
Znaczenie przeszłości i sposoby jej przywoływania...  
 
  

39 

Edukacja Dorosłych 2014, nr 2     ISSN 1230-929 X 

 
S y l w i a  S ł o w ińs k a  

ZNACZENIE  PRZESZŁO ŚCI  I  SPOSOBY  
JEJ  PRZYWOŁYWANIA  

W  ODDOLNYCH  INICJATYWACH  
SPOŁECZNO-KULTURALNYCH 

Słowa kluczowe: czas, sposoby przywoływania przeszłości, oddolne inicjatywy 
społeczno-kulturalne.  
 
Streszczenie: Tekst jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przeszłość 
jest przywoływana w oddolnych inicjatywach społeczno-kulturalnych i jakie zna-
czenie nadają jej ich twórcy. Autorka opiera się na wynikach badań zrealizowa-
nych w orientacji interpretatywnej, a jako ramę badawczą wykorzystuje fenomeno-
logię społeczną Alfreda Schütza. Analizując inicjatywy, autorka wyróżniła cztery 
kategorie ich twórców nadających przeszłości odmienne znaczenie: zakorzenieni 
w tradycji; sentymentalni kolekcjonerzy przedmiotów przeszłości; odkrywcy prze-
szłości; (re)interpretatorzy. 

Czas w kulturze współczesnej  

Sposób doświadczania czasu w kulturze współczesnej uległ ogromnym 
przeobrażeniom i skomplikowaniu. Przemiany objawiają się między innymi 
w kompresji czasu, zmianie relacji pomiędzy przeszłością, teraźniejszością 
i przyszłością. Badacze (Tarkowska 2012), opisując współczesną nieprzejrzy-
stą, płynną rzeczywistość zwracają uwagę na dominację teraźniejszości. Mówi 
się więc o kulturze „teraz”, kulturze teraźniejszości, podkreślając jej nietrwa-
łość, ulotność, szybkość, natychmiastowość, zmienność, niestabilność, nasta-
wienie na nowość, przyspieszenie. „Koncentracja na teraz” wiąże się z włą-
czaniem przeszłości i przyszłości do teraźniejszości, ze skróceniem horyzontu 
czasu sięgającego w przeszłość i przyszłość. Ale jednocześnie można dostrzec 
ogromny wzrost zainteresowania przeszłością i pamięcią, nazywany „eksplo-
zją pamięci”. Elżbieta Tarkowska wskazuje, iż zarówno „kultura teraźniejszo-
ści”, jak i zainteresowanie przeszłością i intensyfikacja pamięci mają swoje 
źródła w oddziaływaniu nowych mediów i technologii komunikacyjnych, kon-
sumpcji, kulturze popularnej. One bowiem zmieniają struktury czasu, skracają 
horyzont czasowy, przekształcają sposoby doświadczania przeszłości oraz 
mechanizmy pamięci zbiorowej (Tarkowska 2012). Jak uważa Marek Krajew-
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ski, przeszłość w związku z rozwojem nowych technologii staje się „bardziej 
dostępna”, ale to oznacza, że ulega „popularyzacji”, traci swój status źródła 
sensu i podstawy tożsamości, stając się przedmiotem dostarczającym wrażeń 
oraz konsumpcyjnych przyjemności. Przeszłość nie tyle kieruje naszymi dzia-
łaniami i wyznacza kształt przyszłości, ile raczej bawi, śmieszy, wzrusza, do-
starcza głównie wrażeń i doświadczeń estetycznych (Krajewski 2003, s. 243). 
Niewątpliwie status przeszłości uległ przeobrażeniu, lecz jak twierdzi Kra-
jewski, nadal jest ona funkcjonalna – „użyteczna i używana” (2003). W cza-
sach zmian, niestabilności, nieprzejrzystości ludzie w większym stopniu są 
skłonni do zwracania się do źródeł, spoglądania w przeszłość i poszukiwania 
w niej stałych punktów oparcia dla tożsamości (Tarkowska 2012). 

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w aktualnych inicjatywach  
społeczno-kulturalnych – założenia badawcze  

Każde zjawisko ma swój aspekt czasowy, jakieś temporalne uwikłania, 
pisze Elżbieta Tarkowska (1992, s. 30). „Temporalnie uwikłane” są również 
zjawiska z obszaru aktywności kulturalnej. W sferze aktywności kulturalnej 
obecnie szczególnie chętnie sięga się do przeszłości. Dawne wydarzenia, 
mniej lub bardziej znane postacie historyczne, tradycje autentyczne lub „wy-
nalezione” stają się motywem przewodnim różnego rodzaju działań, wydarzeń 
i inicjatyw kulturalnych (Szlendak 2011). Zainteresowanie przeszłością przy-
biera nierzadko postać „popkulturowych flirtów” z tradycją (Grad, Mamzer 
2005; Nieroba i in. 2010), w których przeszłość jest komercjalizowana, wyko-
rzystywana jako przestrzeń zabawy, rozrywki, emocjonalnych i estetycznych 
doznań. Przejawia się to w cieszących się popularnością rekonstrukcjach wy-
darzeń historycznych, rozmaitych inscenizacjach, widowiskach, imitacjach, 
stylizacjach, skansenach. Lecz, jak wspomniano na wstępie, sposób doświad-
czania i „użytkowania” przeszłości jest różnorodny i skomplikowany, nie da 
się zamknąć w jednej formule. W niniejszym tekście przedmiotem zaintere-
sowania uczyniono przeszłość uobecnianą w oddolnych inicjatywach społecz-
no-kulturalnych, podejmowanych przez różne podmioty ulokowane poza ra-
mami tradycyjnych instytucji kultury: osoby działające w ramach organizacji 
trzeciego sektora, grup nieformalnych i samodzielnie. Kategoria pojęciowa 
„inicjatywy społeczno-kulturalne” oznacza, że nie chodzi tu jedynie o działa-
nia zaliczane do sfery kultury symbolicznej, lecz takie, w których często gra-
nica między kulturą symboliczną i socjetalną (Kłoskowska 1991) rozmywa 
się. 

Odnosząc się do badań, postaram się odpowiedzieć na pytania: 
1) Jak (w jaki sposób i w jakiej postaci) przeszłość przywoływana jest w ba-

danych inicjatywach? 
2) Jakie znaczenie przypisują przeszłości twórcy tych inicjatyw? 
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Opierać się będę na wynikach badań przeprowadzonych w roku 2012 
w ramach projektu dofinansowanego ze środków MKiDN Inicjatywy i ludzie 
w kulturze lubuskiej – nowe przestrzenie. Zbadano wówczas 20 inicjatyw i ich 
twórców/organizatorów/ realizatorów/pomysłodawców (64 osoby).  

Badania przeprowadzone były w orientacji interpretatywnej, a jako meto-
dę zbierania danych zastosowano wywiad pogłębiony, obserwację uczestni-
czącą wspartą technikami wizualnymi (fotografią) oraz analizę materiałów 
zastanych. Ramy badawczej dostarczyła fenomenologia społeczna Alfreda 
Schütza (Schütz, Luckmann 2003; Schütz 2012). Zgodnie z nią świat społecz-
ny jest rzeczywistością zinterpretowaną, konstruowaną przez aktorów spo-
łecznych nadających znaczenia swym działaniom. Badanie świata społecznego 
jest więc badaniem sensów, a nie surowych faktów, skoncentrowane jest na 
subiektywnej perspektywie aktorów społecznych i jest próbą spojrzenia na 
świat ich oczyma. Badanie tej rzeczywistości wymaga zatem rekonstruowania 
i interpretowania subiektywnych sensów. Są one, wedle Schütza, powiązane 
ze społecznymi, przestrzennymi i temporalnymi strukturami świata przeżywa-
nego człowieka. Zaś sposób doświadczania czasu przez aktorów społecznych 
stanowi istotny wymiar sensów podejmowanych przez nich działań.  

Wstępna analiza inicjatyw 18 podmiotów (z 20 przebadanych w projekcie 
wykluczono te, które realizowane były w ramach działalności gospodarczej) 
pozwoliła na wyłonienie wśród nich:  
1) inicjatyw, w których obecne są trzy obszary czasu: przeszłość, teraźniej-

szość i przyszłość (inicjatywy 7 podmiotów); 
2) inicjatyw, w których nieobecna jest przeszłość (inicjatywy 10 podmiotów); 
3) inicjatyw, w których obecna jest tylko teraźniejszość (inicjatywy 1 pod-

miotu). 
 

Rys. 1. Obszary czasu obecne w badanych inicjatywach  
 

Inicjaty-
wy 
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Teraźniej-
szość 

                  

Przeszłość                   

 
Źródło: opracowanie własne. 

 
Dalsze analizy odnosić się będą do działań 7 podmiotów, w których ujaw-

nia się przeszłość. Są to inicjatywy1: 

                                                      
1 Ze względu na specyfikę badań materiał badawczy za zgodą uczestników nie był anonimizowany. 
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• Stowarzyszenia Nasze Zatonie (analizie poddano wywiady z 3 osobami); 
• Stowarzyszenia Miłośników Kultury Łemkowskiej (dalej SMKŁ), Strzelce 

Kraj. (analizie poddano wywiady z 2 osobami);  
• Stowarzyszenia Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu 

„Przyjaźni Podmoklom” (dalej Stowarzyszenie „Przyjaźni Podmoklom”), 
Podmokle Małe, gm. Babimost (analizie poddano wywiady z 3 osobami); 

• Stowarzyszenia Beit Lubsko (dalej SBL), Lubsko (analizie poddano wywia-
dy z 4 osobami);  

• Krystyny Betiuk, Bukowica – artystka-plastyk, pedagog;  
• Wojciecha Jachimowicza, Szyba – regionalista, organmistrz, właściciel dwo-

ru w Szybie,  
• Zbigniewa Czarnucha, Witnica – pedagog, historyk, regionalista, pisarz, 

publicysta, działacz na rzecz dialogu polsko-niemieckiego.  

Przeszłość w badanych inicjatywach społeczno-kulturalnych  

W każdym z analizowanych przypadków działalność jest różnorodna i nie 
koncentruje się jedynie na przeszłości, jednak pojawia się tu ona jako istotny 
obszar aktywności. Nie mamy tu jednak do czynienia ze skostnieniem, negowa-
niem teraźniejszości i ucieczką od przyszłości czy teraźniejszości. Wszystkie 
trzy rodzaje czasu współistnieją ze sobą. Teraźniejszość jawi się badanym jako 
przestrzeń działania, realizacji wyznaczonych celów, urzeczywistniania planów, 
rozwiązywania problemów oraz zmagania ze światem i jego zadaniami. Przy-
szłość uwidacznia się w myśleniu o tym, co będzie – o przyszłości inicjatywy, 
swojej w niej roli, w planowaniu, konstruowaniu kolejnych projektów, zamie-
rzeniach kontynuowania aktualnych działań, modernizowania ich lub zaprzesta-
nia; w podejmowaniu działań niejednorazowych – cyklicznych, sięgających 
poza „teraz”, mających przynieść skutki w przyszłości. Postrzeganie przyszłości 
jest jednak ambiwalentne. Po pierwsze jawi się ona inicjatorom jako obszar 
kolejnych zadań do wykonania; nowych możliwości i nadziei na zmiany, na 
dalszy rozwój, szans na realizację nowych pomysłów. Po drugie jednak przy-
szłość traktowana jest z pewnym niepokojem. Tu jawi się ona jako przestrzeń 
niepewna. Niepewność dotyczy sytuacji finansowej, lokalowej, zainteresowania 
uczestników, wynika też z faktu, że brakuje młodych osób, które by chciały 
kontynuować podjęte działania. Charakterystyczne jest jednak, że horyzont 
przyszłości nie jest krótki. Wprawdzie większość badanych nie wybiega w pla-
nach daleko w przyszłość, planuje krótkoterminowo i koncentruje się na zada-
niach bliskich, lecz nadaje skutkom swoich działań znaczenie w dalszej perspek-
tywie: myśli o zachowaniu ciągłości kulturowej, międzypokoleniowej transmisji 
wartości. Obrazuje to wypowiedź jednej z osób: 

Żeby nam się udało zatrzymać asymilację, żeby kilka pokoleń to jeszcze 
funkcjonowało… (SMKŁ_AG). 
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Stosunek do teraźniejszości i przyszłości nie różnicuje znacząco inicjato-
rów, inaczej jest w przypadku ich podejścia do przeszłości. Biorąc pod uwagę, 
to w jaki sposób przeszłość manifestuje się w podejmowanych przez nich inicja-
tywach i jak odnoszą się do niej, czyli jakie nadają jej znaczenie, można podzie-
lić badanych aktorów społecznych na kilka kategorii: 
• zakorzenieni w tradycji (członkowie SMKŁ i stowarzyszenia „Przyjaźni 

Podmoklom”); 
• „odkrywcy” przeszłości (członkowie Stowarzyszenia Beit Lubsko i Nasze 

Zatonie); 
• sentymentalni kolekcjonerzy (Krystyna Betiuk, Wojciech Jachimowicz); 
• (re)interpretatorzy przeszłości (Zbigniew Czarnuch). 

Podkreślić należy, że znaczenia te odnoszą się do części działań badanych 
podmiotów, tej, w której obecna jest przeszłość. W żadnym z badanych przy-
padków inicjatywy nie koncentrują się wyłącznie na przeszłości. Zatem zapro-
ponowane kategorie określają ich stosunek do przeszłości w podejmowanych 
pewnych działaniach, a nie do całej działalności.  

Zakorzenieni w tradycji 

Inicjatywy związane z przeszłością podejmowane przez „zakorzenionych” 
służą przede wszystkim utrzymaniu ciągłości kulturowej. To jest takie przeka-
zywanie z pokolenia na pokolenie, bo to umyka, to umyka…, mówi jeden z ba-
danych (SPP_S.B.). 

W działaniach „zakorzenionych” przeszłość ujawnia się w pielęgnowaniu 
elementów kultury stanowiącej o specyfice kulturowej – grupy etnicznej (łem-
kowskiej) oraz rdzennej kultury Regionu Kozła2.  

Pielęgnowanie tradycji, pamięci o przeszłości i jej obiektów, będących no-
śnikami pamięci, służy podtrzymaniu granicy enklawy etnicznej, utrwaleniu 
różnicy pomiędzy swoimi i obcymi, jest strategią powstrzymania procesów 
asymilacyjnych, rozmywania się różnicy kulturowej. Tak, jesteśmy Łemkami. 
Szkoda by było coś takiego zatracić… (SMKŁ_P.C.) wyznaje muzyk folkowego 
zespołu Lemko Tower. 

Pamięć przeszłości to element budowania lokalnej/etnicznej tożsamości. 
Istotne jest tu dbanie o międzypokoleniowy przekaz wartości i tradycji. W tym 
graniu cieszymy się, że właśnie możemy kultywować tą całą działalność i prze-
kazywać to dalszym pokoleniom, tak jak nasi dziadkowie to też robili 
(SMKŁ_P.C.). Lokalne tradycje/tradycje kultury pochodzenia traktowane są 
jako szczególnie cenne, „największa wartość”, coś, co wyróżnia i łączy ludzi.  

 
 

                                                      
2 Podmokle Małe położone są na obszarze Babimojszczyzny, regionu, gdzie zachował się folklor 

wielkopolski, ludowe stroje, pieśni i instrumenty. Gmina Babimost mieści się także na terenie 
Regionu Kozła, obejmującego siedem gmin na pograniczu województwa lubuskiego i wielko-
polskiego, które łączy tradycja ludowa, w tym instrument – kozioł. 
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Tabela 1. Obecność przeszłości w działaniach „zakorzenionych” 
 

Sposoby przywoływania 
przeszłości Przykład/opis 

Badanie przeszłości, poszu-
kiwanie jej śladów 

Projekt SMKŁ Nasza księga. Dzieci i młodzież zbierali opowie-
ści łemkowskich mieszkańców powiatu strzelecko-drezdenec-
kiego, gromadzili stare fotografie, dokumenty i tworzyli drzewa 
genealogiczne; owocem działań była dwutomowa publikacja 
Z łemkowskiej skrzyni 

Publikacje – naukowe, 
popularnonaukowe, literatu-
ra piękna 

Z łemkowskiej skrzyni. Opowieści z Ługów i okolic; Z łemkowskiej 
skrzyni. Opowieści z Brzozy i okolic; 2 tomy historii kościoła 
prawosławnego na Ziemiach Zachodnich 

Imprezy tematyczne  Wieczór z kulturą łemkowską 
Skanseny i izby pamięci  Skansen Maszyn Rolniczych w Podmoklach Małych; Izba Pa-

mięci Franciszka Sarnowskiego w Podmoklach Małych 
Kursy, warsztaty  Warsztaty „Ginące zawody”; lekcje języka łemkowskiego 
Twórcze przetwarzanie tra-
dycji w działaniach artys-
tycznych  

Działalność zespołu folkowego Lemko Tower 

Recycling obiektów z prze-
szłości 

Stara wieża ciśnień w Strzelcach Krajeńskich przekształcona 
w Centrum Kultury Łemkowskiej „Lemko Tower” 

Kapele i zespoły śpiewacze Dziecięca kapela, zespół śpiewaczy Wiwat z Podmokli Małych 
Imprezy integracyjne sięga-
jące do tradycji  

Łemkowska Watra w Ługach, łemkowska Małanka; Festyn pod 
wiatrakiem, dożynki w Podmoklach Małych 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W działaniach „zakorzenionych” wyraźnie uwidaczniają się trzy funkcje 

pamięci zbiorowej: międzypokoleniowej transmisji wartości; poświadczania 
autentyczności istnienia przeszłości (legitymizacyjna) oraz integracyjna (Szacka 
2006). Jednocześnie, paradoksalnie, to właśnie w tej grupie obecny jest bardzo 
wyraźnie dalszy horyzont przyszłości. „Zakorzenieni” sięgają w planach do 
dalszej przyszłości, myślą o następnych pokoleniach, o przyszłości swojej gru-
py, swojej kultury. W całości działań bardzo mocno nastawieni są na zmianę, 
modernizację, rozwój: 

No, bo nam zależy na tych młodych, nie chcemy, żeby hasło Łemkowie było 
tylko w Encyklopedii, ale żeby to była jednak żywa grupa społeczna. Mamy dużo 
pomysłów i planów do zrealizowania (SMKŁ_ A.G.). 

Przeszłość nie jest więc obszarem, do którego wycofują się, negując teraź-
niejszość lub bojąc się przyszłości. Budują na przeszłości, czerpią z niej, prze-
szłość nie jest tu ograniczeniem, balastem, reliktem. Niezwykle aktywnie działają 
w teraźniejszości, sprawnie przystosowują się do nowych warunków i wymagań, 
z sukcesem pozyskują środki na działania. Cenią postęp, rozwój i innowacje. 

Choć może być trudna i tragiczna, przeszłość nie jest tu problematyczna, 
dylematyczna w kwestii interpretacyjnej: „zakorzenieni” traktują ją jako pod-
stawę swojej tożsamości – indywidualnej i grupowej – pozwalającą zachować 
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ciągłość kulturową. Ale opierać się na przeszłości nie znaczy tkwić w niej. Za-
korzenienie to nie zasklepienie w przeszłości. Chodzi o przechowanie jej w pa-
mięci zbiorowej oraz wbudowywanie w teraźniejszość i przyszłość, by służyła 
ciągłości, a jednocześnie rozwojowi i tworzeniu nowych jakości.  

 

Sentymentalni kolekcjonerzy przedmiotów z przeszłości  

Inicjatorzy oddolnych działań społeczno-kulturalnych ze względu na swój 
stosunek do przeszłości mieszczący się w kategorii „sentymentalnych kolekcjo-
nerów” prowadzą szeroką i intensywną działalność. Ich inicjatywy są różnorod-
ne w formie, lecz skoncentrowane wokół określonych dziedzin – plastyki; re-
gionalizmu. W części z tych działań obecna jest przeszłość. Wyróżnia ich emo-
cjonalny, naznaczony nostalgią stosunek do przeszłości. Objawia się to w za-
bezpieczeniu, dokumentowaniu, gromadzeniu, kolekcjonowaniu przedmiotów 
z przeszłości o raczej niewielkiej wartości. 

„Kolekcjonerzy” dokonują swoistego recyklingu zaniedbanych obiektów 
z przeszłości. Jedna z osób zakupiła pod koniec lat 80. podupadły osiemnasto-
wieczny dwór, który częściowo jest zamieszkiwany w okresie letnim, ale stano-
wi przede wszystkim przestrzeń rozmaitych wydarzeń: plenerów, spotkań towa-
rzyskich, jest siedzibą dwóch czasopism („Merkuriusz Regionalny”, „Dziedzic-
two Kresowe”), stowarzyszenia, zbioru instrumentów muzycznych, wydawnic-
twa. Jest to niewątpliwie próba rekonstrukcji tradycyjnej kulturotwórczej roli 
dworu. Druga z osób w latach 90. nabyła zrujnowane poniemieckie gospodar-
stwo na wsi – dom z budynkami gospodarczymi. Budynki gospodarcze i ich 
otoczenie zostały przystosowane do rozmaitych prac twórczych – znajdują się 
tam pracownie i baza noclegowa dla uczestników warsztatów; miejsca do eks-
pozycji wykonanych prac oraz kolekcja („muzeum”) sprzętów użytku codzien-
nego, głównie związanych z życiem i pracą na wsi.  

„Sentymentalni kolekcjonerzy” kierują się świadomością, że przedmioty 
i obiekty z przeszłości należą do ginącego świata. Traktują je jako źródło wie-
dzy o kulturze, ale też jako źródło nowych pomysłów, inspirację do kolejnych 
działań. Przeszłość obecna jest tu zatem w różnych przedsięwzięciach związa-
nych ze zbieraniem i zabezpieczaniem, a także eksponowaniem przedmiotów 
z przeszłości, bywa też rekonstruowana.  

Sentymentalni kolekcjonerzy mają emocjonalny stosunek do obiektów 
z przeszłości. W zwykłych rzeczach dostrzegają poetycką aurę, wyjątkowość, 
niepowtarzalność. One są, no zresztą przepiękne w formie – jak ja to oglądam, 
to się nie mogę na to napatrzeć, ja się cieszę tą formą, jak ona została przez 
tysiące czy setki lat wypracowywana, gdzieś tam z pokolenia na pokolenie udo-
skonalana, no i to… mi jest szkoda, że to ginie (K.B.). 

 
 
 



Sylwia Słowińska 46 

Tabela 2. Przeszłość w działaniach „sentymentalnych kolekcjonerów” 

Sposoby „kolekcjonowania” 
śladów przeszłości 

Przykład/opis 

Badanie przeszłości i jej doku-
mentowanie 

W. Jachimowicz, Budowle drewniane, szachulcowe i ka-
mienne w mojej okolicy,  
W. Jachimowicz, Organy piszczałkowe w kościele pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szprotawie 

Publikacje jw. 
 W. Jachimowicz Legendy dworu w Szybie 

Czerpanie z przeszłości w twór-
czości artystycznej i edukacyjnej 

Kapliczki przydrożne tworzone z różnymi grupami przez 
K. Betiuk 

„Muzea”/zbiory Kolekcja instrumentów muzycznych we dworze w Szybie; 
„muzeum” przedmiotów codziennych K. Betiuk 

Recycling obiektów z przeszłości  Podupadły dwór w Szybie przekształcony w przestrzeń 
działań społeczno-kulturalnych; gospodarstwo wiejskie 
w Bukowicy przekształcone w przestrzeń działań eduka-
cyjnych i artystycznych  

Wystawy+ wykłady W. Jachimowicz Tajemnicze wnętrza organów kościel-
nych, Dawne życie muzyczne Dolnego Śląska 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Ratują więc rzeczy codziennego użytku, o niewielkiej wartości, podupadłe, 

zwykłe, zaniedbane, opuszczone, wyrzucone, zniszczone przez innych. Dają im 
często drugie życie, życie eksponatu, przedmiotu niezwykłego, „(znowu) coś 
znaczącego”. Stare przedmioty codziennego użytku bowiem nie tylko giną stop-
niowo w sensie materialnym, ale też odchodzą w zapomnienie, gdyż przestają 
coś „znaczyć” dla ludzi poza tym, że są tylko jakimś dawnym (a więc może 
interesującym, zagadkowym, estetycznym) obiektem. K. Betiuk opowiada: A te-
raz muzeum. (…) Zobaczcie, jakie eksponaty były wykopane, ze śmieci, z obor-
nika (…), z ziemi gdzieś tam, z pola. (…) Przyjeżdżają dzieciaki tutaj ze wsi, 
dorośli i nie wiedzą co to jest (K.B.). Poprzez swoją działalność badani starają 
się zatem przywrócić je pamięci lub chociaż trochę spowolnić proces zapomina-
nia: W każdym razie jest to świat, który odchodzi na naszych oczach, no i tak 
trochę chciałam zachęcić to młodsze pokolenie, żeby gromadzić pewne rzeczy, 
pewne przedmioty…(K.B.). 

Prywatne muzea, zbiory, kolekcje charakterystyczne są dla współczesnej 
kultury. Są one wyrazem potrzeby nawiązania kontaktu z przeszłością. Bartosz 
Korzeniewski podkreśla, że gromadzone tu przedmioty pełnią rolę nośnika pa-
mięci społecznej, stanowią oparcie dla wspomnień, przechowują wspomnienia, 
więc umożliwiają transmisję pamięci społecznej. Ich szczególna funkcja to po-
świadczanie autentyczności istnienia przeszłości (Korzeniewski 2012). Andrzej 
Szpociński w dowartościowywaniu przedmiotów małej wartości widzi zaspoka-
janie potrzeby wspólnoty miejsca, chodzi o ukojenie nostalgii za (…) utraconym 
domem, który niemal przez cały wiek dwudziesty zanikał wraz z nasilającymi się 
procesami unifikacji (2004, s. 60). 
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„Odkrywcy” przeszłości  

W inicjatywach odkrywców przeszłości jest ona związana mocno z intere-
sującą ich tematyką (historia, kultura i historia żydowska). To miłośnicy, pasjo-
naci. Przeszłość jawi się im jako sfera, której ślady są czymś cennym, stanowią 
o wyjątkowości miejsca i jego tożsamości, np. ruiny pałacu, gotyckiego kościo-
ła, zabytkowe organy, zniszczone cmentarze żydowskie. Ich aktywność związa-
na z przeszłością koncentruje się zatem na jej badaniu (obiektów, postaci, wyda-
rzeń), poszukiwaniu jej śladów, opisywaniu i upowszechnianiu wiedzy o niej, 
a także w dużej części na zabezpieczaniu przed dalszą degradacją materialnych 
pozostałości przeszłości, często znajdujących się w stanie ruiny. (…) odnala-
złem w lesie dosłownie rumowisko zniszczonych nagrobków, ze wszystkich 
ośmiu cmentarzy, które tu były w Lubsku (…) To jest całe rumowisko przysypa-
ne ziemią. (…) większość jednak tych nagrobków jest z piaskowca, on długo nie 
może leżeć, bo wietrzeje, murszeje i po prostu to, co jest do uratowania, niedłu-
go może być po prostu stertą gruzu (SBL_M.C.). 

Tabela 3. Przeszłość w działaniach jej „odkrywców” 

Sposoby odkrywania  
przeszłości  

Przykład/opis 

Poszukiwania śladów przeszło-
ści; badanie i dokumentowanie 
przeszłości 

Poszukiwaniu śladów kultury żydowskiej w środowisku; 
badanie i dokumentowanie historii Zatonia i jego zabytków 
oraz historii księżnej Doroty de Talleyrand, właścicielki 
pałacu w Zatoniu 

Publikacje J. Skorulski, Zatonie. Ślady historii; publikacje na stronie 
internetowej Stowarzyszenia Nasze Zatonie na temat histo-
rii Zatonia; publikacje na stronie internetowej stowarzy-
szenia Beit Lubsko na temat historii Żydów i kultury ży-
dowskiej. 

Tematyczne imprezy (koncerty, 
inscenizacje, plenery) 

Jesienny Koncert Muzyki Baroku w Zatoniu; Upamiętnie-
nie 150-tej rocznicy śmierci Doroty de Talleyrand; święto-
jańska Noc Kupały w Zatoniu 

Akcje zabezpieczania material-
nych śladów przeszłości 

Porządkowanie parku, ruin pałacu i kościoła w Zatoniu; 
porządkowanie kirkutów w Szprotawie i Zasiekach 

Warsztaty i projekty edukacyjne  Spotkania z judaizmem; lekcje żywej historii, np. Historia 
pałacu w Zatoniu i historia Doroty de Talleyrand, Zatoń-
skie legendy 

Wyjazdy studyjne i wycieczki 
 

Wycieczka śladami księżnej Doroty de Talleyrand, właści-
cielki pałacu w Zatoniu 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Badani są odkrywcami przeszłości nie tyko w tym sensie, że badają, pozna-

ją, dokumentują przeszłość, ale także, a może przede wszystkim, odkrywają 
przeszłość dla innych. Oni bowiem przywracają pamięci zbiorowej środowiska 
lokalnego pewne fakty i obiekty kulturowe, które odchodzą w niepamięć. Też 
chcemy ocalić to, co zostało (z kultury żydowskiej – S.S.) właśnie w naszej 
miejscowości, w okolicy. I tak znaleźliśmy miejsce cmentarza, dokładnie wiemy, 



Sylwia Słowińska 48 

co się stało z nagrobkami – to też jest ważne. Wiemy, gdzie była synagoga, gdzie 
mieszkali Żydzi. (…) chcemy pokazać, że byli tutaj Żydzi. Bo ludzie często nie są 
świadomi tego, że tutaj była taka mniejszość (SBL_M.C.). 

To, co było wcześniej nieuświadamiane, nieznane, niedoceniane, traktowa-
ne jak wysypisko gruzu, chaszcze, zarośnięte ruiny, zniszczony przez korniki 
stary instrument, dzięki ich działaniom odzyskuje znaczenie: staje się cmenta-
rzem żydowskim, klasycystycznym pałacem z założeniem parkowym, gotyckim 
kościołem, zabytkowymi organami. Poprzez swoje działania przywracają pa-
mięci zbiorowej określone fakty, zdarzenia, postaci, obiekty lub podtrzymują 
pamięć o nich.  

Przeszłość jawi się tu jako sfera, która wymaga troski, zabiegów, zaanga-
żowania i wysiłku, gdyż jest czymś wyjątkowym i ważnym. Ślady przeszłości 
(tu zabytki) stanowią coś, co wyróżnia miejsca i czyni atrakcyjnymi oraz god-
nymi uwagi. 

No, są to organy Meinerta, chyba pierwsze organy na naszej Ziemi Lubu-
skiej, dwumanuałowe, czyli już takie koncertowe. (…) Odnowienie tego to, pro-
szę sobie wyobrazić, co się dzieje, może powstać szlak koncertowy, prawda? 
(…) Zyskujemy, że wszyscy wiedzą o Zatoniu, że tam warto być, że tam warto 
przyjechać, że tam jeszcze coś ciekawego jest (…) (SNZ_H.D.).  

Dla „odkrywców” ciężar pełnego zabezpieczenia materialnych śladów 
przeszłości jest nie do udźwignięcia, dlatego działania zogniskowane wokół 
niej służą również zwróceniu uwagi na historię miejsca i jego zabytki w na-
dziei, że znajdzie się ktoś, kto podejmie trud, zabezpieczy, odrestauruje te 
obiekty lub pozostałości po nich. (…) stowarzyszenie może reklamować to 
miejsce i doprowadzić do tego, że ktoś się w tym miejscu zakocha tak, że po-
stanowi się dla tego miejsca poświęcić. Bo wydaje mi się, że to jest naprawdę 
skarb (SNZ_J.S.). 

(Re)interpretatorzy przeszłości 

W tej kategorii mieści się jedna zbadana osoba – Zbigniew Czarnuch, choć 
można przypuszczać, że ludzie z nim współpracujący i współtworzący inicjaty-
wy traktują przeszłość podobnie. Z. Czarnuch to historyk, regionalista, pomy-
słodawca i organizator wielu działań związanych z badaniem przeszłości Witni-
cy i regionu (dawnej Nowej Marchii), dokumentowaniem jej, zabezpieczaniem 
śladów przyszłości, popularyzowaniem wiedzy o przeszłości tych ziem oraz 
działań na rzecz polsko-niemieckiego pojednania. Z racji zainteresowań i wy-
kształcenia zdecydowana większość podejmowanych przez niego inicjatyw zo-
gniskowana jest wokół problemu przeszłości. Przedstawione poniżej przykła-
dowe formy działań, w których uobecnia się przeszłość są jedynie bardzo 
skromnym wycinkiem jego aktywności.  
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Tabela 4. Przeszłość w inicjatywach (re)interpretatorów  
 

Sposoby „pielęgnowania” 
przeszłości 

Przykład/opis 

Badanie i dokumentowanie prze-
szłości 

Opracowywanie historii Witnicy i regionu (dawnej Nowej 
Marchii), gromadzenie dokumentów i materialnych śla-
dów przeszłości  

Publikacje naukowe  
i popularnonaukowe 

Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku 
Polaków i Niemców do tego samego skrawka ziemi, książ-
ka pod red. Z. Czarnucha przedstawiająca proces zbliżenia 
byłych i obecnych mieszkańców Ziem Zachodnich; 
Liczne monografie, m.in.: Opowieść o dwóch ziemiach 
mieszkańców Pyrzan – przedstawiająca problem przesie-
dleń i relacji polsko-ukraińskich; 
Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych 
mieszkańcach witnickich wsi (wydana w języku polskim 
i niemieckim); 
Witnica na trakcie dziejów (wydana w języku polskim 
i niemieckim) 
Liczne artykuły w historycznych i regionalistycznych 
czasopismach i pracach zbiorowych na temat historii 
Witnicy, historii regionu, relacji polsko-niemieckich. 

Opieka nad zabytkami  Opieka nad pałacem w Dąbroszynie, restauracja pawilonu 
parkowego tzw. Świątyni Cecylii w Dąbroszynie; remont 
organów, lapidarium na cmentarzu w Witnicy 

Zabezpieczanie i gromadzenie 
przedmiotów z przeszłości 

Regionalna Izba Tradycji; Park Drogowskazów i Słupów 
Milowych Cywilizacji w Witnicy  

Konferencje i seminaria (udział, 
współorganizacja) 

Konferencja (z udziałem polskich i niemieckich autorów) 
w Słońsku poświęcona Maurycemu von Nassau; Janowi 
z Kostrzyna w Kostrzynie 

Wykłady/referaty Refleksje autora tekstu o Żydach w Witnicy;  
Nauczyciel historii w szkole jako reprezentant historii 
stosowanej; cykl wykładów z okazji 750-lecia Witnicy 

Wyjazdy studyjne i wycieczki Wyjazd studyjny w górę Warty Jak mieszkańcy zwiedza-
nych miejscowości troszczą się o swą historyczną i kultu-
rową tożsamość? 
Wycieczka do Poczdamu pod hasłem: Krajobraz z jezio-
rem i pałacem w tle – szlakiem siedzib członków rodziny 
Hohenzollernów; 
Wycieczka szlakiem modernistycznej architektury Repu-
bliki Weimarskiej na ziemi lubuskiej 

Współpraca z byłymi mieszkań-
cami powiatu gorzowskiego i or-
ganizacjami niemieckimi działa-
jącymi na rzecz pojednania 

 

 

Źródło: opracowanie własne. 
 
W omawianej działalności chodzi nie tylko o badanie przeszłości, dokumen-

towanie, zabezpieczanie jej śladów w środowisku lokalnym, opracowywanie hi-
storii Witnicy i regionu, co jest pasją badanego i było jego „planem na emeryturę”. 
Ta pasja historyka (nauczyciela historii) splotła się z misją na rzecz uregulowania 
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relacji polsko-niemieckich i pojednania między oboma narodami. Wypełnienie jej 
wymagało bowiem także zwrócenia się ku przeszłości i uporania z nią: dyskomfort 
wynikający z faktu, że ja mieszkałem w domu, który został komuś zabrany, został 
wypędzony, wydziedziczony bez prawa powrotu, to dla kogoś, kto pielęgnuje w so-
bie odrobinę humanizmu, to jest coś, co uwiera, twierdzi Z. Czarnuch. 

Przeszłość obecna jest tu więc głównie w powiązaniu z niemiecką historią te-
renów zachodnich, z miejscem naznaczonym dramatycznymi wydarzeniami histo-
rycznymi II wojny światowej. Jest ona zatem obszarem, z którym należy się „roz-
prawiać”, który należy uporządkować, który trzeba zinterpretować na nowo, by 
rozwiązać wewnętrzny konflikt, by określić swój stosunek do materialnych i sym-
bolicznych śladów niemieckiej kultury, by móc podjąć dialog z Niemcami i zbu-
dować z nimi przyjazne relacje. Wiążą się z tym zatem procesy zmiany utrwala-
nych przez stulecia schematów znaczeniowych i konieczność reinterpretacji prze-
szłości, wydarzeń i postaci:  

W mojej ewolucji było uświadomienie sobie, że istnieje ojczyzna prywatna  
i ideologiczna, i że ideologiczna jest nosicielem egoizmu narodowego. „Co mnie 
Niemcy obchodzą? Mnie Polacy obchodzą!”. Mnie historia niemiecka nie intere-
sowała, nie interesowała mnie historia tego miasta, bo to była historia nie moja. 
Niemiecka, obca. …Dzięki pojęciu „mała ojczyzna” to był dla mnie przełom. Bo 
ten sam Fryderyk ma pomnik w Dąbroszynie i pomnik ma jego…. i w krypcie leży 
hrabia, właściciel majątku, który razem z Fryderykiem jeździł do Petersburga 
rozbiór szykować. (…) z punktu widzenia historii narodowej, Dąbroszyn to jest 
ośrodek antypolonizmu. Trzeba zlikwidować! Ale temu samemu Fryderykowi (…), 
zawdzięczamy rozwój przemysłu, zawdzięczamy połowę naszych wsi, na bagnach 
założył. Zawdzięczamy mu rozwój komunikacji pocztowej, zajazd tutaj zrobił… 
Czego nie ruszył, to największym dobroczyńcą tej miejscowości był Fryderyk 
Wielki. (…) Więc póki się nie uporałem z tą małą ojczyzną i wielką ojczyzną, to nie 
wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Na poziomie ojczyzny ideologicznej to jest 
drań. Na poziomie ojczyzny małej jest dobroczyńcą. I koniec dyskusji! Rozwiąza-
łem to sobie. Te schematy poznawcze są niesłychanie ważne. 

Szczególnie istotne w zmaganiach z przeszłością są kwestie związane z wysie-
dleniami (Z. Czarnuch posługuje się niepoprawnym politycznie określeniem „wypę-
dzenia”). Bowiem, jak uważa, pojednanie polsko-niemieckie wymaga rozwiązania 
zasadniczego problemu, że zamieszkałem w domu komuś zagrabionym. To zadanie 
traktowane jest jako moralne zobowiązanie wobec ludzi, którzy utracili swą małą 
ojczyznę, ale także tych, którzy nie znają i nie rozumieją dramatu wysiedleń. Wypę-
dzenie wymaga więc interpretowania, a nawet reinterpretowania, przełamywa-
nia/demontowania schematów myślenia, nadania tym wydarzeniom nowego znacze-
nia, w Polsce niepopularnego, znaczenia, które nie było i nadal nie jest akceptowane 
przez polskie społeczeństwo. Rozprawianie się z przeszłością wysiedleń/wypędzeń 
wiąże się z nawiązywaniem kontaktu z byłymi mieszkańcami Ziem Zachodnich, 
współpracą z organizacjami ziomkowskimi na rzecz dialogu i zachowania wspólne-
go (bo wszak europejskiego, a nie tylko poniemieckiego) dziedzictwa kulturowego.  
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Przeszłość jawi się tu jako niejednoznaczna, ambiwalentna. Z jednej strony jest 
podstawą zakorzenienia, z drugiej źródłem konfliktu (nie tylko wewnętrznego), dys-
komfortu, przyczyną interpretacyjnego zagubienia czy sporu o interpretację. Stanowi 
trudne wyzwanie, z którym trzeba się uporać. Przeszłość może dzielić ludzi, ale mo-
że ich także łączyć, trzeba ją jednak uporządkować, zrozumieć, zinterpretować.  

W inicjatywach i myśleniu ich autora obecny jest długi horyzont przyszło-
ści. Regulowanie problemów przeszłości ma nie tylko znaczenie dla aktualnych 
kontaktów polsko-niemieckich, ale także dla przyszłych pokoleń: Następnemu 
pokoleniu myśmy ten problem, można powiedzieć, uregulowali. Opuszczamy ten 
świat bez pretensji do siebie, zmądrzeliśmy (Z.C.). 

Podsumowanie 

Realizatorzy oddolnych inicjatyw społeczno-kulturalnych, w których spoty-
kają się przeszłość, przyszłość i teraźniejszość nie różnią się istotnie, jeżeli chodzi 
o podejście do teraźniejszości i przyszłości, natomiast różnice można dostrzec 
w odniesieniu do roli, jaką w ich działaniach odgrywa przeszłość. Choć i w tu 
występują podobieństwa. Łączy ich bowiem przede wszystkim to, że próbują po-
przez inicjowane przez siebie działania utrzymać więź z przeszłością, a zwrot ku 
niej nie ma charakteru ucieczkowego. Zainteresowanie przeszłością wpisuje się 
we współczesny trend nazywany „eksplozją pamięci”, jednak wbrew aktualnym 
tendencjom, nie jest tu ona traktowana jako sfera krótkotrwałej przyjemności  
i ulotnych doznań. Aczkolwiek motywacje emocjonalne twórców inicjatyw są 
silne i działania te odwołują się także do emocji uczestników/adresatów, a wśród 
form przywoływania przeszłości odnaleźć można i wielozmysłowe wydarzenia. 
Przeszłość przede wszystkim jednak jawi się tu źródłem znaczeń. Współczesna 
niestabilność, płynność rzeczywistości, nastawienie na „teraz”, na nowość i zmia-
nę wywołują potrzebę zakorzenienia, przynależności, swojskości, lokalności. Prze-
szłość zatem jest obszarem, który daje punkty oparcia, stanowi fundament dla 
tożsamości. Pielęgnowanie pamięci o niej pozwala utrzymać ciągłość kulturową. 
Jest ona bowiem światem ważnych wartości, zdarzeń, cennych obiektów – dzie-
dzictwa kulturowego, którego elementy odchodzą w niepamięć. To świat zagrożo-
ny zapominaniem i degradacją, dlatego wymaga pielęgnacji i ochrony. Przeszłość 
jest także obszarem niejednoznacznym, problematycznym, wywołującym konflikt 
i interpretacyjne zagubienie, a zatem wymagającym często uporządkowania po-
przez zabiegi (re)interpretacyjne. Te wszystkie sensy nakładane na przeszłość 
przez osoby podejmujące oddolne inicjatywy społeczno-kulturalne obecne są 
w ich działaniach i mobilizują do ich podejmowania. 
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The meaning of the past and ways of recalling it in bottom-up social  
and cultural initiatives 
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Summary: The paper makes an attempt at answering the question in what way the 
past is recalled in bottom-up social and cultural initiatives and what meaning is 
ascribed to the past by their creators. The author draws upon the results of studies 
carried out using the interpretative orientation, and applies the social 
phenomenology of Alfred Schütz as a research framework. The author analyzed 
the initiatives and distinguished four categories of their creators, ascribing different 
meaning to the past: the rooted in tradition; sentimental collectors of the objects of 
past; explorers of future; (re)interpreters.  
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