamoĞü emocjonalna relacjonowanych doĞwiadczeĔ jest 
w niektórych przypadkach zadziwiająca: gdyby w ramach eksperymentu usunąü ele-
menty faktografi czne wypowiedzi i zamieniü cytaty miejscami, ich wymowa pozo-
staáaby tak samo autentyczna. 

RównoczeĞnie kontekst biografi czny poszczególnych rozmówców oraz kultura 
pamiĊci, w której Īyli – lub, w przypadku osób máodszych, byli socjalizowani – 
sprawia, Īe toposy te umocowane są w róĪnych strukturach narracyjnych, mają róĪne 
„obudowy” kulturowe – i w róĪny sposób funkcjonują. I tak, w relacjach polskich 
na pierwszy plan wybija siĊ topos podróĪy i tĊsknoty, w relacjach ukraiĔskich duĪo 
gáĊbiej zakorzeniona jest pamiĊü o strachu przed obcymi (zwáaszcza przed wáadzą) 
oraz o biedzie. Są równieĪ kwestie, które pojawiają siĊ wyáącznie w narracjach jed-

12 O ideologizacji procesu edukacji w okresie stalinizmu piszą np. Krzysztof KosiĔski (2002) 
i Anna Radziwiáá (1996).



ANNA WYLEGAàA 170

nej z grup – np. przekonanie o bilateralnoĞci akcji przesiedleĔczej u rozmówców 
ukraiĔskich i strach przed powrotem Niemców wĞród rozmówców polskich.

Zarówno w przypadku narracji polskich, jak i ukraiĔskich zauwaĪyü moĪna 
pewne prawidáowoĞci dotyczące sposobu przekazywania pamiĊci o przesiedleniu 
w rodzinie.W narracjach kaĪdego kolejnego pokolenia treĞci pamiĊci ulegają uogól-
nieniu, tracą szczegóáy, gáĊbiĊ i áadunek emocjonalny. Im máodsi rozmówcy, tym 
wiĊcej teĪ wĞród nich osób, których pamiĊü o przeszáoĞci swojej rodziny jest ahisto-
ryczna lub po prostu nikáa. àączĊ to raczej z naturą przekazu jako takiego niĪ z fak-
tem zakáóceĔ transmisji przez nacisk ideologiczny mniej czy bardziej represywne-
go systemu politycznego. Choü strach towarzyszący Īyciu w niedemokratycznym 
systemie politycznym wpáywaá oczywiĞcie na ksztaátowanie siĊ rodzinnej pamiĊ-
ci, wydaje siĊ, Īe ta jej czĊĞü, która dotyczy przesiedlenia, zostaáa „zablokowana” 
w stosunkowo maáym stopniu (w porównaniu np. z pamiĊcią o dawnych miesz-
kaĔcach KrzyĪa i ĩóákwi). Te treĞci pamiĊci, które są lepiej niĪ inne umocowane 
spoáecznie, mocniej obudowane kontekstem kulturowym danej spoáecznoĞci (na 
poziomie lokalnym i narodowym), zyskują wiĊkszą odpornoĞü na owo rozmywanie 
siĊ i odchodzenie w niepamiĊü. Stając siĊ toposami, mogą byü ksztaátowane nie tyl-
ko przez przekaz rodzinny, ale równieĪ przez inne, pozarodzinne formy socjalizacji 
(np. szkoáĊ, kino czy literaturĊ historyczną). Zyskując odpornoĞü na zapomnienie, 
tracą jednak czĊĞciowo swoją indywidualnoĞü, nabierając w narracjach máodszych 
osób powtarzalnych cech narracji z porządku tzw. „wielkiej historii”.
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Social Memory of Displacement: Comparative Study of Two Postwar Local 
Communities in Poland and Ukraine

Summary

In this article I analyze the forced resettlement/deportation in the narratives of Poles and 
Ukrainians, who between 1944 and 1946 were “repatriated” from former Borderlands to the 
“recovered lands” or from South-Eastern Poland to the Soviet Ukraine, and in the memory 
of their descendants. The empirical base of the analysis were interviews conducted during 
monographic research in two small towns in Poland and in Ukraine, KrzyĪ and Zhovkva. 
The text attempts to answer questions of whether the memory of the displacement among the 
interviewees from these two places has anything in common, what are the reasons of differences, 
and how the memory of displacement operates among the younger people in the families. Social 
and individual context of biographical memory were also analyzed. 

Key words: biographical memory; social memory; transfer of memory; displacement; 
deportation.


