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TOŻSAMOŚĆ ŁEMKÓW U PROGU XXI WIEKU.
CIąGŁOŚĆ I ZMIANA
Zagadnienia związane z tożsamościami i identyfikacjami etniczno-narodowymi coraz częściej opisywane oraz analizowane są w kontekście dynamiki społecznej. Badacze tej problematyki zwracają uwagę na ewolucję tożsamości i zmianę
ich zawartości, związaną z pojawieniem się odmiennego kontekstu funkcjonowania grup, a także przemianami charakteru więzi etnicznych, z tych o charakterze nawykowym ku więziom o charakterze ideologicznym2. Tożsamość, musi
odpowiedzieć na pytanie: kim jestem tu i teraz? Czy też w wymiarze kolektywnym: kim jesteśmy tu i teraz? A w odniesieniu do przyszłości: kim będziemy?
Stąd potrzeba ciągłej rekonstrukcji tożsamości i reinterpretacji jej podstawowych
treści. Konieczna wydaje się zatem analiza mechanizmów konstruowania tożsamości, dylematów tożsamościowych oraz dychotomicznego charakteru tożsamości, który obejmuje to co stałe oraz to co dynamiczne i zmienne3. Uwzględnienie
zmienności i dynamiki jest szczególnie ważne w przypadku analizy tożsamości
grup pogranicza, bowiem to właśnie tam obserwujemy szczególnie wyraźnie ciągłą zmienność, niestałość, nieostrość podziałów, zjawisk i procesów społecznych4
kształtujących społeczną tożsamość i stanowiących dla niej wyzwanie.
Artykuł poświęcony jest tożsamości Łemków. Grupy pogranicza kulturowego
o wielowymiarowej tożsamości i co nie mniej istotne, podzielonej pod względem tożsamościowym. Część Łemków bowiem uważa się za Ukraińców, część
natomiast postuluje łemkowską odrębność, uważając Łemków za członków gru
G. Woroniecka, P. Załęcki, Wprowadzenie [w:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i Europie, red. M. Kempny, G. Woroniecka,
P. Zalecki, Toruń 2008, s. 10.
2
E. Nowicka, Etniczność w procesie przemian, „Przegląd Polonijny”, nr 3, 2004.
3
G. Woroniecka, P. Załęcki, Wprowadzenie…, s. 10.
4
G. Babiński, Tożsamości na pograniczach [w:] E. Budakowska, Tożsamość bez granic, Warszawa 2005, s. 99.
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py etnicznej czy też, czwartego, obok Białorusinów, Rosjan i Ukraińców, narodu
karpackorusinskiego . Tekst składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawię podstawowe kategorie tożsamościowe, które zostały zrekonstruowane na podstawie wyników badań przedstawicieli tej niewielkiej społeczności wschodniosłowiańskiej prowadzonych w połowie lat dziewięćdziesiątych.
W części drugiej przeanalizuję dynamikę łemkowskich tożsamości. Pokazując
zmienność jej kulturowej zawartości i pewną ewolucję tworzonych przez łemkowskich liderów etnicznych konstruktów tożsamościowych. Zwrócę także uwagę na nowe zjawiska w tożsamościowej debacie, które pojawiły się, po wpisaniu
Łemków do Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z 2005 roku, jako odrębnej mniejszości etnicznej. Fakt ten, co warto
podkreślić zakończył długotrwały proces walki o uznanie tej części społeczności
łemkowskiej, która za Ukraińców się nie uważa. Stanowi także nowy kontekst,
dla toczącego się wewnątrz grupy sporu, dotyczącego przynależności etnicznonarodowej Łemków.
Rozpocznijmy zatem od pierwszego sygnalizowanego problemu zawierającego się w pytaniu: jaki jest dzisiejszy stan etniczno-narodowej świadomości społeczności łemkowskiej? Jak Łemkowie odpowiadają na pytanie: kim jestem; czy
w wymiarze zbiorowym kim jesteśmy? Zwolennicy obu programów narodowych:
autonomicznej (zakładającej odrębność Łemków od narodu ukraińskiego) i ukraińskiej, twierdzą, że stanowią większość. A jakie w istocie są te proporcje? Jak
zaawansowane są procesy asymilacyjne do polskiej większości? Odpowiedź na
pytanie ilu z przedstawicieli społeczności łemkowskiej jest zwolennikami przeciwstawnych opcji etniczno-narodowościowych nie jest możliwa. Nie pozwala
na to stan badań7 rozproszonej po wysiedleniach w ramach Akcji „Wisła” grupy,
którą trudno objąć badaniami o charakterze ilościowym, które pozwalałyby na
dokonywanie uogólnień o charakterze statystycznym. Nie pozwalają na to także
wyniki Spisu Powszechnego z 2002 roku. Liczebność grup etnicznych i narodowych w Spisie, na co wskazują etniczni liderzy, ale także badacze problematyki
mniejszości8, jest wyraźnie niedoszacowana. Co więcej Łemkowie, ze względu
Patrz szerzej: E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995. idem., Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Kraków 2004.

M. Dziewierski, B. Siewierski, B. Pactwa, Dylematy tożsamości, Katowice 1992; E. Michna,
Łemkowie…; J. Nowak, Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami, Kraków 2000.
7
Michna E., Stan badań socjologicznych nad społecznością łemkowską w Polsce [w:] A.Zięba
(red.), Łemkowie i łemkoznwastwo w Polsce, Kraków 1997, s. 257-269.
8
Szerzej na temat obaw środowisk mniejszościowych dotyczących wyników spisu patrz:
S. Łodziński, Równość i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po
1989 roku, Warszawa 2005, s. 91-95; patrz także specjalny nr Studiów Socjologicznych poświęcony
Spisowi Powszechnemu z 2002 roku, a w nim m.in. artykuł G. Babińskiego, Mniejszości narodowe
i etniczne Polsce w świetle spisu ludności z roku 2002 „Studia Socjologiczne”, nr 1, 2002; Szerzej na


Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana

9

na charakter grupy, posiadającej wielowymiarową tożsamość, mogli deklarować
zarówno przynależność do narodu ukraińskiego, jak i przynależność do grupy
łemkowskiej. Przynależność do tej ostatniej zadeklarowało 5850 obywateli polskich. Zdając sobie sprawę z tych ograniczeń przedstawię typy etniczno-narodowej identyfikacji Łemków, nie rozstrzygając, jakie są proporcje i liczebność
zwolenników poszczególnych opcji.
Dziewierski, Siewierski i Pactwa w książce Dylematy tożsamości, na podstawie badań na Ziemiach Zachodnich i Łemkowszczyźnie wyróżnili, ze względu na
typ autoidentyfikacji, dwie kategorie Łemków – 1) uznających się za Ukraińców,
2) nieuznających się za Ukraińców9. Obie te kategorie, mimo że ujmują istotę dylematów łemkowskich (być czy nie być Ukraińcem), nie w pełni oddają złożony
problem identyfikacji członków grupy. Na podstawie wyników badań na Łemkowszczyźnie Zachodniej można stwierdzić, że kategoria Łemków nieuznających
się za Ukraińców jest zróżnicowana. Można w niej wyodrębnić odmienne typy
autoidentyfikacji. Uwzględnienie złożonych treści łączonych z poszczególnymi
nazwami etnicznymi, pozwoliło na wyodrębnienie czterech opcji w zakresie samoświadomości i tożsamości grupy.
Łemko-Ukrainiec – grupa, która uznaje Łemków za część szerszej wspólnoty rusińskiej nazywanej obecnie ukraińską. Według nich Łemkowie to grupa
regionalna narodu ukraińskiego. Ten typ identyfikacji wiąże się z zainteresowaniem historią własnego, ukraińskiego narodu, dumą z przynależności do niego
i zadowoleniem z utworzenia niezależnego państwa ukraińskiego. Świadomości
bycia Ukraińcem towarzyszy chęć nawiązywania współpracy i ścisłych kontaktów z Ukraincami zamieszkującymi w państwie ukraińskim. Instytucjonalnym
przedstawicielem Łemków-Ukraińców jest Zjednoczenie Łemków, organizacja
stowarzyszona ze Związkiem Ukraińców w Polsce.
Łemko-Polak – ten typ identyfikacji wiąże się z silną więzią o motywacji propaństwowej, która wynika z przekonania, że ludzi zamieszkujących jedno państwo
łączy wspólny interes. Łemkowie-Polacy uważają się za pełnoprawnych obywateli państwa polskiego. Narastanie więzi typu państwowego łączy się w wypadku
osób o tym typie identyfikacji z zacieraniem różnic pomiędzy Łemkami a Polakami, co w konsekwencji prowadzi do asymilacji. Niejednokrotnie związek z grupą
łemkowską sprowadzany jest do łemkowskiego pochodzenia.
Łemko-Rusin – ten typ identyfikacji wiąże się z przekonaniem, że Łemkowie są pod względem etnogenezy grupą różną od ukraińskiej i wraz z Rusinami
zamieszkującymi po północnej stronie Karpat stanowią odrębny naród. Podobnie
jak przy identyfikacji ukraińskiej występuje tu relatywnie duże zainteresowanie
temat obaw środowisk mniejszościowych dotyczących wyników spisu patrz: S. Łodziński, Równość
i różnica. Mniejszości narodowe w porządku demokratycznym w Polsce po 1989 roku, Warszawa
2005, s. 91-95.
9
M. Dziewierski, B. Siewierski, B. Pactwa, Dylematy….
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własną przeszłością oraz przekonanie, że grupa łemkowska może stać się narodem
(względnie już nim jest), posiada bowiem własny język i tradycyjne autochtoniczne terytorium – Łemkowszczyznę. Przedstawicielem instytucjonalnym tej grupy
jest Stowarzyszenie Łemków, będące członkiem Kongresu Rusinów Karpackich.
Łemko – to najpowszechniejszy sposób określania własnej tożsamości. Towarzyszy mu charakterystyczny dla świadomości etnicznej podział świata na
„swoich” i „obcych”. Dla osób określających się w ten sposób realną więzią jest
więź ze społecznością rodzinną, miejscową. „Łemków” cechuje silne przywiązanie do wsi, jej mieszkańców, rozwijającej się tam kultury, której rdzeniem jest
religia, a dla określenia własnej tożsamości używają oni często dawnej nazwy
etnicznej „Rusini”. W wypadku osób o takim typie samoidentyfikacji użycie go
jest typowym wyborem nazwy, z którą nie wiąże się bogatsza treść znaczeniowa.
Przynależność narodowa nie jest przez „Łemków” spontanicznie artykułowana.
Interesujące jest to, że prawie wszyscy rozmówcy o tym typie świadomości określali swoją tożsamość poprzez negowanie przynależności do narodu ukraińskiego. Może to być wynikiem konsekwencji Akcji „Wisła”, która doprowadziła do
zamknięcia się grupy pamiętającej doświadczenia wysiedlenia (negatywny stereotyp Ukraińca) i dlatego unikającej określeń narodowych, a pozostającej przy
neutralnym określeniu etnicznym0.
Badania, które przywołane zostały powyżej były przeprowadzone w połowie
lat dziewięćdziesiątych, wydaje się jednak, że istnieje ciągłość tych podstawowych
kategorii samopisu. Potwierdzają to np. wyniki, niereprezentatywnej wprawdzie,
ale bardzo aktualnej sondy, która znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Łemków. Odwiedzającym stronę zadano pytanie o planowane deklaracje
odbywającym się w 2011 roku Spisie Powszechnym. Poniżej przedstawiam wyniki sondy w której wzięło udział 188 osób.
W Polskim Narodowym Spisie Powszechnym z 2011r podam że jestem:
Łemkiem a moim językiem jest łemkowski – 63 % (119)
Nie przyznam się do mojej narodowości – 1 % (3)
Ukraińcem pochodzenia łemkowskiego – 16 % (31)
Polakiem pochodzenia łemkowskiego – 18 % (35)
Zaprezentowane wyniki zasadniczo pokrywają się z przedstawionymi w przywoływanej pracy typami identyfikacji etniczno-narodowej. Proporcje jednak są
bardzo wyraźnie skorelowane z charakterem strony. Należy pamiętać bowiem, że
Stowarzyszenie Łemków to organizacja postulująca odrębność Łemków i Ukraińców. Wyniki podobnej sondy na stronie Zjednoczenia Łemków mogłyby mieć
zupełnie inne proporcje odpowiedzi.
0


E. Michna, Łemkowie…, s. 79-84.
http://www.stowarzyszenielemkow.pl/modules/xoopspoll/pollresults.php?poll_id=4,
2011-07-24 23:58:17.
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Wymienione wyżej opcje tożsamościowe występują obok siebie i różnicują
przedstawicieli społeczności łemkowskiej. Istnieje w niej jednak pewien kanon
wartości wspólnych dla wszystkich członków grupy.2 Niewątpliwie najistotniejszym czynnikiem integrującym społeczność łemkowską i ważnym elementem
tożsamości jest doświadczenie akcji „Wisła”. Poczucie doznanych krzywd moralnych i materialnych jest wspólne dla wszystkich. Oczekują oni od społeczeństwa
i władz polskich zadośćuczynienia w obu tych sferach. Mimo podziałów wyznaniowych, rodzących uprzedzenia i napięcia, z przynależnością do obu obrządków
Kościoła wschodniego wiążą się wspólne dla wszystkich wartości. Zdecydowała
ona bowiem o specyfice kulturowej grupy i nadal jest istotnym czynnikiem pozwalającym wyznaczyć granice własnej społeczności. Deklaracje religijne Łemków często mają charakter deklaracji etnicznych, gdyż to przede wszystkim praktykowanie w obu obrządkach wschodnich odróżnia Łemków od większościowej
rzymskokatolickiej grupy polskiej. Kościoły greckokatolicki i prawosławny są
instytucjami integrującymi najskuteczniej społeczność łemkowską, a życie Łemków, którzy pragną zachować swą tożsamość, jest nierozerwalnie związane z Cerkwią. Z religią ma też ścisły związek łemkowska tradycja i sposób świętowania
według starego stylu, który dla prawie wszystkich Łemków jest istotną wartością.
Czynnikiem integrującym jest ponadto dla jednych język, a dla innych gwara łemkowska. Jest tak, pomimo że obecnie nie wszyscy Łemkowie (zwłaszcza młodego
pokolenia) znają język tej grupy, a społeczność posługuje się nim głównie w sferze prywatnej (w rodzinie i gronie „swojaków”), a w sferze publicznej używając
polskiego. U wszystkich Łemków występuje natomiast (bez względu na to czy
pozostali na Ziemiach Zachodnich, czy powrócili na Łemkowszczyznę) związek z autochtonicznym terytorium – Łemkowszczyzną. Funkcjonuje ona w ich
świadomości jako mityczna kraina, ziemia rodzinna, siedziba przodków, ojczyzna
wszystkich Łemków. Wspólna dla wszystkich, bez względu na opcję narodową,
jest także akceptacja etnicznej nazwy „Łemko”. Te podstawowe treści, nawiązującej do tradycji łemkowskiej tożsamości nie są niezmienne i podlegają negocjacji.
W jaki sposób są negocjowane przedstawię w dalszej części artykułu.
Po przedstawieniu podstawowych kategorii identyfikacyjnych przejdźmy do
analizy procesu konstruowania tożsamości kolektywnej podejmowanego przez
łemkowskie elity. Chociaż trudno jest odpowiedzieć na pytanie o przełożenie tych
działań na członków grupy, warto poświęcić mu nieco miejsca, pozwala on bowiem lepiej zrozumieć zmiany i próby redefinicji tożsamości badanej społeczności. Redefinicji, która jest konieczna w związku ze zmianą sytuacji grupy na przestrzeni dziejów. Takie podejście jak sądzę jest także uzasadnione, jeśli weźmiemy
pod uwagę współczesne przemiany etniczności, związane z przemianami więzi
Szerzej: M. Dziewierski, B. Siewierski, B. Pactwa, Dylematy…; E. Michna, Łemkowie…;
J. Nowak, Zaginiony….
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społecznej, będącej podstawą etniczności – z więzi nawykowej na więź ideologiczną. Jak pisze Ewa Nowicka „Kryteria etnicznej tożsamości: odrębność językowa i kulturowa, związek z określonym terytorium, historia i genealogia grupy,
a także specyficzne cechy wyrażone w autostereotypie – są w coraz większym
stopniu poddawane refleksji, świadomym decyzjom, intencjonalnemu działaniu
(…) Nawykowa, naturalna, oczywista więź oparta na bezrefleksyjnym poczuciu
tubylczości, wspólnoty terytorium, wyrażającym się w zjawisku swojskości, zmierza ku więzom o charakterze, nadanym, wykreowanym, czasem wręcz świadomie
wyprodukowanym przez pewna grupę”13.
Istotną rolę w kreowaniu tych więzi odgrywają elity, których celem jest scalanie ludu. Jak zauważa Nowicka współcześnie intelektualiści/ideologowie pełnią
coraz większa rolę w kształtowaniu się więzi etnicznej i funkcjonowaniu grup etnicznych4. Narodowe i etniczne elity, co szczególnie ważne w kontekście podejmowanej tu problematyki, są także „rzecznikami” tożsamości kolektywnych, to
one poddają refleksji kryteria etnicznej tożsamości i tworzą konstrukty tożsamościowe, które mają być ramą dla tworzenia indywidualnych tożsamości członków
grupy, którą chcą objąć swym oddziaływaniem.
Realizując to zadanie liderzy etniczni muszą zmagać się z wymogami teraźniejszości. Stąd potrzeba ciągłej rekonstrukcji tożsamości, reinterpretacji jej
podstawowych treści. Przy czym tożsamość zbiorowa jak pisze Zbigniew Bokszański, musi ukryć fakt, że nie wspiera się na formach zbiorowości mających
sankcję „oczywistości” lub „naturalności”, trwale zakotwiczonych w strukturach
społecznego świata. Powstająca tożsamość kolektywna musi skryć, dramatyczne
niekiedy wysiłki, których celem było stworzenie nowej zbiorowości. Tożsamość
zbiorowa, pomimo kamuflażu wynikającego z tego, że musi ona ukryć fakt, że
jest konstruowana i wyłoniła się ze sprzyjającej koniunktury, jest rezultatem twórczych procesów konstrukcyjnych.
Nie jest to jednak konstrukcja do końca arbitralna. „Konstruktorzy” są bowiem ograniczeni. Po pierwsze, muszą korzystać z określonych zasobów symbolicznych będących w posiadaniu grupy; po drugie, tożsamość musi odpowiadać
na pytanie kim jestem tu i teraz, zatem zmienne koleje losów grupy są dla niej
wyzwaniem, zmuszają do dokonania jej reinterpretacji, takiej by pomimo zmienności zachować ciągłość grupy; po trzecie wreszcie, jak to ujęła K. Warmińska
muszą pozostawać w dialogu z grupą, którą chcą objąć swoim oddziaływaniem,
dla której konstrukty tożsamościowe mają być pewnymi ramami, w które wpisyE. Nowicka, Etniczność…, s. 11-18.
E. Nowicka, Etniczność w procesie…, s. 13.

Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2005, s. 51.

K. Warmińska, Social Memory and Ideology. The Role of Ideology in the Creation of Ethnic
Memory and Identity, referat wygłoszony na konferencji ESA, Toruń 2005. Tekst w posiadaniu
autorki.
13
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wane są indywidualne tożsamości. Stąd także konieczność by były one na tyle otwarte, aby pozwalały wpisać w nie różnorodne projekty indywidualne. Konieczność zbudowania jak najbardziej otwartych konstruktów jest związana z ogólnymi
przemianami tożsamości we współczesnym świecie, polegającymi na uwolnieniu
się tychże od obiektywnych, kulturowych podstaw. Kryterium takiej odrębności
– jak pisze Grzegorz Babiński – bywa w zasadzie tylko jedno – poczucie odrębności i subiektywna identyfikacja z grupą7. Autor charakteryzując przemiany
współczesnych tożsamości etnicznych na pograniczach zwraca uwagę, na istotne
dla analizowanej tu problematyki, przejście od tożsamości „…«obiektywnych»,
opartych na różnicach kulturowych, do wyraźniej subiektywnych, których podstawę stanowi indywidualna identyfikacja i wybór tożsamości spośród co najmniej
dwóch możliwych. Wybór taki nie jest oczywiście dowolny (…) ale może być
oparty na dość swobodnym wyborze i ocenie ważności poszczególnych elementów składowych tożsamości”8. Ważne wydaje się także „…odejście od tożsamości „danych”, odziedziczonych przejętych i narzuconych, do wybranych, akceptowanych świadomie i indywidualnie”9. Bowiem dla nowoczesnego dyskursu
tożsamościowego charakterystyczne jest – na co zwraca uwagę Charles Taylor
– pojmowanie tożsamości jako czegoś osobistego, potencjalnie ekscentrycznego
i oryginalnego, a w związku z tym do pewnego stopnia wymyślonego lub wybranego. Ta cecha sprawia, że aby tożsamość była moja muszę ją zaakceptować,
co przynajmniej w teorii otwiera pole negocjacji z moim środowiskiem, moją
historią, moim przeznaczeniem. To oczywiście zakłada transgresyjną koncepcję
człowieka i wprowadza nas w obszar, gdzie każda jednostka może być nowatorem, ale tym samym przyznaje jednostce konieczną rolę w procesie autodefinicji.
Tożsamość okazuje się przede wszystkim przedmiotem poszukiwań. Należy ją
wynaleźć. To sprawia, że na jednostce ciąży niezbywalny obowiązek realizacji
tego zadania20. Takie podejście do tożsamości jako zobowiązania jest – co podkreśla Bauman – charakterystyczne dla czasów ponowoczesnych, w których rozbiciu
ulegają trwałe jednoznaczne narzucane przez społeczeństwo tożsamości, a jednostka zostaje wyzwolona z cech z góry przypisanych, tożsamość zostaje zarazem
przekształcona w zadanie, które ma ona realizować własnym wysiłkiem2. Ma to
oczywiście konsekwencje także dla tożsamości zbiorowych. Nasilona indywidualizacja procesów identyfikacyjnych zmniejsza znaczenie i wpływ na jednostkę
tożsamości zbiorowych22. Z drugiej strony jednak grupa może zachować swoją
G. Babiński, Tożsamości…, s. 113-114.
Ibidem, s. 113.
9
Ibidem, s. 113.
20
Ch. Taylor, Źródła współczesnej tożsamości [w:] K.Michalski (red.), Tożsamość w czasach
zmiany, Kraków 1995, s. 13.
2
Z. Bauman, Ponowoczesne wzory osobowe [w:] „Studia Socjologiczne”, 1993, nr 21993.
22
E. Budakowska, Wstęp [w:] E. Budakowska (red.) Tożsamość bez granic, Warszawa 2005,
s. 11.
7
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tożsamość tak długo tylko, jak długo wielu jej członków odwołuje się do niej
w procesach samookreślenia.
Liderzy etniczni są nie tylko wyrazicielami zbiorowej tożsamości, ale również jej „strażnikami”. Jak twierdzi Z. Bokszański zarówno jednostka jak i grupa pojmowane jako odrębne całości są ciągle narażone na zacieranie granic23.
W sposób metaforyczny zagrożenie to ujął Zygmunt Bauman według, którego
współcześnie „Tożsamość jest jak nieustannie oblegana forteca; od początku zagrożona jest przez wrogów, wyjałowienie i osłabienie czujności. Zawsze kreowana, prawie zawsze wywołująca sprzeciwy, jest krucha i przeto niepewna siebie
(…) Tożsamość trwa dzięki bezpieczeństwu granic, które są bezpieczne, o ile są
strzeżone”24.
Proces odrodzenia etnicznego w środowiskach łemkowskich w Polsce na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych odbywał się pod znakiem
poszukiwania, rekonstrukcji tożsamości etnicznej. Zjawisko to było częścią
obserwowanego również na innych pograniczach – „…dopełniania się procesów kształtowania się pełnej tożsamości etnicznej i niejednokrotnie narodowej,
wcześniej niepełnych etnicznie zbiorowości pogranicza2. Liderzy łemkowscy
rekonstruując tożsamość etniczną grupy i tworząc projekty tożsamościowe dla
tych, których pragnęli objąć swym oddziaływaniem, zwrócili się w większości
ku „tradycyjnej” łemkowskiej tożsamości, która ukształtowała się w okresie
przednowoczesnym, w czasie gdy była ona dla członków społeczności po prostu
jedynym dającym się pomyśleć sposobem życia. Więź łącząca grupę miała wtedy przede wszystkim charakter nawykowy, a kryteria tożsamości nie były przedmiotem refleksji. Taki model tożsamości, jak już wspominałam, nie jest jednak
możliwy do rekonstrukcji w warunkach współczesnych. Procesy modernizacji
przerwały bowiem izolację, żyjącej na peryferiach wielonarodowego imperium
habsburskiego społeczności łemkowskiej. Izolację, która chroniła grupę przed
wpływami z zewnątrz, które mogłyby prowadzić do zakwestionowania jej tożsamości.
Analiza konstruktów tożsamościowych, prezentowana w artykule składa się
z dwóch zasadniczych części. W pierwszej przedstawione zostaną podstawowe
treści, które składały się na tradycyjną, przednowoczesną tożsamość, w sformułowanym powyżej rozumieniu, stanowiące zasoby symboliczne, do których
odwołują się łemkowskie elity oraz wskazane zostaną te fakty z historii grupy,
które zdecydowały o jej rozbiciu i uczyniły ją niejednoznaczną. W drugiej części, w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych wśród liderów łemkowskich
zakładających odrębność Łemków i Ukraińców, pokażę ewolucję projektów tożsamościowych tworzonych przez badanych, którzy w warunkach współczesnych
23
24
2

Z. Bokszański, Stereotypy a kultura, Wrocław 1997, s. 90.
Z. Bauman, Ziemia, krew, tożsamość, „Przegląd Polonijny”, R. 1993, nr 4, s. 7-8.
G. Babińaski, Tożsamości…., s. 113.
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poddają refleksji tradycyjne kryteria tożsamościowe grupy, i przeformułowują je
tak, by odpowiadały wymogom teraźniejszości.
Jak wspominałam, liderzy etniczni odwołują się do „tradycyjnej” łemkowskiej
tożsamości, dla której decydujące znaczenie miała przynależność do wschodniego
kręgu kulturowego, która zasadniczo odróżniała Łemków zarówno od grup niesłowiańskich jak i zachodniosłowiańskich. Wschodnia religia i język były tymi
elementami kultury, które zdecydowały o pojawieniu się silnego poczucia odrębności i stanowiły podstawowe kryterium podziału świata na „swoich” i „obcych”.
Znalazło to wyraz w nazwie własnej grupy. Określenie „Rusin”, „Rusnak” początkowo wskazywało przede wszystkim na przynależność do Kościoła wschodniego,
„ruskiej wiary”, a przynależność konfesyjna i narodowa były w potocznym przekonaniu uznawane za tożsame. Warto dodać, że aż do XIX wieku przynależność
narodowa nie była przez Łemków i ich liderów wyraźnie artykułowana, a odrębność grupy, której podstawą była przynależność do wschodniego chrześcijaństwa,
miała charakter odrębności etnicznej, z charakterystycznym dla tego typu świadomości dzieleniem świata na „swoich” i „obcych”.
Początek kształtowania się odrębności grupowej Łemków to okres kiedy więź
miała charakter nawykowy, nie podlegała głębszej refleksji, była czymś oczywistym, pozwalała z łatwością umieścić grupę w społecznym świecie i uporządkować etniczne relacje. Łemkowie w większości byli grekokatolikami, mówili
językiem „swoim”, ruskim, zamieszkiwali zwarcie terytoria Łemkowszczyzny. To
okres, kiedy tożsamość etniczna nie tylko nie jest przedmiotem głębszej refleksji, ale również nie jest problematyczna, jest jedynym możliwym sposobem życia, znajduje potwierdzenie w religijnych rytuałach praktykowanych na co dzień,
wspólnej etnicznej przestrzeni, która jest uświęcona przez miejsce kultu wyraźnie
odróżniające się od miejsc kultu zachodniosłowiańskich sąsiadów. Realizuje się
także w codziennych interakcjach komunikacyjnych rozmowach ze „swojakami”
po „swojemu”.
Z tego okresu pochodzą podstawowe elementy zasobu symbolicznego, do którego nawiązują łemkowskie elity obecnie. Dla twórców współczesnych modeli
tożsamościowych prócz odrębności religijnej, języka, istotne jest także terytorium
grupy, oraz historyczne dziedzictwo, które pozwala odpowiedzieć na pytanie jak
najbardziej współczesne: kim jesteśmy i dlaczego taka, a nie inna jest dzisiejsza
kondycja grupy?
Podstawowe elementy zasobów symbolicznych „tradycyjnej” łemkowskiej
tożsamości w różnych okresach historii grupy ulegały stopniowej erozji stawiając
przed etnicznymi liderami zadanie rekonstrukcji grupowej tożsamości Wydarzenia, które jako pierwsze, rozbijają „tradycyjną” tożsamość i sprawiają, że staje się
ona problematyczna, są związane z dyferencjacją narodową Wschodniej Słowiańszczyzny. Pod koniec XIX wieku chłopska ludność łemkowska dostała się w orbitę procesów narodotwórczych będących wcześniej udziałem ludności ruskiej
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w Galicji2. Działania wśród Łemków rozpoczęły konkurujące ze sobą o „rząd
rusińskich dusz” stronnictwa: rusofilskie i ukraińskie i staroruskie, które prezentowały odmienne programy polityczno-narodowe i związane z nimi odmienne
opcje tożsamościowe. Ich działalność doprowadziła do rozbicia tożsamości grupy, która od tego czasu staje się niejednoznaczna. Jeśliby w tym czasie zapytać
ówczesnych liderów o odpowiedź na pytanie kim jestem? pojawiłyby się różne
odpowiedzi. Zaczynają być one bowiem kwestią wyboru pomiędzy oferowanymi
przez rywalizujące ze sobą stronnictwa alternatywami. Od momentu instytucjonalizacji podziałów grupowych i narastającej na Łemkowszczyźnie rywalizacji
stronnictw narodowych rusofilskiego, ukraińskiego i staroruskiego, inteligencja
łemkowska musi odpowiedzieć na pytanie: kim jesteśmy – Rusinami, Rosjanami czy Ukraińcami? Liderzy łemkowscy tego okresu nie mogli już odpowiedzieć
na pytanie: kto jest Łemkiem? w tradycyjny sposób: Łemko, to ktoś, kto jest grekokatolikiem, zamieszkuje Łemkowszczyznę, używa języka łemkowskiego. Wraz
z wspomnianymi podziałami pojawił się bowiem jeszcze jeden, niezwykle istotny
do dzisiaj, element – Łemkiem bowiem dla zwolenników odrębności obu grup
jest ten, kto prócz wymienionych wyżej warunków nie uważa się za Ukraińca. Co
więcej od końca XIX wieku podstawowym kontekstem dla budowania tożsamości grupowej, dla zwolenników odrębności Łemków, stał się kontekst ukraiński
a liderzy etniczni reprezentujący stanowisko odrębności Ukraińców i Łemków
strzegą przede wszystkim tej granicy, wiele energii poświęcając na udowodnienie
odrębnościobu grup27.
Następna z kategorii samoopisu – religijna – ulega rozbiciu wraz z podjętą
wśród Łemków misją kościoła prawosławnego. Odpowiedź na pytanie jakiego
wyznania jest Łemko staje się niejednoznaczna. Konwersje Łemków na prawosławie, które nasiliły się w okresie międzywojennym sprawiły, że Rusin może być
zarówno wiernym Kościoła prawosławnego jak i greckokatolickiego. Podziały
religijne wzmacnia sytuacja po drugiej wojnie światowej, kiedy to chociaż formalnie nie jest zlikwidowany, kościół greckokatolicki zawiesza swą działalność.
Większość Rusinów chcąc zachować kontakt z sacrum staje się wiernymi Cerkwi
prawosławnej, która za zgodą władz komunistycznych podejmuje działalność misyjną wśród Łemków. Gdy po latach Kościół greckokatolicki uzyskuje możliwość
działania, część wiernych wraca doń z powrotem, część natomiast zostaje w kościele prawosławnym.
Terytorium rusińskie w dalszym ciągu istotny element tożsamości grupy również traci swój esencjonalny chrakter. Wysiedlenia lat 1944-1947, które dotknęły
grupę zmieniły także oblicze Łemkowszczyzny, straciła ona jednoznacznie et2
P.R. Magocsi, Old Ruthenianism and Russophilism: A New Conceptual Framework for Analizing National Ideologies in Late 19-th Century Estern Galicja [w:] Peter Debreczeny (red.), American Contributions to the Ninth International Congres of Slavists, Kijów, s. 305-324.
27
E. Michna, Łemkowie…; idem., Kwestie….
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niczny chrakter. Miejsca zamieszkiwane przez Łemków zajęli polscy osadnicy.
I chociaż o obecności Łemków świadczą do dzisiaj charakterystyczne ze względu
na swą architekturę miejsca kultu i cmentarze, to jednak jej charakter się zmienił28. W związku z traumą wysiedleń, która jak wspominałam jest podstawowym
doświadczeniem integrującym społeczność łemkowską nie można już też powiedzieć, że Łemko, to ten kto mieszka na Łemkowynie. Łemko bowiem może równie
dobrze mieszkać w którejś z wsi Łemkowszczyzny jak i we Wrocławiu, Legnicy
czy Przemkowie. Potwierdzają to wyniki Spisu Powszechnego z 2002 roku – największa ilość deklaracji łemkowskich (3082) pochodziła z województwa dolnośląskiego. Wysiedlenia to jedna z głównych przyczyn zmiany etnicznego oblicza
Łemkowszczyzny. Nie bez znaczenia były także procesy modernizacji, i będąca
jej wynikiem zwiększona ruchliwość społeczna, przerwały one bowiem wielowiekową izolację społeczności, izolację, która chroniła łemkowską tożsamość i sprawiała, że nie była ona atakowana przez wpływy z zewnątrz.
Następnym filarem tradycyjnej łemkowskiej tożsamości był język używany
przez swojaków. W przedrefleksyjnym okresie nikt nie pytał o jego wariant. Nie
zastanawiał się nad zróżnicowaniami gwarowymi. Co istotne przerwanie izolacji
grupy, o której pisałam wcześniej, codzienne kontakty z większością, potęgowane przez wpływ mediów, kultury popularnej oraz większościowej szkoły spowodował, że i język jako kryterium tożsamościowe jest problematyczny. Język
łemkowski, jak każdy język mniejszościowy, jest bowiem językiem zagrożonym
wymarciem.
Wszystkie te fakty, zdecydowały o tym, że odpowiedź na pytanie kim jesteśmy? – jest niejednoznaczna. Stanowi to wyzwanie dla łemkowskich liderów
zmusza ich do stworzenia takiego projektu tożsamościowego, który mógłby stanowić ramy identyfikacyjne dla wielorako zróżnicowanej społeczności. Łemków
prawosławnych, grekokatolików, ateistów; tych, którzy mieszkają na Łemkowszczyźnie, i tych, którzy mieszkają na innych ternach Polski i poza jej granicami
a autochtoniczne terytorium opuścili dobrowolnie, bądź pod przymusem; tych,
którzy znają język łemkowski i używają go w kontaktach codziennych jak i tych
którzy już łemkowskiego nie znają. To skłania ich do rekonstrukcji tożsamości
i sformułowania na nowo kryteriów, które trzeba spełnić by móc być za Łemka
uznanym w nowych okolicznościach.
W trakcie badań mogłam obserwować ewolucję modeli tożsamościowych
łemkowskich liderów, którzy po okresie komunizmu, próbowali odbudować łemkowską tożsamość.
W pierwszym okresie istnienia ruchu, na początku lat dziewięćdziesiątych,
próbowali oni nawiązać – jak to mówili – do tradycyjnej łemkowskiej tożsamości.
I jej trzech podstawowych filarów: języka religii i terytotium, ale wszystkie trzy
28
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zostały poddane ponownej interpretacji i przeformułowane. Sposób rekonstrukcji jest reakcją na wymogi teraźniejszości, jest jednocześnie uzasadniany przez
badanych złożoną historią grupy. Odwołanie się do etnohistorii pozwala na uzasadnienie zmian treściowych, które mają miejsce w nowych modelach tożsamościowych i usprawiedliwić jej oddalenie od tego wzoru, który ma być dla nich
źródłem, a który pochodzi z zupełnie innego, przedrefleksyjnego okresu, kiedy
to jak wspominałam wcześniej, tożsamość łemkowska nie była problematyczna,
niepewna, wieloznaczna. Liderzy etniczni w swych wypowiedziach niejednokrotnie wyrażają żal, że do „mitycznego czasu”, kiedy wszyscy byliśmy Łemkami,
zamieszkującymi zwarte etniczne terytorium nie ma już powrotu. Podkreślają także, że za zmianami kryją się działania sił zewnętrznych wobec grupy, często jej
niechętnych, chcących ją zasymilować.
Przyjrzyjmy się zatem jak poprzez ideologiczną obróbkę podstawowe filary
tradycyjnej łemkowskiej tożsamości ulegają przeformułowaniu, takiemu by odpowiadały na wymogi teraźniejszości i mogły stanowić ramy identyfikacyjne dla
współczesnej wielorako zróżnicowanej społeczności łemkowskiej.
Rozpocznijmy od zróżnicowania religijnego. Tradycyjne do pierwszej wojny
światowej określenie każdy Łemko, to grekokatolik zostało zastąpione bardziej
ogólnym określeniem – Łemkowie są wschodnimi Słowianami, jesteśmy wschodniego obrządku. Taka konstrukcja jest bowiem o wiele bardziej szeroka i pozwala wpisać w nią wiele indywidualnych zróżnicowanych identyfikacji. Zarówno
tych Łemków, którzy należą do Kościoła greckokatolickiego, jak i tych którzy
są prawosławni, ale także tych, którzy są ateistami i nie mają związków z żadnym z wymienionych Kościołów, ale pamiętają jak istotna dla odrębności grupy
jest wschodniosłowiańska geneza łemkowskiej kultury. Liderzy ujmują znaczenie religii w podtrzymywaniu łemkowskiej tożsamości w dwóch płaszczyznach.
Wszyscy są zgodni, że w relacji do grup polskiej religia w dalszym ciągu wyznacza wyraźne granice, które pozwalają odróżnić to co „swoje” od tego co „obce”.
Podtrzymywanie tych granic ma dla grupy bardzo istotne znaczenie zapobiega
bowiem jej asymilacji z grupą dominującą. W tym kontekście najważniejsze jest
zachowanie wschodniego obrządku, który odróżnia Łemków od Słowian Zachodnich, bez względu na to w ramach jakiej Cerkwi. I chociaż liderzy łemkowscy
opcji autonomicznej często skarżą się na działalność ukrainizacyjną Kościoła greckokatolickiego i uważają ją za szkodliwą, przeciwstawiając neutralności Cerkwi prawosławnej, wierność wschodniemu obrządkowi uważają za coś niezwykle istotnego. Łemkowie o opcji ukraińskiej natomiast podkreślają rolę Kościoła
greckokatolickiego w kształtowaniu, pożądanej przez nich ukraińskiej świadomości narodowej Łemków. Mimo odmiennych preferencji liderzy nie chcą jednoznacznie opowiadać się za żadnym z wyznań. Wiedzą bowiem, że współcześnie
przynależność konfesyjna dzieli społeczność łemkowską Nie traktują więc przynależności konfesyjnej jako istotnego kryterium tożsamościowego. Rozmawiając

Tożsamość Łemków u progu XXI wieku. Ciągłość i zmiana

20

o podziałach religijnych ubolewają nad tym, że współcześnie nie można mówić
o „prawdziwym” łemkowskim wyznaniu. A jak powiedział jeden z moich rozmówców: …z religią u Łemków jest tak, że Łemko ma takie wyznanie jakie sobie wybierze. Tę zmianę zawartości treściowej współczesnej tożsamości liderzy
uzasadniają złożoną historią grupy i co ważne tym, że wydarzenia, które do niej
doprowadziły były niezależne od członków społeczności rusińskiej, polegały na
ingerencji z zewnątrz sił politycznych, które w sztuczny sposób ją podzieliły pod
względem religijnym. Pozwala to ocalić przekonanie, tak istotne dla myślenia nacjonalistycznego29, o naturalnej jedności grupy.
Drugim elementem tradycyjnej tożsamości poddanym refleksji jest język.
Za jedno z najważniejszych zadań działacze autonomiczni postawili przed sobą
kodyfikację języka łemkowskiego i zorganizowanie szkolnictwa w języku łemkowskim. Pozwalało to liderom mieć nadzieję, że uda się go zachować i uczynić
jednym z podstawowych atrybutów tożsamości grupy. Jednak rozproszenie grupy,
jego mniejszościowy charakter sprawia, że zakres używania języka łemkowskiego ulega ograniczeniu. Również to, że do dziś mimo wysiłków liderów nauczanie języka łemkowskiego w szkołach nie stało się powszechne wśród Łemków,
skłania niektórych przedstawicieli elity do złagodzenia tego kryterium. Chociaż
znajomość języka jest nadal przez wielu moich rozmówców wskazywana za podstawowe kryterium przynależności do grupy. Nie są to jednak wypowiedzi jednoznaczne. Mają charakter otwarty, np.: Łemko powinien znać język. Powinien
starać się mówić po łemkowsku. Tylko jeden z respondentów powiedział: „Być
Łemkiem, to znać przede wszystkim język, znać tradycję. Warunek minimum znać
język”.
Przytoczone wypowiedzi dowodzą, ze język nadal jest istotny jako kryterium
tożsamościowe, ale i to kryterium jest „rozmiękczane”, formułowane tak, aby mogły się w nim zmieścić osoby, które w różny sposób opanowały język łemkowski
i w różnych kontekstach go używają.
I wreszcie trzeci z filarów łemkowskie terytorium. Straciło ono wskutek
procesów o których pisałam swój esencjalistyczny charakter. Początki działania
ruchu łemkowskiego przebiegały pod znakiem planów umożliwienia powrotów
przesiedlonym Łemkom, pojawiały się wypowiedzi na temat konieczności podejmowania starań aby to umożliwić. Elity łemkowskie wierzyły, że przynajmniej
w ograniczonym zakresie, może się to udać. Niestety do powrotów na Łemkowszczyznę nie ma już chętnych. Większość przesiedlonych Łemków i ich dzieci
i wnuków zakorzeniło się już na Ziemiach Zachodnich. I chociaż Łemkowszczyzna dla Łemków jest nadal mityczną krainą, gdzie życie biegło naturalnie, wśród
„swojaków” o jej odtworzeniu nie ma już mowy.
I. Berlin, Nacjonalizm: Zlekceważona potęga [w:] idem., Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991.
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Podsumowując – łemkowscy liderzy etniczni przedefiniowując tożsamość
grupy nawiązują do „tradycyjnej”, łemkowskiej tożsamości z okresu przedrefleksyjnego. Jak mówili, jest to dla nich to źródło, z którego czerpią. W rozmowach
często podkreślali, że wtedy wszystko było prostsze. Wyrażali żal, że do tamtej
rzeczywistości nie ma już powrotu. Współczesność stawia przed nimi wyzwanie,
by zbudować model tożsamościowy, który odpowiadałby na wszystkie zróżnicowania, i pozwalał się zmieścić weń różnym zindywidualizowanym projektom. Powoduje to dążenie do znalezienia tego co będzie łączyć a nie dzielić dzisiejszych
Łemków.
Jedną ze strategii jest sformułowanie projektu, który nazwałam „minimum
tożsamościowym”. To minimum, wyraża najczęściej powtarzana przez moich
rozmówców odpowiedź na pytanie: kogo dziś można uznać za Łemka? Brzmi ona
…tego, kto się za Łemka uważa, przez liderów postulujących odrębność Łemków
bywa, że wyrażana jest w sposób negatywny, …to ci Łemkowie, którzy za Ukraińców się nie uważają.
Ta ostatnia wypowiedź wskazuje, że dla tych liderów najistotniejsze w procesie konstruowania obrazu własnej grupy jest określenie się w stosunku do grupy
ukraińskiej. Dzieje się tak, jak sadzę, z kilku powodów. Po pierwsze, w przypadku grupy polskiej, odrębność ta nie jest zasadniczo kwestionowana i nie podlega
obecnie dyskusji. Po drugie, dążenia do samookreślenia narodowego/etnicznego
i aspiracje do bycia odrębnym, czwartym narodem wschodniosłowiańskim, są
szczególnie mocno atakowane i blokowane właśnie przez przedstawicieli grupy
ukraińskiej, którzy uważają Łemków za członków własnego etnosu. Kwestia udowodnienia odrębności od narodu ukraińskiego jest więc dla Łemków-autonomistów sprawą podstawową. Po trzecie wreszcie, istotna wydaje się bliskość kulturowa obu grup. Niewielkie obiektywne kulturowe różnice wymagają bowiem,
jeżeli grupa chce się odróżnić od innych, skonstruowania na poziomie symbolicznym bardzo wyraźnej granicy. Nawiązując do metafory Zygmunta Baumana30
można powiedzieć, iż szczególnej obrony i strzeżenia wymaga ta granica, która
jest bardzo słaba, szczególnie krucha, niepewna i ta, która wywołuje najwięcej
sprzeciwów. Bycie Łemkiem dla zwolenników odrębności obu grup wyklucza poczucie jakiegokolwiek związku z narodem ukraińskim. Łemkiem jest ten, kto za
Ukraińca się nie uważa. To kryterium, włączone do minimum tożsamościowego
ma jednocześnie charakter zamknięty i jest, zdaniem liderów, nienegocjowalne.
W przypadku Łemków istotny jest jeszcze jeden kontekst identyfikacyjny.
Łemkowie muszą odróżnić się od grupy większościowej – polskiej. Obiektywne
różnice kulturowe są w tym są w tym przypadku wyraźne. Liderzy etniczni stojący na straży tożsamości mają tutaj nieco inny problem niż w przypadku chwiejnych granic ze społecznością ukraińską. Nie chcą pozwolić na pojawienie się wie30
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lowymiarowej tożsamości np. obywatelskiej i etnicznej. Taka wielowymiarowa
tożsamość bowiem zacierałaby granice grupowe, o których utrzymanie walczą
i sprzyjałaby asymilacji. Mogłam się o tym przekonać, o czym wspominałam na
początku tekstu, po opublikowaniu przywoływanej na początku artykułu pracy,
gdzie wśród kategorii samopisu zrekonstruowanych na podstawie badań we wsi
Leszczyny na Łemkowszczyźnie zachodniej (badania te obejmowały członków
społeczności lokalnej a nie liderów etnicznych) wymieniłam Łemków-Polaków,
gdzie polskość była przez badanych definiowana właśnie w sensie obywatelskim31.
Kategoria ta była najczęściej krytykowana przez łemkowskich liderów, niektórzy
z nich nawet sugerowali, że wymyśliłam sobie takiego Łemka, bo przecież Łemko
nie może być Polakiem nawet w sensie obywatelskim.
Czy zatem według łemkowskich liderów etnicznych o przynależności do grupy decydują tylko/głównie czynniki subiektywne. Czy można powiedzieć, że minimum tożsamościowe jest oparte wyłącznie na kryteriach subiektywnych. Tak
mogłoby się wydawać na podstawie analizy wypowiedzi łemkowskich liderów,
zebranych w trakcie badań. Nieco inne wnioski nasuwają się z mojej długoletniej
obserwacji praktyki grupowych kategoryzacji. Mimo znacznej zmienności i otwartości stosowanych kryteriów (językowych, religijnych, związku z terytorium,
czyli tych które dotyczą zawartości kulturowej tożsamości) jak pokazuje praktyka
grupowa, o tym czy jesteś Łemkiem czy nie decyduje Łemkowskie pochodzenie. Badani mimo, powtarzanej w rozmowach deklaracji, że Łemkiem jest każdy,
kto się za Łemka uważa, sami kategoryzując tę czy inną osobę używają kryterium obiektywistycznego. Możliwość subiektywnego wyboru jest zarezerwowana
tylko dla tych, którzy mogą się wykazać łemkowskimi przodkami (teraz już nie
muszą to być oboje rodziców ale chociażby jeden z dziadków lub pradziadków).
Pomimo więc dużej otwartości i zmienności kryteriów, które zawiera współczesne
minimum tożsamościowe pozwalające wpisać weń indywidualne projekty zróżnicowanej pod wieloma względami społeczności łemkowskiej, liderzy etniczni
poszukują podstaw tożsamości kolektywnej na poziomie primordial.
Wydaje się zatem, że współcześnie, gdy dyskurs na temat współczesnych tożsamości toczy się wokół jej płynności, zmienności i podkreśla prawo jednostki do
wybrania i budowania jej w sposób indywidualny liderzy etniczni, chociaż przyznają członkom swej grupy prawo do wyboru tożsamości, jednocześnie poszukują
jednoznacznych kryteriów przynależności do grupy i starają się utrzymywać najważniejsze z grupowych granic.
Analiza ewolucji zawartości treściowej łemkowskiej tożsamości oraz grupowych kategoryzacji wskazują na dwoisty charakter tożsamości etnicznej. Pierwszy
aspekt – obejmuje specyficzne cechy kulturowe, ich ewolucja, zanikanie, zmiana,
niekoniecznie muszą oznaczać zmianę tożsamości etnicznej. Drugi aspekt toż31

E. Michna, Łemkowie…, s. 81.

204

Ewa Michna

samości odnosi się do cech, które są odbierane jako dane i niezmienne i których
przyswojenie nie jest cechą jednostkowego wyboru. Nie oznacza to, że tymi drugimi nie można manipulować, ale ponieważ są one postrzegane jako niezmienne
ich manipulacja wymaga bardziej subtelnych strategii32
Na koniec chciałabym zwrócić uwagę na nowe zjawiska w tożsamościowej
debacie, które pojawiły się po zakończeniu sukcesem łemkowskiej walki o uznanie, zakończonej wpisaniem Łemków do Ustawy o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz języku regionalnym z 2005 roku, jako odrębnej mniejszości etnicznej. Ustawa bowiem stanowi nowy, ważny kontekst, w który starają się wpisać dwa odmiennie określających przynależność narodową grupy środowiska
łemkowskie.
Walka o uznanie odrębności etnicznej Łemków postulujących odrębność od
narodu ukraińskiego rozpoczęła się wraz z demokratyzacją systemu politycznego.
Pierwszym instytucjonalnym rozwiązaniem, które wskazywało na zmianę polityki państwa wobec Łemków, przez władze komunistyczne uznawanych część narodu ukraińskiego, było rozpoczęcie w 1992 roku nauczania języka łemkowskiego
w szkolnictwie publicznym. Dla Łemków autonomistów był to ważny fakt, chociaż często słyszałam od moich łemkowskich rozmówców, że są w Polsce uznani de facto a nie de jure, obecność łemkowskiego w szkołach uznawali oni za
pewną formę legalizacji własnej grupy, przyznanie im przez państwo odrębnego
etnicznego statusu, chociaż jeszcze nie wyrażonego wprost w żadnym akcie prawnym. Uznanie prawa do odrębności Łemków od początku budziło niezadowolenie
i sprzeciw ze strony Ukraińców i Łemków o ukraińskiej świadomości narodowej,
którzy protestowali przeciwko „dzieleniu narodu ukraińskiego”33.
Prawne usankcjonowanie mniejszości łemkowskiej było uzasadniane przyjętą w polskim prawie zasadą swobody samookreślenia narodowego. Ochroną
państwa objęte zostały osoby mające obywatelstwo polskie a ich samookreślenie
narodowe jest przedmiotem ich własnych, indywidualnych decyzji34. Znalezienie się w Ustawie na liście uznanych mniejszości stanowi oficjalne uznanie tej
mniejszości, i jest przez Łemków autonomistów traktowane jako akceptacja ich
odrębności, a także ważny etap w narodowym rozwoju35.
Ustawa definiuje „mniejszości narodowe” i „mniejszości etniczne” jako odrębne kategorie, z których jedna – mniejszość narodowa utożsamia się z narodem zorganizowanym we własne państwo a etniczna – odnosi się do społeczności
niepaństwowych. Podział ten ma przede wszystkim charakter formalny. UpraszL. Holy, Kulturowe tworzenie tożsamości etnicznej: Berti z Darfur [w:] Z. Mach, A. Paluch
(red.), Sytuacja mniejszościowa a tożsamość, Kraków 1992, ss. 110-118.
33
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cza złożone społecznie, wielowymiarowe tożsamości niektórych ze społeczności
objętych ochroną. Ta część ustawy zawiera także listę mniejszości. Taki sposób
zdefiniowania mniejszości jest istotny w przypadku analizowanej grupy z dwóch
powodów. Po pierwsze, po raz pierwszy w akcie prawnym Łemkowie pojawili się
jako odrębna od Ukraińców mniejszość etniczna. Zakończyło to zatem wieloletnie
starania części liderów łemkowskich o uznanie ich etnicznej odrębności. Po drugie, istotne, w kontekście rozbicia tożsamości grupy, o którym wspominałam, jest
rozróżnienie w Ustawie mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych. Łemkowie bowiem (w zależności od swej opcji tożsamościowej) mogą być traktowani
jako mniejszość narodowa – to ta część grupy, która uważa się za część narodu
ukraińskiego, a także co za tym idzie utożsamia się z narodem zorganizowanym
we własnym państwie. Są zatem proukraińscy Łemkowie, w myśl przyjętej definicji, częścią mniejszości narodowej ukraińskiej wymienionej w Ustawie, objętej
ochroną prawną. Ta część grupy, która postuluje odrębność Łemków od narodu
ukraińskiego, to z kolei mniejszość etniczna nie utożsamiająca się z narodem zorganizowanym we własnym państwie, stanowiąca mniejszość etniczną, wymienioną jako odrębna w omawianym akcie prawnym. Taka sytuacja jest wynikiem tego,
że omawiana społeczność rozbita pod względem tożsamościowym, ma złożoną
wielowymiarową tożsamość, która nie do końca da się wpisać w ustawowe kategorie.
Ale zapisy te miały także pewne konsekwencje praktyczne. Specyfika grupy podzielonej pod względem tożsamościowym, zaowocowała bowiem sporem
o sposób wyłaniania reprezentantów mniejszości łemkowskiej do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych powołanej na mocy zapisów Ustawy. Procedura powoływania członków Komisji Wspólnej określona została w ustawie.
Członków powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra właściwego ds.
wyznań religijnych i mniejszości narodowych i etnicznych. Przedstawicieli mniejszości, Minister przedstawia spośród kandydatów zgłoszonych przez mniejszości
lub przez nie zaopiniowanych. Zapisy Ustawy precyzują iż powołać na przedstawiciela w Komisji Wspólnej można tylko kandydata wskazanego lub zaopiniowanego przez mniejszość, której ma on być reprezentantem. (Roz 5, art. 24)36.
Spór wokół wyłonienia przedstawicieli mniejszości łemkowskiej rozpoczął
się od tego, że przedstawiciele organizacji łemkowskich: Fundacji Wspierania
Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika”; Łemkowskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Kyczera”; Stowarzyszenia „Ruska Bursa”; Stowarzyszenia Łemków; Zjednoczenia
Łemków; Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna”, którzy spotkali się
aby wyłonić przedstawiciela mniejszości łemkowskiej, nie doszły do porozumienia. Przeszkodą były różnice interpretacji zapisów Ustawy. A dokładniej tego czy
Łemkowie-Ukraińcy powinni być zaliczani do ukraińskiej mniejszości narodowej
36
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czy też łemkowskiej odrębnej mniejszości etnicznej. Układ sił na zebraniu był
taki, że poza Zjednoczeniem Łemków, organizacje reprezentowały opcję etniczną,
bądź nie chciały jednoznacznie wypowiadać na temat opcji narodowej. Przedstawiciele proukraińskiego Zjednoczenia Łemków, będącego członkiem wspierającym Związku Ukraińców w Polsce, uważali, że w przypadku podzielonej pod
względem tożsamościowym grupy w komisji powinny być reprezentowane obie
opcje: autonomiczna i ukraińska. Podobne stanowisko zajęło Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji powołując, H. Duć-Fajfer (reprezentującą opcję
autonomiczną) i Stefana Hładyka (reprezentującego opcję ukraińską) w skład Komisji. Wywołało to sprzeciw przedstawicieli części łemkowskich organizacji autonomicznych. Do Ministerstwa został skierowany protest przeciwko powołaniu do
Komisji Wspólnej członka Zjednoczenia Łemków jako reprezentanta społeczności łemkowskiej. Wsparty opiniami o charakterze historycznym, socjologicznym
i prawnym, które wskazywały, że przedstawiciel Zjednoczenia Łemków, który reprezentuje ukraińską opcję tożsamościową nie może reprezentować mniejszości
łemkowskiej, grupy o odrębnej etnicznej tożsamości bowiem celem Zjednoczenia
Łemków zapisanym w statucie organizacji jest „reprezentowanie i ochrona interesów ukraińskiej etnograficznej grupy Łemków”, m.in. przez „…inspirowanie
nauki języka ukraińskiego w szkołach, gdzie zamieszkuje ludność łemkowska”37.
Cele organizacji są zatem, jak twierdzili liderzy opcji autonomicznej, sprzeczne
z dążeniami etnicznej mniejszości łemkowskiej, która zabiega o ochronę etnicznej
tożsamości łemkowskiej, podkreśla odrębność mniejszości łemkowskiej i ukraińskiej, zabiega o nauczanie języka łemkowskiego w szkołach. Co więcej odrębność
tej grupy etnicznej, została potwierdzona w Ustawie, poprzez wpisanie grupy jako
odrębnej mniejszości etnicznej, nie utożsamiającej się z państwem zewnętrznym.
Łemkowie-Ukraińcy, według Łemków podkreślających odrębność grupy ponieważ utożsamiają się z narodem Ukraińskim, zorganizowanym we własne państwo,
powinni wyłaniać swych reprezentantów w ramach mniejszości ukraińskiej.
W opinii części liderów łemkowskich opcji autonomicznej nowa sytuacja
prawna, uznająca Łemków, za odrębną od Ukraińców mniejszość etniczną kończy wieloletni spór i walkę o uznanie. Nie muszą oni bowiem już nikomu udowadniać, że nie są Ukraińcami. Zapisy ustawy bowiem jasno precyzują, że Łemkowie są grupą etniczną nie utożsamiającą się z państwem zewnętrznym. Nie
są zatem według nich Ukraińcami, którzy takie zewnętrzne państwo posiadają.
Według działaczy opcji autonomicznej kończy to długoletnie spory tożsamościowe wewnątrz grupy, która zyskała prawne uznanie swej odrębności. Innego zdania są przedstawiciele opcji ukraińskiej. Działacze Zjednoczenia Łemków, często
podkreślają, że uznanie Łemków, za odrębną od Ukraińców grupę etniczną jest
działaniem na szkodę grupy i nieco inaczej widzą relację pomiędzy mniejszością
37
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narodową a grupą etniczną. Dają temu wyraz m.in. na łamach czasopisma Watra,
ale także w wystąpieniach publicznych. Takie stanowisko w czasie uroczystości
rocznicowych w obozie w Jaworznie (we wrześniu 2011 roku) wyartykułował
Wasyl Szanta, który tymi słowami zwrócił się do zebranych: …nas nazywają
Ukraińcami i Łemkami, a nawet w innej kolejności było Łemkowie. My wiemy, że
teraz uznają to, że powinno być Ukraińcy w tej liczbie i Łemkowie (…) Ja myślę,
że jak minie jeszcze trochę czasu, da się to wyprostować, bo jak można przyjąć
takie rozróżnienie Polacy i górale albo górale i Polacy. Ten przykład jest bardziej wymowny w stosunku do naszej mniejszości narodowej, grupa etniczna jest
taką grupą regionalną. Jak dowodzi przytoczona wypowiedź, Łemkowie-Ukraińcy nie podzielają opinii, że prawne uznanie kończy dylematy tożsamościowe
Łemków.
Co więcej można powiedzieć, że na początku XXI wieku, w dalszym ciągu
trwa swoista „walka o dusze”. Propagowanie własnych koncepcji dotyczących
przynależności narodowej Łemków można było także obserwować w trakcie
kampanii promującej Spis Powszechny 2011 roku. Liderzy będący zwolennikami
odrębności etnicznej Łemków (m. in. na stronie Stowarzyszenia Łemków38 ) w obu
pytaniach spisowych sugerowali by członkowie grupy wpisywali narodowość
łemkowską, a w rubryce dotyczącej języka używanego w domu wpisywali język
łemkowski. Natomiast na stronie Zjednoczenia Łemków znalazła się sfinansowana
przez Fundację Batorego ulotka, która byłą także rozdawana w cerkwiach greckokatolickich, sugerująca by Łemkowie, w pierwszym ze spisowych pytań: Jaka jest
Pana(i) narodowość? wpisywali: ukraińską. natomiast w odpowiedzi na pytanie
następne: Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu i wspólnoty
etnicznej? – łemkowską. Ta sama ulotka sugerowała, aby w rubryce dotyczącej języka Łemkowie wpisywali język łemkowski39. Ta zmiana w przypadku ŁemkówUkraińców, którzy odrębność swojej grupy sprowadzają do różnic o charakterze
etnograficznym była uwarunkowana treścią pytania spisowego. Miała także zachęcać Łemków, o wielowymiarowej tożsamości do zadeklarowania tożsamości
ukraińskiej. Co więcej, ulotka zachęcała by w pierwszej kolejności deklarować
przynależność do narodu ukraińskiego, co przy agregowaniu wyników przez GUS
będzie skutkowało zaliczeniem do mniejszości ukraińskiej. Wydanie tej ulotki,
zostało uznane przez środowiska Łemków autonomistów za manipulację i przejaw ukrainizacji Łemków. Internetowe radio Lem.fm. poświęciło tej sprawie odrębną audycję. Chociaż więc w sferach deklaracji, część łemkowskich liderów
opcji autonomicznej, uważa spór tożsamościowy w grupie za nieistotny, wciąż
angażuje on emocje i determinuje część podejmowanych działań zwolenników
odmiennych opcji tożsamościowych.
38
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http://www.stowarzyszenielemkow.pl/, 2011-07-20.
http://www.lemkounion.republika.pl/Dokumenty/ulotka_c_lemki.pdf, 2011-07-20.
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Podsumowując, krótko rozważania podejmowane w artykule, można stwierdzić, że łemkowska tożsamość na początku XXI wieku, jest tożsamością wielowymiarową, złożoną, budowaną w oparciu o tradycyjne cechy grupy, które przez
wieki pozwalały członkom grupy odróżniać się od innych, takie jak: pochodzenie,
język łemkowski, własne autochtoniczne terytorium, przynależność do wschodniego Kościoła. Ze względu na złożone losy grupy te tradycyjne elementy łemkowskiej tożsamości ulegają reinterpretacji i w indywidualnych projektach tożsamościowych ich znaczenie może być różne. Wydaje się, że współcześnie, bardzo
istotnym elementem tożsamości wszystkich Łemków, jest doświadczenie Akcji
„Wisła”, które zmieniło losy grupy i zdecydowało o jej dzisiejszym położeniu.
Sądzę, że nie ma Łemków, którzy budując swoją tożsamość nie odnosiliby się
w jakiś sposób do tego traumatycznego wydarzenia, które dotknęło praktycznie
każdej łemkowskiej rodziny. Bardzo interesujące konsekwencje dla dyskursu tożsamościowego, wskazujące na dynamikę procesów konstruowania tożsamości
miało, na początku XXI wieku, wpisanie Łemków, jako odrębnej grupy etnicznej
do Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym
z 2005 roku. Dla części liderów łemkowskich stanowiło ono bowiem polityczne upodmiotowienie grupy i akceptację odrębnej łemkowskiej tożsamości. Część
z liderów autonomistów miała nawet nadzieję, że zakończy to zapoczątkowany
w okresie procesów dyferencjacji narodowej Słowiańszczyzny Wschodniej, spór
dotyczący przynależności narodowej Łemków. Tak się jednak nie stało. Pokazują
to działania liderów, dwóch instytucjonalnych przedstawicieli Zjednoczenia Łemków i Stowarzyszenia Łemków, organizacji reprezentujących odmienne koncepcje
przynależności etnicznej/narodowej Łemków.

