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REGIONALNEJ TOŻSAMOŚCI

Streszczenie: Budowana na szerokiej podstawie tożsamość regionalna jest powiązana z tymi 
wszystkimi cechami, które odróżniają jeden region od drugiego, a więc z jego środowiskiem na-
turalnym, dziejami, dziedzictwem kulturowym oraz specyfiką kultury jego mieszkańców, widocz-
ną w formach językowych (dialekcie, specyficznych wyrażeniach, akcencie), tradycji, wzorach 
życia, dominujących wartościach. Możemy zatem sensownie mówić o przestrzeni regionalnej, 
historii regionalnej w jej obiektywnym i subiektywnym wymiarze świadomości historycznej i pa-
mięci, o regionalnej społeczności, która byłaby czymś więcej niż statystyczną kategorią przypi-
saną do danego terytorium, i wreszcie o kulturze regionu. A zatem lokowana w ramach społecz-
nie konstruowanych kategorii i będąca odpowiednikiem tożsamości indywidualnej tożsamość 
regionalna może być badana w odniesieniu do trzech wybranych płaszczyzn: po pierwsze – 
 do terytorium, po drugie – do społeczności terytorium to zamieszkującej i jej cech specyficz-
nych, po trzecie – do pamięci społecznej, w której w szczególny sposób ogniskują się problemy 
historii i kultury tejże społeczności. Rola tych czynników zależy od kontekstu; dla tożsamości 
Warmii i Mazur terytorium przekształcone w wartość krajobrazu odgrywa znaczącą rolę tak je-
śli chodzi o postawy mieszkańców jak i postrzeganie regionu przez ludzi z zewnątrz; wyznacz-
nikiem problemów społecznych nurtujących społeczność regionalną pozostają migracje, które 
stają się czynnikiem dekonstrukcji regionalnych struktur, ale mogą też stać się jednym z proro-
zwojowych dynamizmów, o ile wyjeżdżający w poszukiwaniu pracy i lepszych zarobków ludzie 
(zwłaszcza młodzi) wrócą i spróbują tutaj zainwestować uzyskane kapitały. I wreszcie rola pa-
mięci, która uwolniona z ideologicznych ograniczeń miała określić wielokulturowy charakter 
regionu łączącego niemiecką historię i polską teraźniejszość w jedno symboliczne lokalne uni-
wersum.
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Zdaniem Aleksandra Poserna-Zielińskiego, budowana na szerokiej podstawie 
tożsamość regionalna jest powiązana z tymi wszystkimi cechami, które odróżniają 
jeden region od drugiego, a więc z jego środowiskiem naturalnym, dziejami, dziedzic-
twem kulturowym oraz specyfiką kultury jego mieszkańców, widoczną w formach ję-
zykowych (dialekcie, specyficznych wyrażeniach, akcencie), tradycji, wzorach życia, 
dominujących wartościach”1. Według tego autora, cztery czynniki stanowią o tożsa-
mości regionalnej, mianowicie: terytorium, historia, mieszkańcy oraz specyfika kul-

1 A. Posern-Zieliński, Tożsamość a terytorium. Perspektywa antropologiczna, „Przegląd Za-
chodni” 2005, nr 1, s. 10
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turowa. Możemy zatem mówić o przestrzeni regionalnej, historii regionalnej w jej 
obiektywnym i subiektywnym wymiarze, czyli o świadomości historycznej i pamię-
ci, o regionalnej społeczności, która byłaby czymś więcej niż statystyczną kategorią 
przypisaną do danego terytorium, i wreszcie o kulturze regionu. Wskazane powyżej 
wymiary tożsamości regionalnej można traktować jako desygnaty tego pojęcia. Tożsa-
mość regionalna ujmowana jest tutaj jako jeden z wariantów tożsamości kolektywnej, 
w swej istocie będącej uogólnieniem na zbiorowość kategorii tożsamości indywidual-
nej. Pozwala to na uniknięcie niebezpieczeństwa hipostazowania pojęcia tożsamości 
regionalnej, ale jednocześnie daje możliwość badania tej tożsamości nie tylko w wy-
miarze indywidualnym, lecz i społecznym.

Możemy zatem, w ślad za Zbigniewem Bokszańskim, ujmować tożsamość 
jako „zjawisko «świadomości-siebie» podmiotu zbierające w zorganizowaną, przy-
najmniej w pewnym stopniu, całość wielość aktów autodefinicji tego podmiotu”2. 
W tym kontekście tożsamość regionalna byłaby czymś w rodzaju „koncepcji” okre-
ślającej, czym w wyobrażeniach jego mieszkańców jest jej podmiot zbiorowy, czyli 
region, koncepcji, która jest obecna w ich świadomości (w różnych jej aspektach) 
i w ich działaniach. Podobnie jak tożsamość indywidualna, tożsamość regional-
na byłaby budowana za pomocą dwu osi: pierwszą byłaby oś pokazująca, w czym 
dany region różni się od innych, drugą byłaby oś identyfikująca, dla której ważne 
są podobieństwa i identyczności. Obydwie te osie, pisał Bronisław Misztal, inte-
grując pozytywne i negatywne aspekty odniesień, stają się faktycznym wyznaczni-
kiem działania i zachowania społecznego, składając się na współczesny fenomen 
tożsamości. Trzeba jednak pamiętać, iż tożsamość regionalna jest świadomością 
społeczną zapośredniczoną, co znaczy, iż, po pierwsze, nie jest ona prostym od-
wzorowaniem rzeczywistości, lecz społecznym konstruktem formułowanym i ak-
tualizowanym na podstawie odniesień poznawczych, moralnych i politycznych3, 
a po drugie, parafrazując Ervinga Goffmana i Petera Bergera, należy pamiętać, iż 
zawsze jest ona „nadawana społecznie, potwierdzana społecznie i przekształcana 
społecznie”4. Można zatem przyjąć, iż lokowana w ramach społecznie konstruowa-
nych kategorii tożsamość regionalna może być badana w odniesieniu do trzech wy-
branych płaszczyzn: do terytorium, do społeczności terytorium to zamieszkującej 
oraz do pamięci społecznej, w której w szczególny sposób ogniskują się problemy 
historii i kultury.

2 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006, s. 30.
3 B. Misztal, Tożsamość jako pojęcie i zjawisko społeczne w zderzeniu z procesami globalizacji, 

[w:] Tożsamość bez granic . Współczesne wyzwania, [red.] E. Budakowska, Warszawa 2005, s. 24.
4 Zob.: P. Berger, Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1988.
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Rola terytorium w procesie konstrukcji tożsamości regionalnej 
na Warmii i Mazurach

Warto przypomnieć, iż już w latach 60. XX wieku w krajach anglosaskich 
rozwinęła się geografia społeczna, która zaproponowała takie rozumienie prze-
strzeni, w której człowiek zaczął odgrywać pierwszoplanową rolę jako podmiot 
samodzielnie myślący i działający. Geografia zachowań (behavioral geography) zaj-
mowała się obserwacją naturalnego środowiska i jego odwzorowaniem w postaci 
map mentalnych. Zajmujące się badaniem tego fenomenu nauki historyczne i kul-
turoznawstwo zmieniały swoje zainteresowania od indywidualnego do zbiorowego 
postrzegania przestrzeni, analizując „mapy myśli” i „wyobrażone krajobrazy” w ich 
narodowych, regionalnych lub lokalnych semantykach. Pytanie o związek człowie-
ka z terytorium dotyczy szczególnie tych społeczności, których podstawą więzi 
społecznej jest „miejsce”. Miejsce jest znane, przyswojone, własne i jako takie staje 
się elementem konstrukcji tożsamości w jej wertykalnym wymiarze oraz wskazuje 
na zakorzenienie jako szczególnego rodzaju relację do miejsca. Miejsce łączy się 
z krajobrazem rozumianym tak, iżby była zachowana równowaga między wyobra-
żeniami krajobrazu i jego mentalnymi konstrukcjami a geograficzno-materialnymi 
cechami przestrzeni. Krajobraz jest czymś więcej, niż zasobem naturalnym; spo-
łecznie i kulturowo przetworzony staje się wartością w kontekście podstawowego 
dla tożsamości pytania: kim jestem i czym różnię się od innych. Jak pisze Stepha-
nie Zloch, „Żaden chyba inny topos nie odgrywa tak znaczącej roli w popularnym 
wizerunku ziem pruskich, jak «krajobraz». Na polskim i niemieckim rynku istnieje 
duża liczba albumów o «Mazurach» lub «Prusach Wschodnich», które inscenizują 
uroki natury tego regionu za pomocą wielkoformatowych ilustracji. Również opra-
cowania naukowe podchodzą do przedmiotu swoich analiz poprzez opisy przyrody. 
Tekst na okładce rozprawy Hartmuta Bockmanna «Prusy Wschodnie i Zachodnie» 
(z serii «Historia Niemców na wschodzie Europy») opiewa «kraj dalekich horyzon-
tów, gęstych lasów i niezliczonych jezior», a Andreas Kossert chwali w przedmo-
wie do swojej książki o Mazurach «magię krajobrazu» i «jedyny w swoim rodzaju 
krajobraz». «Krajobraz» stanowi najwyraźniej ważny element w nauczaniu historii 
regionu. W przeprowadzonych w 2000 r. badaniach empirycznych wśród uczniów 
województwa warmińsko-mazurskiego Izabela Lewandowska stwierdziła, że więzi 
emocjonalne z regionem często dotyczą bardziej środowiska naturalnego aniżeli 
jego przeszłości historycznej”5.

Walory krajobrazu mogą być przedstawiane w różny sposób; na początek 
funkcjonalnie jako element szerszego środowiska naturalnego, które może stać 
się obiektem racjonalnych, czyli przede wszystkim gospodarczych działań ludzi. 
Jak pisze Jacek Poniedziałek, w roku 2010 powierzchnia regionu (województwa 

5 S. Zloch, Krajobraz, [w:] Ziemie pruskie w podręcznikach Polski, Niemiec, Litwy i Rosji, [red.] 
I. Lewandowska, S. Zloch, Olsztyn 2013, s. 231.
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warmińsko-mazurskiego) o uznanych szczególnych walorach przyrodniczo-kra-
jobrazowych chronionych prawem wyniosła aż 46,6% (chociaż i tak w stosunku 
do roku 2000 zmniejszyła się o 7%). W jego obrębie wyróżnione zostały obszary 
ostoi przyrody takie jak CORINE czy Natura 2000, czyli 12 obszarów specjalnej 
ochrony ptaków i 8 ochrony siedlisk – obszary te zajmują łącznie 20% wojewódz-
twa. Oprócz tego w regionie wyodrębniono 104 rezerwaty przyrody i 8 parków 
krajobrazowych (rezerwaty ścisłe zajmują 1,23% powierzchni województwa, czyli 
2,5-krotnie więcej niż średnia krajowa, parki krajobrazowe to 6% województwa przy 
średniej krajowej 8%). Autor przytacza wyniki badań przeprowadzonych przez Pra-
cownię Badań Społecznych DGA, z których wynika, iż jako piękne krajobrazowo 
Warmia i Mazury są postrzegane odpowiednio przez 31% i 61% badanych polskich 
turystów. Wynika z tego, iż bardziej znane i doceniane są przede wszystkim Ma-
zury ze względu na jeziora i możliwość uprawiania sportów wodnych, Warmia zaś 
w o wiele mniejszym stopniu.

Idea Warmii i Mazur jako jednego wielkiego parku narodowego, bliska może 
turystom, napotyka jednak na pewne bariery. Zmierzające w tym kierunku inicjaty-
wy są skutecznie blokowane przez leśników, myśliwych, ludzi związanych z turysty-
ką i lokalnych działaczy samorządowych. Wydaje się, iż jeśli chodzi o środowisko 
naturalne Warmii i Mazur, to ścierają się dwa wyobrażenia czym ten region powi-
nien być i jakie jego cechy powinny być uznane za najważniejsze i decydujące o kie-
runkach podejmowanych działań. Chronione zasoby środowiskowe są atrakcyjne 
turystycznie, ale pod warunkiem, iż ta turystyka nie będzie miała charakteru ma-
sowego. Postulat chronienia licznych obszarów przyrodniczych stanowi barierę dla 
rozwoju nie tylko inwestycji przemysłowych czy drogowych, ale także sprawia, że 
nie może być rozwijana nadmiernie infrastruktura turystyczna. W rezultacie  pod 
względem natężenia ruchu turystycznego Warmia i Mazury są dopiero na 7 miej-
scu w Polsce6. O tych dylematach związanych z krajobrazem Mazur i rozwojem 
turystyki mówił burmistrz Mikołajek Piotr Jakubowski, komentując wynik plebiscy-
tu „Mazury cud natury”. Mazury nie weszły do finału głosowania na listę 7 cudów 
świata, ale znalazły się na wysokim 14 miejscu, czyli wyżej, niż jakikolwiek inny 
region Europy: „Nic się złego nie stało, że nie weszliśmy do finałowej siódemki. Dla 
nas najbardziej liczy się, żeby zaistnieć i tak się stało. Przy okazji tego konkursu za-
częto ponownie mówić o Mazurach, Mazury wróciły do powszechnej świadomości 
Polaków i Europejczyków. [...] Szczerze mówiąc, nie jest mi żal, że przegraliśmy. 
Trochę się o te nasze Mazury bałem, myślałem, co będzie, jak wejdziemy do fina-
łowej siódemki. Gdybyśmy byli na pierwszym miejscu, to ruch turystyczny bardzo, 
bardzo by nam się zwiększył, a tak kraina nie powinna być zadeptana, nie powinna 
wyzbywać się swojej wyjątkowej aury dzikości”7. By promocyjne hasło „Mazury 
cud natury” trwało dalej, niż konkurs i stało się czymś więcej, niż propagandowym 

6 J. Poniedziałek, Perspektywy rozwoju . Warmińsko-mazurskie, Warszawa 2012, s. 10 – 15.
7 Mazury nie zostały cudem natury, www.wprost.pl [dostęp: 22.08.2013].
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eventem zabiega marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. W ulotce wyda-
nej przez Urząd Marszałkowski w 2013 roku zachęcano, by „wspólnie [...] na nowo 
odkrywać Warmię i Mazury – miejsce, które pełne jest naturalnego bogactwa, je-
zior, lasów i czystego powietrza”.

Zachwyty nad krajobrazem regionu i refleksja, w jaki sposób może on być 
chroniony i przetworzony na potrzeby współczesnej turystyki, to tylko jeden z wąt-
ków dotyczących Warmii i Mazur. Możliwe są też inne narracje traktujące krajo-
braz regionu nie jako zasób naturalny, który w odpowiednich warunkach może 
zostać wykorzystany dla rozwoju gospodarczego, ale jako szczególnego rodzaju 
wartość duchową niemal mistyczną, nie podlegającą ekonomicznej konwersji. Już 
w latach międzywojennych pojawiły się tendencje, nie tylko zresztą w środowiskach 
artystycznych, by unikalnym cechom tego krajobrazu nadać mityczno-symboliczny 
sens wykraczający poza estetyczną konstatację uroków wschodniopruskiej przy-
rody. Można wskazać kilka przynajmniej toposów określających wizerunek Prus 
Wschodnich jako swego rodzaju spełnienie konserwatywnego marzenia o powro-
cie do nieskażonej pierwotnej natury. Hubert Orłowski w swych rozważaniach na 
temat ikonosfery Prus Wschodnich wskazuje na naturę, a szczególnie krajobraz 
będący wyznacznikiem wschodniopruskości ojczyźnianej oraz na przyrodę jako 
optymalny biotop antycywilizacyjny. Dokonana przez literaturę mitologizacja Prus 
Wschodnich to opcja nie tylko historyczna, ale i topograficzna, związana z wize-
runkiem „cichego, niedostępnego kraju” zagubionego pośród lasów i jezior gdzieś 
na końcu cywilizowanego świata. Do wątków nieskażonej przyrody i wspólnoty 
żyjących tutaj ludzi nawiązuje niemiecki hymn „Land der dunkeln Walder und kri-
stallen Seen”. Ciemne lasy i kryształowe jeziora to metafora odsyłająca nie tylko 
do krajobrazu, ale i wizji prostego, pełnego harmonii wiejskiego, wtopionego w ten 
krajobraz, życia8. Inspirowany literaturą wizerunek odrodzonego poprzez kontakt 
z nieskażoną przyrodą życia znajdował zwolenników wśród członków ruchu refor-
my życia (zwanego Lebensreform) skupionych w koloniach artystycznych umiej-
scowionych w idyllicznych okolicach, które stwarzały szansę innego życia, niż te 
oferowane przez wielkie miasto. Jak pisze Ewa Gładkowska, to krajobrazy Mierzei 
Kurońskiej, Wybrzeża Sambijskiego czy jezior mazurskich pozwalały malarzom 
tworzyć wizje idealnego świata zgodnie z kanonami romantycznego malarstwa pej-
zażowego. Z początków XX wieku pochodzą obrazy nagich ludzi na tle wschod-
niopruskich krajobrazów. Zdaniem autorki, estetyka rozwijająca się pod znakiem 
Lebensreform była więc programowo „zapóźniona”, a w licznych malarskich i lite-
rackich wypowiedziach, np. znanego pejzażysty Roberta Budzińskiego, zapóźnie-
nie to było utożsamiane z jakością prostego i spokojnego życia prowincji. Budziński 
w swej sztuce malarskiej budował wschodniopruską wersję estetyki Lebensreform. 

8 H. Orłowski, Za górami, za lasami . . . O niemieckiej literaturze Prus Wschodnich 1863 – 1945, 
Olsztyn 2003, s. 11.
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Była to wizja pejzażu wschodniopruskiego dającego możliwość idealnego zjedno-
czenia człowieka z naturą9.

Prusy Wschodnie podlegały nie tylko artystycznej, ale i ideologicznej nobili-
tacji; nobilitacja mazurskiego Heimat dokonała się po I wojnie światowej jako „od-
krycie” regionalnej, małej ojczyzny. Pisał na ten temat Robert Traba podkreślając, 
iż właśnie w Prusach Wschodnich dokonała się materializacja idei Heimatu jako 
właściwego związku człowieka z jego otoczeniem. Była to szczególna koncepcja 
miejsca rozwijana w dyskursie publicznym i podsycana przez różnego typu dzia-
łania, mająca ukształtować wizerunek Prus wschodnich nie tylko na użytek ich 
mieszkańców, ale i wszystkich Niemców. Niezwykłość i magia wschodniopruskiego 
krajobrazu pojawiały się w trzech symbolicznie przetworzonych i dowartościowa-
nych kontekstach. Po pierwsze, jako zbiorowy bohater literacki będący inkarnacją 
wschodniopruskości, jak to miało miejsce np. w prozie Ernsta Wiecherta. Po dru-
gie, jako szczególny typ krajobrazu kulturowego harmonijnie łączącego architek-
turę z otoczeniem przyrodniczym. Po trzecie, jako idea moralnej odnowy zawarta 
w wezwaniu do wędrówki poprzez, jak pisano, „garbaty świat południowych Prus 
Wschodnich, gdzie spotyka się cudowne jeziora i lasy oraz ślady wielkiej niemiec-
kiej historii – krzyżackie zamki, pola bitwy tannenberskiej czy wreszcie teatr olsz-
tyński – pomnik plebiscytowego zwycięstwa”10.

Czy dzisiaj możliwa jest rekonstrukcja dawnego mitu Prus Wschodnich jako 
kraju pierwotnej, nieskażonej natury i czy hasło „Mazury cud natury” można uznać 
za polski odpowiednik prusko-niemieckich tęsknot, które jest czymś więcej niż tyl-
ko zręczną próbę promocji turystycznych atrakcji regionu? Do jakich symbolicz-
nych i ideologicznych kontekstów odsyła dzisiaj krajobraz Warmii i Mazur? Czy 
jest to tylko wizja pierwotnego piękna lansowana na potrzeby masowej turystyki, 
czy też chodzi także o inne głębsze znaczenia wykraczające poza doraźność tury-
stycznej komercji? Odpowiedzi mogą być tak różne, jak różne są doświadczenia lu-
dzi, których Warmia i Mazury są ojczyzną. Dla kontrastu przytoczę dwa przykłady. 
Małgorzata Kielar pisała w kontekście badania społeczności wsi Kuty pod Giżyc-
kiem, iż dla przesiedlonej tu przymusowo w 1947 roku ludności ukraińskiej obcy 
był nawet klimat „ostry, zimowy, wilgotny, szkodliwy”. Poza tym „Obca była przy-
roda i ci, którzy zamieszkali w domach blisko jeziora, stawiali wysokie wierzbowe 
płoty, które później gęsto zarastały i tworzyły ścianę odgradzającą dom od wody”, 
argumentując, iż „szumi tylko z tego jeziora, drą się od rana tylko jakieś ptaki, 
wrony te wodne, a tak przynajmniej ja mniej słyszę tego diabelstwa, co po wodzie 

9 E. Gładkowska, Landschaft w odkrytej przestrzeni czasu, [w:] Klub Bałtycki, [red.] A. Wo-
łodźko, Gdańsk 2003, s. 64 – 67.

10 R. Traba, „Wschodniopruskość” . Tożsamość regionalna i narodowa w kulturze politycznej Nie-
miec, Poznań – Warszawa 2005, s. 186.



17WARMIA I MAZURY. PROCESY KONSTRUKCJI I DEKONSTRUKCJI...

pływa”11. Drugi przykład to doświadczenia wypędzonych byłych mieszkańców Prus 
Wschodnich. Dla nich przyroda Prus Wschodnich stała się synonimem utraconego 
domu, o czym w przejmujący sposób pisała Marion Donhoff: „za każdym razem, 
gdy ponownie widziałam te aleje, samotne jeziora i ciche lasy, czułam, że przyjecha-
łam do domu. W ostatecznym i istotniejszym rozumieniu nie jest on zresztą niczyją 
własnością, a jeśli już należy, to do tego, kto potrafi kochać, nie posiadając”12.

Wydaje się, iż współcześni mieszkańcy Kut i innych mazurskich wiosek dzisiaj 
inaczej patrzą na otaczający ich krajobraz. Wiedzą, iż ma on swoją cenę i że piękna 
działka nad jeziorem to przedmiot marzeń bogatych warszawiaków albo na przy-
kład Niemców z Zachodu. Takich jak Claus Sinofzik, który na przekór wszystkim 
trudnościom postanowił na Mazurach zbudować sobie dom i perypetie związane 
z tym przedsięwzięciem opisał w wydanej niedawno autobiograficznej powieści 
„Długa podróż na Mazury” (Giżycko 2013). Czy zatem krajobraz Warmii i Mazur 
to coś więcej, niż atrakcyjna działka nad jeziorem i coś więcej niż slogan billboar-
dowego fotogramu promującego hasło „Mazury cud natury”? Czy może stać się on 
tożsamościową opcją, która wskazuje na zakorzenienie w przestrzeni i na identyfi-
kowanie się z wartościami i symbolami z tą przestrzenią kojarzonymi? Przykładem 
może być Cezary Kubacki, który przyjął imię Izegusa II, wodza Galindów, i w swej 
posiadłości, wzorowanej na staropruską siedzibę, proponuje zainteresowanym po-
wrót do pruskiej tradycji. Kubacki mówi o sobie, iż jest Galindem, a jednym z wy-
znaczników bycia Galindem jest przecież „magia przyrody”. Przykładem może być 
Magdalena Szurek, której pełne nostalgii i mistycyzmu fotogramy okolic Olszty-
na zostały ustawione przed ratuszem. Warmia i Mazury urealniają wartość, która 
dla niektórych może być najważniejszą w życiu, mianowicie bezstres: „Bezstres to 
nawiązanie do stanu ducha, który rodzi się [gdy patrzymy] na otaczający nas kra-
jobraz, zjawiska przyrodnicze czy też przestrzeń w każdej postaci. Prezentowane 
fotografie to w znacznej części efekt spacerów po Olsztynie i jego malowniczych 
okolicach poprzez pory roku i pory dnia, które kryją w sobie pełną gamę kolorów 
oraz porannego mistycyzmu. Te wędrówki stanowią wyjście do własnej interpreta-
cji postrzegania świata, a przede wszystkim przynoszą ukojenie, spokój... Bezstres”.

Migracje i dekonstrukcja tożsamości regionalnej 
na Warmii i Mazurach

Podstawą teoretyczną tworzącą kontekst rozważań wokół problemu migracji 
na Warmii i Mazurach jest koncepcja niespójnego i destrukcyjnego społecznie pro-
cesu glokalizacyjnego, w którym wzrasta rola zglobalizowanego centrum i maleje 

11 M. Kielar, Poza ideologicznymi podziałami . Wybrane aspekty stawania się ojczyzny w mazur-
skich wsiach, „Borussia” 2000, nr 20 – 21, s. 94.

12 M. von Donhoff, Nazwy, których nikt już nie wymienia, Olsztyn 2001, s. 6.
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znaczenie marginalizowanych peryferiów. Jednym z wymiarów tego procesu, jego 
przyczyną, a zarazem skutkiem, są migracje. Powiązania między centrum a peryfe-
rium interesować mnie będą nie tyle jako układ władzy, dominacji czy podległości, 
lecz jako relacja funkcjonalna, gdzie peryferie to przede wszystkim regiony wolniej 
rozwijające się pod względem gospodarczym i zagrożone destabilizacją społecz-
ną. Badania pokazują, iż współczesne centra cechuje silna koncentracja kapitału 
ekonomicznego i jego przewaga nad innymi typami kapitału. Logika kapitału eko-
nomicznego łączy nierówność społeczną (aspekt stratyfikacji) z nierównością prze-
strzenną, co ma swoje bezpośrednie przełożenie na kierunki i zasięg współczesnych 
migracji. W rezultacie peryferia to nie tylko obszary zagrożone ubóstwem, ale tak-
że te, które cechuje znaczny stopień niestabilności społecznej. Zdaniem wielu ba-
daczy, stopień stabilności systemów ekonomicznych jest tak samo dobrym, o ile nie 
lepszym miernikiem statusu danego regionu13.

Jeśli chodzi o badanie migracji i ich znaczenia dla regionów peryferyjnych, to 
ważny jest również kontekst kulturowy, który wskazuje, iż migracje nie tylko pogłę-
biają nierównowagę ekonomiczną poszczególnych regionów i destabilizują więzi 
społeczne, ale także powodują przerwanie ciągłości tożsamości. Jak pisze Elżbieta 
Budakowska, podstawowe wartości konstytuujące tożsamość kulturową w warun-
kach migracji ulegają przeobrażeniom, ponieważ w procesach kreowania nowej 
tożsamości migrantów zachowanie ciągłości kulturowej staje się szczególnie trud-
nym wyzwaniem, polegającym przede wszystkim na tym, by w nowych warunkach 
zachować tożsamość indywidualną, regionalną czy narodową. Zdaniem autorki, 
„Poprzez wyruszenie z własnego środowiska zostają naruszone więzy wspólnego 
zamieszkania i społecznego umiejscowienia. Migrant wychodzi poza krąg bezpo-
średnich uwarunkowań kulturowo-narodowościowych. W nowej sytuacji bytowej 
może poszukiwać więzi zastępczej i alternatywnych wspólnot, rekompensujących 
frustrację o osamotnienie. Dawne zakorzenienie we własnej zbiorowości przekształ-
ca się w wykorzenienie i zepchnięcie do innego układu dystansów społecznych”14.

Różne konteksty migracji, począwszy od tych wywołanych zmianą granic 
i przymusowymi przesiedleniami, a skończywszy na tych, które były wywołane 
ucieczką przed biedą i aspiracjami do lepszego życia, wpisały się na trwale w po-
wojenną historię Warmii i Mazur. Możemy mówić o postmigracyjnym charakterze 
społeczności tego regionu ze wszystkimi tego konsekwencjami ekonomicznymi, 
społecznymi i kulturowymi zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie ciągłości kultu-
rowej i tożsamościowej grup składających się na tę społeczność. Jeżeli wiek XX 
można nazwać wiekiem migracji, to w sposób szczególny dotyczy to interesującego 
nas regionu, przy czym ich pierwszy etap związany był bezpośrednio ze skutkami 

13 Zob.: T. Zarycki, Peryferie . Nowe ujęcia zależności centro-peryferyjnych, Warszawa 2009.
14 E. Budakowska, Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowo-kul-

turowej, [w:] Tożsamość bez granic . Współczesne wyzwania, [red.] E. Budakowska, Warszawa 2005, 
s. 55.
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II wojny światowej, exodusem ludności niemieckiej i zakrojoną na szeroką skalę ak-
cją zasiedlania opustoszałych obszarów, podjętą przez polską administrację. Drugi 
etap migracji można traktować jako efekt nieudanej próby zbudowania na tych zie-
miach socjalistycznego społeczeństwa i fiaska kolejnych projektów jego moderni-
zacji. Pierwszy typ migracji, w znacznej części wymuszonych wojną, powojennymi 
wysiedleniami i przesiedleniami, rozpoczął się już w 1945 roku. Po wielkiej ucieczce 
Niemców na przełomie lat 1944 i 1945 i po wysiedleniu tych, którzy pozostali, Pru-
sy Wschodnie opustoszały. Z około dwu milionów jego niemieckich mieszkańców 
zostało mniej niż 20% tych, których postanowiono repolonizować. Już wiosną 1945 
roku, gdy polską część Prus Wschodnich zaczęła przejmować polska administracja, 
rozpoczął się etap wielkiej wędrówki ludów. Na Warmię i Mazury przybywali ludzie 
z różnych części Polski. Statystyki pokazują, iż w tym okresie, tj. do połowy lat 50.  
XX wieku przybyło tutaj około 200 tys. osadników z Polski centralnej, przede 
wszystkim z północnego Mazowsza, Lubelskiego i Białostockiego, około 143 tys. 
z Kresów Wschodnich i około 55 tys. deportowanych z Polski południowo-wschod-
niej15. Szacunki pokazujące proces masowego zasiedlania województwa ludnością 
napływową skalę migracji przedstawiają następująco: w 1945 roku dodatnie sal-
do migracji wynosiło 103,1 tys. osób, w 1946  – 122,8 tys. osób, w 1948 już tylko 
31,0 tys. osób, a w 1949  –  22,8 tys., co daje w sumie 391,9 tys. osób. Następny okres 
pięcioletni (1951 – 1955) charakteryzował się znacznie mniejszymi współczynnika-
mi salda migracji, których saldo było jednak ciągle dodatnie16.

Ważny był kontekst polityczny tych migracji. Dla nowej władzy zaludnienie 
i zagospodarowanie opuszczonych przez Niemców ziem pruskich było priorytetem 
i zarazem sprawdzianem nie tylko jej zdolności administracyjnych, ale też nośności 
ideologicznych haseł o historycznym powrocie na prastare piastowskie ziemie. Mit 
ziem odzyskanych legitymizował ich zajęcie i pozwalał na wypracowanie bezpiecz-
nej perspektywy „bycia u siebie”, stawiając jednak przed budującą się administra-
cją ogromne wyzwanie nie tylko polityczno-ideologicznej, ale przede wszystkim 
gospodarczej integracji tych ziem z resztą Polski. Warto w tym miejscu zacytować 
ulotkę Centralnego Komitetu Przesiedleńczego z roku 1945, która i te powojenne 
zadania interpretowała w kategoriach wielkiego, pionierskiego przedsięwzięcia – 
objęcia w posiadanie powracających do macierzy terytoriów: „Chłopi! Nie musicie 
już migrować za morze. Chcecie chleba – na zachodzie jest chleb. Chcecie ziemi 
– na zachodzie jest ziemia. Zasiane łany zbierzemy do własnych stodół i spichle-
rzów. Miejska ludność znajdzie porzucone przez Niemców placówki rzemieślnicze 
i sklepy. Inteligencja zawodowa pracę w biurach i urzędach”17. Te hasła znajdowały 

15 A. Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna . Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich . Kraj 
Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Poznań 2011, s. 211.

16 S. Żyromski, Bilans demograficzny województwa olsztyńskiego, „Komunikaty Mazursko-War-
mińskie” 1969, nr 4, s. 613.

17 Za: A. Sakson, dz. cyt. s. 212.
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odzew. Jak pisał Andrzej Sakson, „Na ówczesne Ziemie Odzyskane nazywane po-
pularnie «Zachodem» (a także «Ziemiami Wyzyskanym» ze względu na kontrybu-
cję płaconą ZSRR węglem) jechali ci, którzy musieli szukać nowego miejsca na 
ziemi, bo stare na wschodzie znalazło się niespodziewanie poza granicami Polski, 
lub osoby ze zmienionymi nazwiskami i nowymi życiorysami. Jedni przybyli tu 
z własnej woli, inni pod przymusem w transportach kolejowych w asyście wojska 
i milicji. Byli także ludzie szukający tu szansy powetowania sobie lat wojny, z której 
wyszli pozbawieni wszystkiego (lub «wyzwoleni z wszystkiego»), i tacy, którzy na-
prawdę wierzyli w misję zagospodarowania tych ziem lub traktowali te ziemie jako 
nie mający właścicieli skarbiec”18.

Odwrócenie trendu i jakościowa zmiana charakteru i kierunków migracji na-
stąpiło stosunkowo szybko, bo już w latach 1956 – 1960. Wydawało się, iż po wiel-
kiej wędrówce ludów nastąpi etap stabilizacji i cały wysiłek przybyłych na Warmię 
i Mazury osadników zostanie skierowany na adaptację w nowym środowisku. Tak 
się jednak nie stało. Gdy skończyły się migracje wywołane bezpośrednio skutkami 
II wojny światowej, zaczęły się te wywołane czynnikami ekonomicznymi, tj. bra-
kiem sukcesów w modernizacji nowo przyłączonych ziem. W latach 1956–1960, 
mimo wznowienia akcji przesiedleńczej ze Związku Radzieckiego, w wyniku której 
przybyło na teren województwa około 31 tys. ludności, saldo migracji pozostawało 
ujemne i oznaczało ubytek 20,6 osób w tym okresie. Statystyki ruchu wędrówkowe-
go na Warmii i Mazurach w latach 1953 – 1960 odnotowują blisko 460 tys. zmian 
miejsca zamieszkania, przy czym ponad 191 tys. to wyjazdy poza teren wojewódz-
twa. Również następne pięciolecie lat 1961 – 1965 odznaczało się wzmożonym ru-
chem wędrówkowym, których saldo pozostawało ujemne. Jeżeli mimo to liczba 
mieszkańców regionu systematycznie wzrastała, to był to efekt wysokiego przyrostu 
naturalnego, który w rekordowym roku 1955 osiągnął wartość 29 promili19. Dzięki 
wysokiej stopie urodzeń, w roku 1969, czyli po prawie 25 latach od zakończenia 
wojny i przejęcia tej części byłych Prus Wschodnich, liczba ludności ówczesnego 
województwa wzrosła do 980 tys. i tym samym przekroczyła liczbę mieszkańców 
sprzed II wojny światowej20.

W latach 70. i 80. XX wieku województwo olsztyńskie charakteryzowało się 
najwyższym wskaźnikiem ruchliwości przestrzennej wewnętrznej spośród wszyst-
kich województw w Polsce. Świadczyć może o tym to, iż 1988 roku 63% miesz-
kańców województwa olsztyńskiego urodziło się w innej miejscowości niż aktualne 
miejsce zamieszkania. Efektem mobilności przestrzennej jest wzrastający znaczą-
co wskaźnik urbanizacji: w 1970 roku mieszkańcy miast stanowili już 40% popu-
lacji regionu. Najwyższy przyrost migracyjny miasta Warmii i Mazur zanotowały 
w latach 1975–1976. Oblicza się, iż w wyniku tych migracji wieś w województwie 

18 Tamże, s. 212.
19 S. Żyromski, dz. cyt., s. 613.
20 Tamże, s. 607.
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olsztyńskim w latach 1975 – 1984 zmniejszyła swój potencjał prawie o 62%, a do 
miast napłynęło około 60 tys. ludzi. Co ciekawe, blisko połowa wyjeżdżających ze 
wsi kierowała się wprost do Olsztyna, z pominięciem etapu miast powiatowych. 
Olsztyn zresztą na mocy decyzji politycznych miał pełnić rolę lokalnego centrum 
przemysłowego, ściągającego nadwyżki siły roboczej z całego regionu. W końcu lat 
60. XX wieku uruchomiono w stolicy województwa Olsztyńskie Zakłady Opon Sa-
mochodowych, następnie Olsztyńskie Zakłady Graficzne, Olsztyńskie Fabryki Me-
bli, Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego „Spomasz”, 
Węzeł Polskich Kolei Państwowych. Jak pisze A. Sakson, „W wyniku gierkowskiej 
«modernizacji na kredyt» w latach siedemdziesiątych wyraźnie rozwinęło się bu-
downictwo mieszkaniowe. Tak jak i w innych miastach Polski, również w Olsztynie 
wybudowano wiele podobnie wyglądających osiedli z wielkiej płyty […]. Istotnym 
czynnikiem modernizacyjnym, przyczyniającym się do uporządkowania miasta 
i powstania nowych obiektów (hala widowiskowo-sportowa, Planetarium, stadion 
OZOS, nowe drogi itp.), były zorganizowane w dniu 10 września 1978 roku ogól-
nopolskie dożynki. Udział w nich wziął Edward Gierek i inni «przywódcy partii 
i państwa». Odbywały się one pod hasłem «Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli do-
statniej»”21. Podejmowane ze znacznym opóźnieniem w stosunku do reszty Polski 
i ograniczone jedynie do większych miast próby industrializacji regionu nie mogły 
zmienić tego, iż od początku Warmia i Mazury znajdowały się na uboczu zmian 
cywilizacyjnych, których doświadczała Polska w czasach PRL. Stały się nie tylko 
prowincją ówczesnej Polski, ale i jej peryferium, miejscem, które przestało przy-
ciągać osadników niemal nazajutrz po zakończeniu administracyjnie sterowanej 
akcji osiedleńczej. Ci, którzy na Warmii i Mazurach pozostali, musieli zmagać się 
nie tylko z trudnościami adaptacji w nowym środowisku, lecz także z niedobora-
mi i brakami socjalistycznej gospodarki, zwłaszcza na wsi, gdzie rolnictwo chłop-
skie miało swego silnego konkurenta w postaci faworyzowanych przez państwo 
PGR-ów. Zdaniem autorów przygotowanego w Olsztynie na potrzeby lokalnego 
Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w roku 2012 raportu „Pod chmurnym 
niebem”, nad społecznościami lokalnymi Warmii i Mazur w dalszym ciągu ciąży 
„klątwa” wiecznego początku związana z mitem założycielskim „przybycia na obcą 
ziemię”. Województwo warmińsko-mazurskie do dzisiaj boryka się nie z „rozbrojo-
ną historią”, w którą wpisane jest doświadczenie mniej lub bardzie przymusowej 
migracji. Doświadcza także trudnych problemów ekonomicznych i społecznych, 
począwszy od wykorzenienia i dezintegracji, poprzez migracyjny drenaż społeczny 
i bezrobocie, problemy ze składem społecznym, szansami życiowymi czy nasile-
niem patologii22.

21 A. Sakson, dz. cyt., s. 353.
22 „Kultura pod pochmurnym niebem” . Dynamiczna diagnoza stanu kultury województwa war-

mińsko-mazurskiego . Raport przygotowany pod kierunkiem B. Fatygi, Olsztyn 2012, www.ceik.eu, 
[dostęp: 30.08.2013].
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Obecnie liczba mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego nieznacz-
nie przekracza 1,4 mln. Stale, choć nieznacznie, spada wskaźnik przyrostu natu-
ralnego przyczyniając się do pełzającej depopulacji regionu, który jest bardzo sła-
bo zaludniony (gęstość zaludnienia to ok. 59 osób na metr kwadratowy, podczas 
gdy średnia krajowa to 122 osoby na metr kwadratowy). O sytuacji ekonomicznej 
świadczy zjawisko dywergencji, czyli braku spójności gospodarczej regionu z resz-
tą kraju. Świadczy o tym to, iż Warmia i Mazury notowały w pierwszej dekadzie 
XXI wieku ok. 75% średniej krajowej jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, jego udział 
w krajowym PKB wynosił 2,8%, podczas gdy np. województwo mazowieckie – 22%. 
Jest to także region o najwyższym wskaźniku bezrobocia, w dalszym ciągu wynosi 
ponad 20% (podczas gdy w Wielkopolsce to niewiele ponad 10%)23. Sytuacja eko-
nomiczna, czyli różnica stopnia zamożności i wskaźnik bezrobocia (dostępność 
rynku pracy) zdecydowały o natężeniu i kierunkach migracji szczególnie po roku 
2005, a więc po otwarciu granic UE dla polskich pracowników. Badania zrealizo-
wane przez ks. Krzysztofa Bielawnego wskazują na demograficzną zapaść wynika-
jącą z ubytku blisko 20% mieszkańców. Badania te dotyczą co prawda tylko części 
regionu, mianowicie diecezji warmińskiej, ale ze względu na zastosowaną metodę 
zbierania danych przynoszą prawdziwszy obraz sytuacji demograficznej niż np. 
wyniki spisu powszechnego. Z badań wynika, iż brak pracy „wygonił” co piątego 
mieszkańca diecezji. W ciągu ostatnich lat (badania przeprowadzono w maju 2013 
roku) ubyło 17,5% jej mieszkańców, choć są powiaty, np. Kętrzyn, Reszel, Pienięż-
no, gdzie było to ponad 30%. W momencie gdy Polska wchodziła do UE, diecezję 
obejmującą w przybliżeniu połowę województwa (8 powiatów) zamieszkiwało 700 
tys. ludzi, obecnie oficjalne statystyki mówią o 674 tys., ale, jak pokazują badania 
ks. Bielawnego, mieszka tutaj zaledwie 556 tys. Województwo ma nie tylko ujemne 
saldo migracje, ale też w liczbach bezwzględnych wyludnia się i to w szybkim tem-
pie. Jakie są tego skutki? Oprócz skutków demograficznych związanych z tym, iż 
migracja przybiera formę drenażu ludzi młodych, lepiej wykształconych, wskazać 
można na bezpośrednie skutki gospodarcze. Ksiądz Bielawny pisze, że „Z krajo-
brazu naszego regionu znika tradycyjny model rodzinnego gospodarstwa rolnego, 
mającego kilkanaście lub kilkadziesiąt hektarów. Ziemię wykupują obszarnicy, gro-
madząc kilkaset, kilka tysięcy czy nawet kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Na mapie 
naszego regionu pojawiają się nabywcy z Niemiec, Włoch, Szwecji, Holandii czy 
Danii. Najprawdopodobniej wiele wiosek w regionie z czasem przestanie istnieć”24.

Kierunek podejmowanych przez mieszkańców regionu decyzji wyjazdowych 
wskazuje na charakterystyczne przesunięcie. Warszawa czy Gdańsk straciły na 
atrakcyjności jako cel migracji, odkąd ich punktem docelowym stały się wielkie 
metropolie europejskie: Londyn, Berlin, Bruksela czy Wiedeń, gdzie od niedawna 

23 J. Poniedziałek, dz. cyt., s. 22 – 29.
24 K. Bielawny, Zmiany demograficzne w wyniku emigracji w archidiecezji warmińskiej na ko-

niec 2012 roku, Olsztyn 2013, s. 49.
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równie łatwo jest dotrzeć. Jak pokazują badania, wielu mieszkańców Warmii i Ma-
zur ma wystarczające kontakty, by tam dobrze funkcjonować, zdobyć pracę i miesz-
kanie nawet przy znikomej znajomości tamtejszego języka czy kultury. Te jednost-
kowe, zawsze względne, sukcesy migracyjne przynoszą poprawę życia jednostkom, 
ale niekoniecznie społecznościom lokalnym. Nawet kiedy dostarczają dodatkowego 
strumienia pieniędzy, to nie zmieniają zasadniczo ekonomicznej sytuacji regionu 
– przeciwnie, mogą działać na rzecz jego stagnacji, ponieważ rozładowują niezado-
wolenie z powodu braku pracy i niskich zarobków poprzez wyjazd, a nie poprzez 
działania na rzecz zmiany tej sytuacji. Migracje utrwalają postawy bezczynności 
i niechęci do podejmowania działań na miejscu i szukania dobrych rozwiązań lokal-
nych problemów tu, gdzie one powstały25. Ci, którzy mówią o migracji jako jedynej 
realnej perspektywie, mają często poczucie beznadziejności życia w swoim lokal-
nym środowisku, tak jak młodzi mieszkańcy Gołdapi. Badania przeprowadzone 
w tym mieście pokazują, iż uczniowie szkół średnich chwalili, a nawet idealizowali 
miejsce, w którym żyją, dostrzegali i podkreślali jego urodę i walory położenia 
z dala od zgiełku wielkich miast, ale swe indywidualne strategie życiowe lokowali 
poza regionem. Więcej nawet, swe małomiasteczkowe i regionalne pochodzenie po-
strzegali jako barierę osiągnięcia zawodowego sukcesu: „Mimo ciepłych uczuć ży-
wionych dla miejsca zamieszkania młodzi ludzie stwierdzają en bloc, że Gołdap nie 
stwarza im szans życiowych i możliwości rozwoju zawodowego, w związku z czym 
ponad połowa respondentów planuje wyjechać z rodzinnych stron”26.

W tym kontekście ciekawym przypadkiem poszukiwania nowych możliwo-
ści rozwoju jest Olsztyn, jedyne w Polsce poza Warszawą miasto, które od 2002 
roku notuje systematyczny wzrost liczby mieszkańców. Liczy ono obecnie ponad 
176 tys. mieszkańców i ma ambicje stać się miastem uniwersyteckim; 35 tys. miesz-
kańców Olsztyna związanych jest z Uniwersytetem. Są to pracownicy uczelni 
(ok. 3,7 tys. osób) i studenci. Co piąty mieszkaniec miasta pośrednio lub bezpo-
średnio związany jest z uniwersytetem, a gdyby doliczyć całą sferę usług (handel, 
wynajem mieszkań, komunikacja), to pewnie i więcej. Ambicją władz Uniwersytetu 
jest połączenie planów jego rozwoju z planami rozwoju miasta27. Taka symbioza 
korzystna dla obu stron także nie jest wolna od zagrożeń. Po pierwsze, wynikają 
one z niżu demograficznego i dramatycznej zapaści kierunków humanistycznych, 
co powoduje, iż UWM raczej zmniejsza niż powiększa liczbę studentów i pracow-
ników. Po drugie, Uniwersytet jako jedyny bodziec rozwojowy może dynamizować 
rozwój miasta, ale nie całego regionu. O tym, jak trudno przezwyciężać stagnację 

25 Zob.: P. Koryś, Peryferyjność a migracja niepełna, [w:] Ludzie na huśtawce, [red.] E. Jaźwiń-
ska, M. Okólski, Warszawa 2001, s. 205.

26 P. Adamska, B. Tolak, Między rozwojem lokalnym a indywidualnym – powiatowa strategia 
rozwoju a plany młodego pokolenia gołdapian, [w:] Społeczność na granicy, [red.] W. Łukowski, 
H. Bojar, B. Jałowiecki, Warszawa 2009, s. 248.

27 R. Górecki, Miastotwórcze oddziaływanie uniwersytetu w Olsztynie, [w:] Olsztyn uniwersytec-
ki, [red.] A. Faruga, Olsztyn 2013, s. 25 i n.
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regionów peryferyjnych, świadczą doświadczenia bogatszych krajów UE. Mimo 
wysiłków podejmowanych przez rządy i agendy Unii na rzecz wyrównywania dys-
proporcji między obszarami metropolitalnego wzrostu i regionami peryferyjnymi, 
dysproporcje te utrzymują się, a nawet pogłębiają. Bardzo trudno jest administra-
cyjnie stymulować rozwój peryferii i wyrównywać różnice między regionami. Prze-
znaczane na ten cel nawet znaczne nakłady nie przynoszą spodziewanych efektów 
i utrwalony historycznie podział na regiony zacofane i dotknięte stagnacją oraz 
prorozwojowe metropolie raczej się utrwala niż niweluje. Ponadto, jak pokazują 
badania Roberta Putnama, peryferie to obszary dotknięte nie tylko stagnacją, ale 
także klientelizmem czy korupcją, które dopełniają obrazu erozji społeczności lo-
kalnych, które poza migracją nie widzą innych możliwości rozwiązania swych pod-
stawowych egzystencjalnych problemów.

Młodzi mieszkańcy Warmii i Mazur gremialnie chcą zasilać szeregi ludzi tło-
czących się u wrót bogatego świata i w ten sposób uciec przed nędzą, w jakiej żyją 
ich rodacy w kraju. Muszą się jednak liczyć z tym, iż czekające na nich bogactwo 
często okazuje się iluzją. Nie powstrzymuje to migracji, ponieważ, jak pisze londyń-
ski „Standpoint”, Polacy nie tyle szukają szczęścia na Wyspach, co uciekają przed 
beznadzieją życia w ojczyźnie, nawet jeżeli w warstwie prywatnych emocjonalnych 
więzi z pięknym krajobrazem i sprzyjającym człowiekowi środowiskiem jest ona 
uznawana za ważną dla ich tożsamości wartość.

Budowanie wielokulturowej „wspólnoty pamięci” 
na Warmii i Mazurach

Maurice Halbwachs w swoich rozważaniach o pamięci podkreślał jej społecz-
ny kontekst; jego zdaniem, dla funkcjonowania pamięci niezwykle istotne jest, iż 
powstaje ona w procesie komunikacji i interakcji z członkami rodziny, grupy religij-
nej czy zawodowej. Grupy takie można określić w ślad za Barbarą Szacką mianem 
„wspólnot pamięci”. Zdaniem autorki, „wspólnota pamięci” to społeczność, którą 
łączy świadomość wspólnego istnienia w czasie, świadomość wspólnych przodków 
i najważniejsze – świadomość wspólnego losu. To także wspólny repertuar znaków 
symbolicznych, którymi pamięć społeczna obudowuje wydarzenia i postacie z prze-
szłości. Ten symboliczny zasób jest wspólnym dorobkiem grupy, jej wewnętrznym 
spoiwem i wyróżnikiem, który pozwala odróżnić „swoich” od „obcych”, stając 
się jedną z osi tożsamościowych opcji28. Pamięć społeczna to zbiór wyobrażeń 
o przeszłości, które formowane są nie tylko w oparciu o znajomość konkretnych 
wydarzeń czy postaci, ale także o wartości ważne dla grupy społecznej. Wartości 

28 B. Szacka, Pamięć społeczna, [w:] Encyklopedia socjologii, t. III, [red.] H. Domański i inni, 
Warszawa 2000. Zob. także: B. Szacka, Historia i pamięć zbiorowa, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, 
nr 4, s. 3 – 15.
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podlegają nieustannej hierarchizacji i relatywizacji stając się swego rodzaju probie-
rzem pamięci społecznej. Nie wszystko zatem, co zdarzyło się w przeszłości, staje 
się treścią pamięci; obejmuje ona jedynie wydarzenia „żywe”, mające bezpośredni 
związek z aktualną sytuacją grupy i jej szczególnymi potrzebami. Pamięć bowiem, 
w przeciwieństwie do historii, ma wymiar tożsamościowy, który naznacza emocjo-
nalnie określone fakty czy wydarzenia i zapewnia im tożsamościową kontynuację 
poprzez pokolenia. O dynamice pamięci zbiorowej i społecznych mechanizmach 
jej selekcji pisał obrazowo Pierre Nora podkreślając, iż pamięć społeczna „nie-
ustannie się rozwija, jest otwarta na dialektykę zapamiętywania i zapominania, nie 
zna swoich przyszłych deformacji, jest podatna na wszelkie możliwe zastosowania 
i manipulacje oraz zdolna do długich faz drzemki i nagłych przebudzeń”29.

Tak rozumiana „żywa pamięć” czy „żywa historia” ważna jest nie tylko dla 
trwania narodowej wspólnoty, ale także jest wyznacznikiem powstawania wspólnot 
pomniejszych, związanych z etnicznymi czy regionalnymi podziałami. Niezależnie 
od tego, jak dalece jest ona „obiektywna” bądź „zmitologizowana”, na podkreślenie 
zasługuje jej aspekt funkcjonalny – to mianowicie, w jaki sposób wpływa ona na po-
stawy społeczne członków wspólnoty etnicznej czy regionalnej. „Żywa pamięć” to 
odejście od faktografii i linearnie konstruowanej historii wydarzeniowej oraz zwró-
cenie się ku przestrzeni symbolicznej dowartościowującej w sposób szczególny róż-
nego typu bohaterów i miejsca ogniskujące zbiorową wyobraźnię. Ma to szczególne 
znaczenie dla grup mniejszościowych, które poprzez kultywowanie pamięci i tożsa-
mości bronią się przed asymilacją i perspektywą rozpłynięcia w obcym otoczeniu. 
Upamiętnienie przeszłości, wyznaczające symboliczną granicę między „swoimi” 
i „obcymi”, może stać się źródłem konfliktów zwłaszcza na obszarach pogranicza, 
gdzie domena polityczna (obszar panowania politycznego) dąży do podporządko-
wania domeny symbolicznej (obszaru panowania symbolicznego) kosztem grup od-
miennych kulturowo. „Co powstaje w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistości – pytali 
A. Sakson i R. Traba zainteresowani historią wschodniopruskich Warmiaków – gdy 
w wyniku burzliwych wydarzeń historycznych, wojen i wymuszonych migracji znika-
ją całe grupy społeczne, narodowe, etniczne? Często jedynym śladem kulturowego 
pogranicza pozostają pamięć i fragmenty krajobrazu kulturowego. Gdy pogranicze 
to ma charakter terytorium spornego, jest polem konfliktów i zawłaszczania kapi-
tału kulturowego przez konkurujące ze sobą grupy, «zwycięzcy» wypierają pamięć 
nieistniejących «innych». Proces ten wyraża się najczęściej w zacieraniu śladów po 
swoich niedawnych sąsiadach – wrogach, niszczeniu ich symbolicznego kapitału 
w postaci pomników, symboli i znaków ich obecności. W ten sposób «wspólna pa-
mięć» znika z przestrzeni publicznej, zastępuje ją pamięć «zwycięzców»”30.

29 P. Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Berlin 1990, s. 12.
30 A. Sakson, R. Traba, Purda Wielka / Gross Purden . Uniwersalny charakter i specyfika opo-

wieści o pograniczu, [w:] Przeszłość zapamiętana . Narracje z pogranicza, [red.] R. Traba, A. Sakson, 
Olsztyn 2007, s. 27 – 28.
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Możliwy jest jednak i inny scenariusz, gdy przywracaniu podmiotowości spo-
łecznej grup marginalizowanych towarzyszy społeczna rekonstrukcja i rewitalizacja 
ich pamięci. Pamięć ta wyparta z przestrzeni publicznej i zepchnięta do roli trady-
cji rodzinnej i domowej, trwająca dzięki świadectwu poszczególnych ludzi jako „de-
pozytariuszy i świadków historii”, staje się pamięcią społeczną w dwojakim sensie. 
Po pierwsze, jako pamięć określonej grupy społecznej, której kultura i dziedzictwo 
zostają uznane z równoprawne z kulturą i dziedzictwem innych grup, a przez to 
społecznie dowartościowane. Po drugie, jako wspólna wartość, szczególny wkład 
grupy społecznej w powstającą wspólną wielokulturową, „wspólnotę pamięci”. 
Trzeba jednak zaznaczyć, w ślad za Małgorzatą Głowacką-Grajper, iż „Aby wyda-
rzenia, których się nigdy nie doświadczyło i miejsca, w których się nigdy nie żyło 
stały się istotne tożsamościowo, konieczna jest całościowa kontynuacja pamięci – 
zawierająca w sobie tak warstwę faktów i obrazów jak i emocji, które dla trwania 
danej pamięci są kluczowe”31.

O powstanie tego typu etnicznej pamięci społecznej i o taki model wielokul-
turowej „wspólnoty pamięci” przekraczającej granice grupy etnicznej zabiegają 
w różny sposób dwie grupy na Warmii i Mazurach: mniejszość niemiecka i mniej-
szość ukraińska. Jeśli chodzi o mniejszość niemiecką, to przywracanie pamięci jest 
celem statutowym powołanych do życia na początku lat 90. XX wieku stowarzy-
szeń, istniejących obecnie w każdym większym mieście regionu32. Potwierdził to 
po ponad dwudziestu latach istnienia zorganizowanej mniejszości niemieckiej na 
Warmii i Mazurach obecny przewodniczący Związku Stowarzyszeń Niemieckich 
Warmii i Mazur Henryk Hoch: „Jesteśmy tu przecież między innymi po to, aby pie-
lęgnować niemiecką kulturę, tradycję i język, chronić niemieckie dziedzictwo. Jest 
wiele pomników do naprawy lub postawienia, wiele tablic pamiątkowych do rege-
neracji lub naprawy, wiele historycznych budowli, dorobku intelektualnego, który 
trzeba chronić lub wyciągnąć na światło dzienne. To nasz obowiązek”33.

Przywracanie pamięci w sposób szczególny dotyczy postaci wybitnych 
Wschodnioprusaków, których znaczenie daleko wykraczało poza lokalne i regio-
nalne ramy prowincji. Na przykład Johann Gotfried Herder, filozof i teolog uro-
dzony w Morągu, który uznawany jest za znakomitego przedstawiciela niemiec-
kiego Oświecenia i Romantyzmu. Niemieckie stowarzyszenie w Morągu nosi imię 
Herdera i tym samym: „przywraca pamięć o przeszłości tej ziemi. Dzięki niemu 
[Herderowi] czujemy się jej spadkobiercami i jesteśmy dumni z osiągnięć naszych 

31 M. Głowacka-Grajper, Społeczna i indywidualna kontynuacja pamięci ojczyzn kresowych, 
[w:] Pamięć utraconych ojczyzn, [red.] E. Nowicka, A. Bilewicz, Warszawa 2012, s. 155.

32 B. Domagała, Problematyka narodowa w publicystyce mniejszości niemieckiej na Warmii 
i Mazurach, Olsztyn 1998; zob. także: B. Domagała, Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach . 
Rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość, Olsztyn 1996.

33 L. Kryszałowicz, Chcę podzielić się doświadczeniem . Rozmowa z Henrykiem Hochem, 
przewodniczącym Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur, „Mitteilungsblatt” 2011, nr 9, 
s. 7.
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przodków”34. Innym wybitnym Wschodnioprusakiem, który także stał się człon-
kiem ówczesnej europejskiej elity, był Ferdinand Gregorovius z Nidzicy. Znacze-
nie Gregoroviusa docenili nie tylko wschodniopruscy Niemcy; wszedł on również 
do „wspólnej pamięci” obecnych mieszkańców Warmii i Mazur. Dzięki staraniom 
mniejszości niemieckiej, władze Nidzicy postawiły mu w latach 90. XX wieku po-
mnik, a Wspólnota Kulturowa „Borussia” wydała jego dzieło „Idee polskości” jako 
jedną z pierwszych publikacji stowarzyszenia.

Jeśli chodzi o wybitnych Wschodnioprusaków, wartościowaniu podlega nie tyl-
ko ich dorobek, ale i to, iż zyskując status europejskich twórców nie zapominali oni 
o swych regionalnych pruskich korzeniach. Potwierdzeniem tego mogą być wschod-
niopruscy pisarze, a wśród nich chyba najbardziej znany Siegfried Lenz, który uro-
dził się w 1926 roku w Ełku. Po blisko 70 latach, dzięki staraniom stowarzyszeń 
niemieckich i na zaproszeniu lokalnych władz samorządowych, Lenz przyjechał 
do Ełku, by odebrać tytuł honorowego obywatela tego miasta. Obecni mieszkańcy 
Ełku docenili twórczość pisarza, jego znaczenie literackie i polityczne, czyli – jak 
czytamy – „jego wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego”35. Wschodnio-
pruskim pisarzem był, urodzony w Ostródzie, Hans Hellmut Kirst i lepiej znany 
ze swych powieści Ernst Wiechert, który urodził się w 1887 roku w leśniczówce 
Piersławek koło Mrągowa. Do tego samego nurtu „Heimatliteratur” wschodnio-
pruskiej „literatury miejsca” wywodzi się młodszy od wyżej wymienionych Arno 
Surminski. „Mitteilunsblatt” wielokrotnie zachęcał czytelników do większego 
zainteresowania pisarzem, który w 1994 roku odwiedził Olsztyn na zaproszenie 
wydawnictwa „Książnica Polska”. Podczas spotkania na Zamku, Surmiński, któ-
ry rozpoczął wówczas 60 rok życia, wspominał, iż urodził się w Jegławkach koło 
Kętrzyna. Po wojnie wyjechał do Niemiec i blisko 50 lat przeżył w Hamburgu, ale 
10 lat dzieciństwa spędzonego w Prusach Wschodnich okazały się być najważniej-
sze dla jego twórczości. Jak pisał „Mitteilungsblatt”: „Jego dzieła nawiązują głównie 
do tego czasu”. W roku 2011 Surmiński otrzymał Honorową Odznakę „Za zasługi 
dla województwa warmińsko-mazurskiego”. Tak postanowiła kapituła sejmiku woje-
wództwa na wniosek Związku Stowarzyszeń Niemieckich Warmii i Mazur.

Znaczenie pisarzy związanych ze wschodniopruską topografią i genealogią po-
lega na przekazie szczególnych wartości określających wyobrażenia o przeszłości 
tych ziem. Topografia wschodniopruska, czasami mazurska, to, zdaniem Huberta 
Orłowskiego, opcja wyrazista historycznie odsyłająca do przeszłości, która wiąże 
się ze wspomnieniem „cichego, niedostępnego kraju”, na peryferiach wielkich pro-
cesów modernizacji. W nim zrealizowana została utopia prawdziwej, wschodnio-

34 L. Kryszałowicz, Wierni ideałom patrona . 20 lat stowarzyszenia Herder z Morąga, „Mittei-
lungsblatt” 2012, nr 6, s. 5.

35 L. Kryszałowicz, Swój wśród obcych, „Mitteilungsblatt” 2011 nr 10, s. 9.
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pruskiej „małej ojczyzny”36. Literackie Prusy Wschodnie to zbiór „małych” czy też 
– mówiąc językiem Stanisława Ossowskiego – „prywatnych ojczyzn” osadzonych 
nie tyle w konkretnych wsiach i miasteczkach, co poetycko, jeśli nie mitycznie no-
bilitowanych miejscach takich jak Suleyken – Sulejki, Maulen – Maule, Lucknow 
– Łukowiec, czy też Jokehnen oraz Kalischken. Stały się one symbolem miejsca 
bezpiecznego i spokojnego z dala od gotującej się do wojny Europy; przykładem 
mogą być „Dzieci Jerominów” i „Missa sine nomine” Ernsta Wiecherta, „Bóg śpi 
na Mazurach” Hansa Hellmuta Kirsta, „Muzeum ziemi ojczystej” Siegfrieda Len-
za czy też trylogia wschodniopruska Arno Surminskiego. Do wątków nieskażonej 
przyrody nawiązuje także niemiecki hymn Prus Wschodnich śpiewany na różnego 
rodzaju spotkaniach stowarzyszeń niemieckich: „Land der dunkeln Walder and kri-
stll’nen Seen”. Ciemne lasy i kryształowe jeziora to metafora odsyłająca nie tylko 
do uroków krajobrazu, ale i do wizji prostego, zdrowego, harmonijnego i uporząd-
kowanego życia wiejskiej wspólnoty. To jest prawdziwa, najbardziej wartościowa 
i godna kultywowania wschodniopruska tradycja, do której mogą odwołać się nie 
tylko żyjący na Warmii i Mazurach potomkowie dawnych Prusaków, ale i współ-
cześni mieszkańcy, którzy przybyli tutaj z centralnej Polski, kresów wschodnich 
czy Wołynia. Mogą się oni poczuć zaproszeni do wschodniopruskiej „wspólnoty 
pamięci”.

W wielokulturowej „wspólnocie pamięci” ważni są nie tylko pisarze, ale także 
ci Wschodnioprusacy, którzy przyczynili się do rozwoju cywilizacyjnego prowin-
cji. Na przykład w Sorkwitach, w małej mazurskiej wiosce, urodził się Johannes 
Goercke, który stał się nie tylko znanym lekarzem, lecz i organizatorem nowocze-
snych wojskowych służb sanitarnych. Kamień pamiątkowy ku jego czci stoi przed 
kościołem w Sorkwitach. Obok Goerckego symbolem wielkości Prus Wschodnich 
jest Emil von Behring, wynalazca szczepionki przeciwko tężcowi i dyfterytowi, któ-
ry w 1910 roku otrzymał nagrodę Nobla. Behring urodził się w Ławicach, tam 
też uczczono jego pamięć poprzez wmurowanie tablicy pamiątkowej na budynku 
miejscowej szkoły i odsłonięcie jego popiersia. W Prusach Wschodnich urodziło 
się aż czterech noblistów: obok Behringa byli to chemik Otto Walch, fizyk Wilhelm 
Wien i biochemik Fritz Albert Lipmann. Wybitną postacią związaną z Prusami 
Wschodnimi był także Ferdinand Schichau, pionier industrializacji Elbląga, bu-
downiczy koncernu Schichau, który w 1944 zatrudniał 44 tys. ludzi w zakładach 
w Elblągu, Gdańsku i Królewcu. Przypominanie osiągnięć tego rodzaju wybitnych 
Wschodnioprusaków stało się swego rodzaju misją mniejszości niemieckiej na War-
mii i Mazurach. Można było przeczytać o tym w numerze 4/19 „Mitteilungsblatt” 
z roku 1996 w artykule pod znamiennym tytułem: „Jeżeli nie my – wówczas kto”: 
„Najwyższy czas w istocie rzeczy przypomnieć naszych przodków, tych pisarzy, 

36 H. Orłowski, Literatura peryferii czy pogranicza . Prusy Wschodnie w powojenne literaturze 
niemieckiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1994, nr 1, s. 43 – 44; zob. tenże, Za górami za 
lasami . . .
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artystów, uczonych, bohaterów, świętych i wszystkich tych ludzi, którym nasi pra-
dziadowie w naszej ojczyźnie stawiali pomniki. Do 1945 roku prawie w każdej wsi, 
prawie w każdym kościele były tablice ku pamięci poległych w wojnach francusko-
-pruskiej czy I światowej. W wielu miastach znajdowały się tablice upamiętniające 
sławne osobistości czy ważne wydarzenia. Wiele z nich zostało po 1945 roku znisz-
czonych, pozostałym przypisano inne znaczenie.

Dzisiaj nikt nie potrzebuje już obawiać się czy wstydzić swego pochodzenia. 
Wobec naszej ojczyzny powinniśmy być zobowiązani naszych bohaterów w stosow-
nych dla nich miejscach przypominać i zachowywać przed zapomnieniem. Jeżeli 
nie my – wówczas kto ma to zrobić? «Mitteilungsblatt» apeluje, by wszystkie in-
formacje o świadectwach niemieckiej kultury wysyłać do redakcji, o ile się jeszcze 
o nich pamięta, gdzie one stały, gdzie je zabrano i komu były poświęcone. Bę-
dziemy je chętnie chronić przed zapomnieniem i przynajmniej na łamach naszego 
miesięcznika utrwalać”37.

Wielokulturowa „wspólnota pamięci” mieszkańców Warmii i Mazur to spo-
łeczność uniwersalna. Mogą się do niej odwoływać zarówno potomkowie dawnych 
mieszkańców tej krainy, jak i przybysze po 1945 roku. Przekracza ona ramy gru-
py etnicznej czy narodowej. Tak rozumiana wielokulturowość przestaje być wy-
łącznie kapitałem grupy etnicznej, a staje się kapitałem społeczności regionu ze 
wszystkiemi tego konsekwencjami, o których pisał Lech Nijakowski38. Ten proces 
nie przebiega jednak zupełnie bezkolizyjnie, jak można by wnioskować czytając 
artykuły o wielkich Wschodnioprusakach i sprawozdania o uratowanych fragmen-
tach wschodniopruskiego dziedzictwa. O trudnościach i barierach w powstawaniu 
jednej ponadetnicznej wschodniopruskiej „wspólnoty pamięci” świadczą przynaj-
mniej dwa wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę. W roku 2009 zmianie uległa 
przyjęta w 1993 roku nazwa organizacji grupującej wszystkie lokalne stowarzysze-
nia niemieckie w regionie: Związek Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej w byłych 
Prusach Wschodnich przemianowano na Związek Stowarzyszeń Niemieckich War-
mii i Mazur. „Prusy Wschodnie”. Zdaniem przewodniczącego Związku Henryka 
Hocha, „Nazwa Prusy Wschodnie budzi w Polakach konsternację. Na fali ostrej 

37 Jeżeli nie my – wówczas kto?, „Mitteilungsblatt” 1996, nr 4.
38 Jeżeli nie my – wówczas kto?, „Mitteilungsblatt” 1996, nr 4. Przeszłość staje się tradycją ze 

względu na wartości i pozytywne emocje, które są z tymi wartościami związane. Postaci, wydarze-
nia, o których wiedza przekazywana jest w sposób uporządkowany i ma silnie stereotypowy charak-
ter, składają się na aspekt poznawczy pamięci. Obok tego istnieje aspekt afektywny, który decyduje 
o sposobie narracji historycznej, o doborze kategorii opisu, o selekcji informacji nakierowanych na 
wartości. Pozostaje jeszcze aspekt behawioralny czyli działania motywowane przez treści pamięci. 
W tych trzech aspektach pamięć staje się własnością określonej grupy, która się do niej przyznaje, 
czuje się jej spadkobiercą jako swego rodzaju wspólnota pamięci. Pamięć ujęta w skonwencjona-
lizowane i normatywne ramy tradycji stanowi o społecznym kapitale grupy poprzez mechanizmy 
reprodukcji tożsamości i statusu. Zob.: L. Nijakowski, O pojęciu dyskryminacji historycznej . Na przy-
kładzie pamięci o „dziadku” w Wehrmachcie, [w:] Obszary i formy wykluczenia w Polsce . Mniejszości 
narodowe, imigranci, uchodźcy, [red.] A. Jasińska-Kania,  S. Łodziński, Warszawa 2009, s. 107.
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nagonki medialnej w związku ze sprawą w Nartach dziennikarze próbują nas wma-
newrować w odzyskiwanie mienia przez dawnych mieszkańców i w Powiernictwo 
Pruskie. To nie nasze sprawy. Pielęgnowanie historii to nie to samo co pielęgnowa-
nie historycznych uprzedzeń – wyjaśnia Henryk Hoch. – Chęć uniknięcia kłopotów 
wywołanych przez polskich polityków – to jedna z przyczyn zmiany nazwy. Druga 
to lokalizacja: Związek Stowarzyszeń Niemieckich w byłych Prusach Wschodnich 
odnosi się do historii. Prus Wschodnich jako osobnej krainy już nie ma. Część 
znalazła się w Polsce, część w Rosji. Związek tymczasem działa tylko na obszarze 
województwa warmińsko-mazurskiego”39.

Drugim wzbudzającym kontrowersje wydarzeniem był konflikt o pomnik Bi-
smarcka, który został odkopany i ponownie ustawiony w Nakomiadach w 2005 
roku. Jak pisał Andrzej Sakson, „Wydobycie i postawienie na dawnym miejscu ka-
mienia poświęconego Bismarckowi zamiast stać się atrakcją turystyczną, nie tylko 
podzieliło mieszkańców podkętrzyńskiej wsi Nakomiady, ale wywarło dyskusję na 
skalę ogólnopolską”40. Na półtorametrowym głazie widniał krótki napis w języku 
niemieckim: „Dem Grossem Kanzler Fursten Otto v. Bismarck gewidmet 1899”. 
Ważne było również, że inspiratorami i inicjatorami wydobycia głazu byli miej-
scowi członkowie Stowarzyszenia Niemieckiego Miasta i Regionu Kętrzyn, oraz 
dawni mieszkańcy wsi mieszkający obecnie w Niemczech, którzy znaleźli wspar-
cie w miejscowych działaczach, np. wójta gminy Nakomiady czy założycielki Koła 
Gospodyń Wiejskich. Odnowienie pomnika stało się okazją do wiejskiego święta, 
do wsi zaczęły przyjeżdżać niemieckie wycieczki, spodziewano się dochodów z tu-
rystyki, ale idea przywrócenia pomnika poświęconego tak kontrowersyjnej i zna-
czącej w polsko-niemieckiej historii postaci nie wszystkim się spodobała. Jeden 
z mieszkańców zażądał usunięcia pomnika, w dyskusję zaangażowali się przedsta-
wiciele władz lokalnych i regionalnych ogólnopolskich, np. Andrzej Przewoźnik 
– sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który porównał Bismarcka 
do Hitlera. Ostatecznie w sierpniu 2007 roku znaleziono wyjście kompromisowe 
uwzględniające postulaty zwolenników pozostawienia pomnika i jego zdecydowa-
nych przeciwników; nie usunięto głazu, ale częściowo zakopano, zasłaniając kon-
trowersyjny napis ziemią. W listopadzie 2005 „Gazeta Olsztyńska” opublikowała 
powstałe z inicjatywy olsztyńskich historyków „Oświadczenie w sprawie spuścizny 
kulturowej na Warmii i Mazurach”, które przy okazji sprawy pomnika w Nako-
miadach porusza bardziej podstawowy problem możliwości międzykulturowego 
dialogu z pruską i niemiecką historią regionu, a co za tym idzie, granic międzykul-
turowego przyswojenia wartości prusko-niemieckiej kultury. Można w nim prze-
czytać: „Niestety, bezrefleksyjne podejście do przeszłości, czego przykładem jest 
właśnie głaz w Nakomiadach, uderza bezpośrednio w polską tożsamość narodową. 
Kult antypolskiej spuścizny historycznej zatacza coraz szersze koło. Powstaje py-

39 Korekta geograficzna i historyczna, „Mitteilungsblatt” 2009, nr 7, s. 4.
40 A. Sakson, dz. cyt., s. 679.
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tanie, w jaki sposób nauczyciel w Nakomiadach będzie uczył historii Polski, gdy 
jednocześnie dzieci codziennie będą przechodziły obok kamienia symbolizującego 
wielkość, a zarazem wrogość do Polski niemieckiego kanclerza. Nakomiady nie sta-
nowią autonomicznej enklawy w państwie polskim. Wszelkie argumenty na rzecz 
gloryfikacji Bismarcka z powodu jego zasług dla Niemiec, upadają wobec zła, które 
uczynił Polakom”41.

Inaczej wspólnotę pamięci rozumie mniejszość ukraińska na Warmii i Mazu-
rach. Dla tej grupy jej pamięć jest przede wszystkim pamięcią przymusowej de-
portacji i utraconej ojczyzny tych, którzy przeżyli Akcję „Wisła” i ich potomków. 
Pamięć ta funkcjonuje w szczególnie złożonym kontekście polsko-ukraińskich spo-
rów o przeszłość i jej historyczną wykładnię, sporów prowadzonych przez ludzi na-
leżących do różnych narodów i grup społecznych, często dawnych wrogów, którym 
po 1947 roku przyszło żyć na Warmii i Mazurach. Ważny w tamtych latach podział 
na sprawców i ofiary pokrywał się z granicą grup etnicznych i był podstawowym 
wyznacznikiem dla tożsamościowych identyfikacji na osi swojskości i obcości. Dziś 
w znacznie większym stopniu podlega on indywidualnym wyborom, a jednak bar-
dzo trudno jest mówić o polsko-ukraińskiej wielokulturowej wspólnocie pamięci, 
która byłaby czymś więcej niż prostą konstatacją, iż oto w naszego regionie żyją 
ludzie w swoim środowisku mówiący innym językiem, ludzie innego wyznania, 
chodzący do innych kościołów, inaczej modlący się czy śpiewający inne pieśni. 
Dla Ukraińców pamięć utraconej ojczyzny jest atrybutem etnicznym określającym 
granice grupy etnicznej i sposób jej postrzegania przez innych; dla Polaków to wy-
darzenie wpisujące się w historię polsko-ukraińskiego konfliktu w jego kolejnych 
odsłonach. W tym kontekście interesująca wydaje się historia Kościoła greckoka-
tolickiego i wysiłków potwierdzenia swej tożsamości w nowym otoczeniu. Zda-
niem Jarosława Moskałyka, akcja przesiedleńcza społeczności ukraińskiej stała się 
ogromnym zagrożeniem dla ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego. Poddany 
ciężkim represjom nie miał możliwości kultywowania swej liturgiczno-obrzędowej 
odrębności, a wielu wiernych przeszło do Kościoła rzymskokatolickiego lub Ko-
ścioła prawosławnego. Gdy takie możliwości się pojawiły, okazało się, iż wielu du-
chownych i wiernych przyswoiło sobie pewne elementy tradycji łacińskiej, takie np., 
jak wystawienie, adoracja Najświętszego Sakramentu, odprawianie suplikacji czy 
drogi krzyżowej, odstępując od typowo wschodniego nabożeństwa liturgii godzin, 
jutrzni czy nieszporów. Te próby swego rodzaju wyznaniowego zbliżenia skończyły 
się jednak w latach 90. XX wieku i Kościół greckokatolicki przystąpił do usuwania 
obcych naleciałości oraz odbudowy obrzędów liturgicznych, zwyczajów i praktyk 
typowych dla obrządku wschodniego. Przykładem może być parafia w Górowie 
Iławeckim, która od 1998 roku zaprzestała organizowania procesji w czasie Bożego 
Ciała. Jak pisze dalej Moskałyk: „Dzisiaj każde wydarzenie związane z odnową lub 
przywróceniem tradycyjnej formy życia liturgicznego i duchowego wiąże się z du-

41 „Gazeta Olsztyńska” 7.XI.2005.
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żym ożywieniem wspólnoty wiernych i stanowi rodzaj jej dowartościowania jako 
podmiotu eklezjalnego”42. Dowartościowania, jak się wydaje, nie tylko eklezjalne-
go, ale i kulturowego, potwierdzającego słuszność dokonanego tożsamościowego 
wyboru, zacieśniającego związek między wyznaniem a etnicznością.

Warto tutaj przypomnieć, iż licząca według danych spisowych z 2002 roku 
blisko 12 tys. osób mniejszość ukraińska jest obecna w życiu społecznym i kultural-
nym regionu. Warto przypomnieć, iż Ukraińcy na Warmii i Mazurach organizowali 
się już od roku 1956, kiedy to w największych ich skupiskach, czyli w Baniach Ma-
zurskich, Kruklankach, Giżycku, Węgorzewie, Ełku, Wydminach i Górowie Iławec-
kim powstawały koła Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Obecnie 
są oni zorganizowani w Związku Ukraińskim w Polsce, lecz oprócz tego działa kil-
ka innych organizacji, jak Związek Ukrainek, Ukraińskie Towarzystwo Nauczyciel-
skie, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Zahrawa” i inne. Języka ukraińskiego 
uczy się w publicznych szkołach od wielu lat. Obecnie uczniowie uczą się go w 37 
szkołach podstawowych, w 18 gimnazjach i 1 liceum. Ukraińcy na Warmii i Mazu-
rach mogą liczyć na wsparcie rządowe i samorządowe przy organizacji dziesiątków 
imprez, z których najważniejsze to: Spotkania Pogranicza w Głębocku, Jarmark 
„Z malowanej skrzyni”, międzynarodowy Festiwal Chórów Cerkiewnych w Giżyc-
ku, Dni Teatru Ukraińskiego w Olsztynie czy Międzynarodowy Festiwal Dziecię-
cych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych w Węgorzewie. Mają 
swoją audycję radiową, która w 2008 roku obchodziła 50-lecie, oraz cotygodniowy 
program telewizyjny w regionalnej TV43.

Można zatem przyjąć, iż powstała infrastruktura, która pomaga Ukraińcom 
na Warmii i Mazurach przeciwstawiać się procesom asymilacji. Dzięki niej jednak 
Ukraińcy są obecni w życiu społecznym, a przede wszystkim kulturalnym regionu, 
są rozpoznawalni ze swoją architekturą sakralną, folklorem, językiem. Są doceniani 
za osiągnięcia, np. związane z działalnością kompleksu szkół w Górowie Iławeckim, 
które powoli stają się atrakcyjną ofertą edukacyjną także dla osób spoza diaspory. 
I w tym sensie uczestniczą w budowaniu wielokulturowej pamięci mieszkańców re-
gionu. Są jednak takie obszary i takie wydarzenia, które do tej wspólnoty nie wcho-
dzą ani nie aspirują. Barierą może być pamięć Akcji „Wisła”, której doświadcze-
nia w dalszym ciągu bardziej dzielą niż łączą Ukraińców i Polaków. Budowaniem 
polsko-ukraińskiej wspólnoty pamięci nie jest też, jak się wydaje, zainteresowany 
Kościół greckokatolicki, którego 19 parafii istnieje w regionie. Ukraińcy na Warmii 
i Mazurach zbudowali własne cerkwie, np. w Giżycku, Olsztynie, Kętrzynie, Mo-
rągu, Iławie, które są symbolem ich zakorzenienia na tej ziemi, ale także są symbo-
lem trwania przy obrządku wschodnim, który jest starannie odbudowywany nawet 

42 J. Moskałyk, Uobecnienie tradycji wschodniej w Kościele greckokatolickim w Polsce, [w:] 
Światło Wschodu w przestrzeni gotyku (materiały pokonferencyjne), [red.] K. Pasławska-Iwanczewska, 
Górowo Iławeckie 2013, s. 25.

43 Zob.: B. Domagała, Ukraińcy na Warmii i Mazurach . Studium procesów asymilacji, Olsztyn 
2008.
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tam, gdzie przez lata wykształciły się jakieś formy obrządku wspólnego. Ukraińcy 
z dumą podkreślają, iż w ich Kościele zachowywana jest tradycja, nie ma sekt, nie 
ma skandali związanych z duchownymi. Kościół ten jest bardzo ostrożny w przyj-
mowaniu religijnych nowinek i stara się raczej oczyszczać z naleciałości łacińskich, 
niż zachowywać, czy tym bardziej rozwijać jakieś formy wspólnoty kultu, ponieważ 
oprócz swej funkcji uniwersalnie związanej z chrześcijaństwem, Kościół ten stara 
się być instytucją przede wszystkim integrującą własne środowisko zgodnie z zasa-
dą, iż kto przestaje chodzić do cerkwi, przestaje być Ukraińcem.

Idea tworzenia wielokulturowej wspólnoty pamięci bliska jest powstałej w 1990 
roku Wspólnocie Kulturowej „Borussia”. Już w deklaracji programowej stowarzy-
szenia można było przeczytać, iż „Warmii i Mazur nie sposób oderwać od dzie-
dzictwa historycznego, od wielonarodowej i wielokulturowej tradycji tej północnej 
ziemi […] Świadomi jesteśmy jej przeszłości, wielokulturowej i wielonarodowej, 
pragniemy być odpowiedzialni za jej przyszłość”. W działaniach „Borussi” można 
odnaleźć szczególną fascynację mitem „Atlantydy Północy”; to liryczny i nostal-
giczny obraz dawnych Prus, Mazur i Warmii jako krainy szczęśliwości, harmo-
nii ludzi o wielokulturowej lub kulturowo zróżnicowanej tożsamości i krajobrazu 
o wielorako przejawiającym się pięknie”44.

Zwrot ku mitycznej przeszłości okazał się atrakcyjną formułą pozyskującą do 
współpracy zwłaszcza ludzi młodych do konkretnych przedsięwzięć naukowych, 
wydawniczych i edukacyjnych, które składają się na bogaty dorobek „Borussi” jako 
czasopisma. Pierwszy numer „Borussi” ukazał się już w 1991 roku; w sumie wy-
dano 46 numerów pisma, które w 1996 otrzymało nagrodę paryskiej „Kultury” 
przyznawaną pismom i redakcjom zajmującym się regionami pogranicza. Imponu-
jąco przedstawia się także Biblioteka „Borussi”. Składa się na nią blisko 30 pozycji 
w takich seriach wydawniczych, jak: „Odkrywanie światów”, „Miniatury Borussi”, 
„Świadectwa”, „Nowe życie pod starymi dachami”. Już w 1991 roku wydano „Idee 
polskości” wybitnego niemieckiego historyka Ferdynanda Gregoroviusa, urodzone-
go w Nidzicy; w 1993 roku: „W rodzinnych stronach Ernsta Wiecherta”; w 1998: 
„Pewnego razu na Mazurach” Wolfganga Koeppena. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się album „Atlantyda Północy. Atlantis des Nordens” Kazimierza Brako-
nieckiego, wydany w 1998 roku, który był rodzajem historycznej dokumentacji fun-
dacyjnego mitu Atlantydy Północy. W albumie umieszczono 129 fotografii, pocho-
dzących z dawnego archiwum z Królewca, składających się na nostalgiczny obraz 
miast i miasteczek przedwojennych Prus Wschodnich. Zatrzymane na czarno-bia-
łych fotografiach obrazy Prus Wschodnich mogą wzbudzać zainteresowanie nie tyl-
ko ze względu na piękno przyrody – taki obraz Warmii i Mazur można też odnaleźć 
w polskich albumach czy na pocztówkach. Na opublikowanych fotografiach widać 
fragmenty nie istniejących już ulic, wiejskich domów, kamienic i pałaców, których 

44 J. Majcherek, Mit wielokulturowości jako ideał aksjologiczny, [w:] Etniczność: o przemianach 
społeczeństw narodowych, [red.] M. Szmeja, Krakówe 2008, s. 196.
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wygląd kontrastuje z monotonią, brzydotą i bałaganem powojennej, socjalistycznej 
zabudowy. Jeszcze większą nostalgię i żal z powodu zniszczonego dorobku Prus 
Wschodnich wywołuje wydany przez „Borussię” w 1999 roku album Małgorzaty 
Jackiewicz-Garniec i Mirosława Garnca „Pałace i dwory dawnych Prus Wschod-
nich. Dobra utracone czy ocalone?”. W 1994 roku autorzy albumu zorganizowali 
wystawę zatytułowaną „Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich”. Złożyła się 
na nią fotograficzna dokumentacja i opis 42 pałaców należących do największych 
wschodniopruskich rodów. Znaczący był podtytuł wystawy: „Dobra utracone czy 
ocalone?”. Odsyła on do zasadniczego pytania, które stawia sobie „Borussia”: Czy 
zachowane dobra „poniemieckie” to dobra „cudze” czy też należy traktować je 
jako dobra wspólne, integrujące pamięć dawnych i nowych mieszkańców regionu? 
Zastosowana przez twórców „Borussi” formuła wielokulturowej pamięci przybiera 
postać „historycznego myślenia ponad podziałami”. Mówiła o tym współautorka 
albumu, Małgorzata Jackiewicz-Garniec, w wywiadzie dla „Gazety Olsztyńskiej”: 
„Kiedy prezentuję wystawę w Niemczech, wyjaśniam, że w poprzednim systemie 
władze nie szanowały zabytków kultury szlacheckiej, zarówno polskiej, jak i obcej. 
Mówię również, że pałace i dwory na Warmii są dzisiaj wspólnym dziedzictwem, 
naszym i dawnych mieszkańców. Ma służyć pojednaniu i wzajemnemu zbliżeniu. 
To podejście do sprawy podoba się Niemcom. W Monachium, gdzie mieszkają 
arystokraci z byłych Prus, wielu z nich po obejrzeniu wystawy dziękowało nam, że 
pamiętamy o ich rodzinnych domach”45.

Na uwagę zasługują i inne inicjatywy, np. akcja renowacji poniemieckich wo-
jennych cmentarzy. Pisał na ten temat pierwszy przewodniczący „Borussi”, Robert 
Traba, na łamach „Przeglądu Zachodniego” w artykule pod znamiennym tytułem: 
„Mogiły wrogów?”: „Cmentarze wojenne, historyczny krajobraz kulturowy były tyl-
ko cząstką wielkiego pytania-wyzwania o swoją własną tożsamość, o świadomość 
historyczno-regionalną społeczeństwa polskiego na Warmii i Mazurach. W latach 
1993 – 1996 zorganizowano pięć obozów młodzieżowych, w których dzięki wspar-
ciu ojca Theobalda Rietha (SJ) i Inicjatywy Chrześcijan dla Europy (Initiative 
Christen fur Europa) wzięło udział kilkuset młodych ludzi głównie z Polski i Nie-
miec. Celem obozów była nie tylko mechaniczna restauracja cmentarzy. W intencji 
organizatorów praca nad renowacją cmentarzy miała uczyć tolerancji i poszanowa-
nia dla odmienności drugiego człowieka. Już sam fakt, iż inicjatorami byli Polacy, 
wyłamywał się ze schematu traktowania cmentarzy wojennych tylko w kategoriach 
narodowych. Refleksja o niewymierności historii w zetknięciu ze skomplikowany-
mi dziejami I wojny była kolejnym ważnym elementem edukacji. Młodzież integro-
wała się nie tylko we własnym gronie. Kontakty z miejscową społecznością, wspól-

45 E. Mazgal, Zaczęło się od lwa . Sukces olsztyńskiej wystawy w Niemczech, „Gazeta Olsztyń-
ska” 1997, nr 79.
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ne spotkania łamały szybko granice nieufności. Odrestaurowane, wcześniej często 
zapomniane cmentarze przestawały już być tylko obcym elementem krajobrazu”46.

W innym tekście, zatytułowanym: „Borussia. Wspólnota Kulturowa. Krok 
w stronę normalności”, Robert Traba podkreślał, iż celem podejmowanych przez 
„Borussię” inicjatyw jest budowanie nowej pamięci. Jest to pamięć szczególnego 
rodzaju, oparta nie tyle na przyswojonych w toku edukacji szkolnej czy rodzinnej 
wielkich narracjach historycznych, lecz na osobistym doświadczeniu i spotkaniu 
z historią w jej lokalnym, ludzkim wymiarze: „Prawie symbolicznym tego wyra-
zem są coroczne spotkania młodzieży z Polski i Niemiec przy renowacji cmentarzy 
z pierwszej wojny światowej. Jest to nie tylko okazja do wzajemnego poznania się. 
Prawdziwe „dotknięcie” przeszłości wywołuje autentyczne refleksje, ukazuje wielo-
wymiarowość historii. Tu polegli Rosjanie i Niemcy. Tu wrogowie i zwycięzcy sta-
wiali pomniki nieznanym, pokonanym bohaterom. Te znaki czasu nie są już pustą 
retoryką tolerancji. Przestrzegają i przemawiają bezpośrednio do młodych ludzi 
tragedią ich rówieśników sprzed osiemdziesięciu lat”47. Jeszcze wyraźniej motyw 
spotkania i osobistego doświadczenia historii, które niejako unieważnia kanony 
„narodowej” historii, pojawił się w wypowiedzi innego członka „Borussi”, Wiktora 
Knercera. W deklaracji programowej, prezentującej nagrodzony nagrodą Jugend 
Oscar (młodzieżowy Oskar) projekt wspólnej pracy nad zapomnianymi cmentarza-
mi, Knercer napisał: „Restauracja mogił i porządkowanie cmentarzy to niecodzien-
na forma spotykania się młodych w celu prowadzenia otwartego dialogu i nawiązy-
wania osobistych kontaktów [...]. „Borussia” postawiła sobie za cel przywoływanie 
tych miejsc i wydarzeń, wydobycie ich z zapomnienia, by umożliwić w dzisiejszych 
czasach możliwe i bezstronne przedstawienie prawdy historycznej o Warmii i Ma-
zurach. W dalszej perspektywie marzy się borussianom stworzenie w tym regionie 
społeczności otwartej i pluralistycznej, pozbawionej obciążeń z przeszłości. Odczy-
ty, prelekcje, dyskusje i wycieczki mają przybliżyć wydarzenia z przeszłości i po-
magać pojąć czasy dzisiejsze. W tym celu zapraszani są na każdy obóz luminarze 
ze świata polityki, nauki i kultury. W obozach bierze udział młodzież z Białorusi 
i Ukrainy”48. Jak pisali organizatorzy, ich celem było „poznanie i przełamywanie 
wzajemnych uprzedzeń”49.

Borussiańska wspólnota pamięci obejmowała różne wątki. W optyce zaintere-
sowania stowarzyszenia pojawiły się także tematy polsko-litewskie, polsko-żydow-
skie, polsko-ukraińskie oraz polsko-białoruskie, które stały się tematem spotkań 

46 R. Traba, Mogiły wrogów? Wschodniopruskie cmentarze wojenne w perspektywie przemian 
kulturowych 1915 – 1995, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 3, s. 69.

47 R. Traba, Borussia . Wspólnota kulturowa . Krok w stronę normalności, Archiwum „Borussi”, 
Olsztyn 1997.

48 Archiwum „Borussi”, Olsztyn 1997.
49 Np. warsztaty dla studentów: „Walczymy ze stereotypami” Żywy 14 – 23.08.1999. Zob.: 

Sprawozdania merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” w okresie 
I – XII 1999
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i publikacji przeznaczonych przede wszystkim dla nauczycieli50. Zawarte w nich 
wielokulturowe przesłanie wykracza poza ramy polsko-niemieckiej historii i dotyka 
tematów i problemów, które w przeszłości były lub są źródłem konfliktów między 
Polakami a innymi nacjami. W sposób szczególny dotyczy to Żydów. „Borussia” 
przypomina postać urodzonego w Olsztynie przed I wojną światową żydowskiego 
architekta Ericha Mendelssohna, który pozostawił w Olsztynie swe wczesne dzie-
ło w postaci wzniesionego w 1913 roku domu przedpogrzebowego „Bet Tahara”. 
Staraniem „Borussi” dom ten został wyremontowany i częściowo zrekonstruowany 
jeśli chodzi o wystrój wewnętrzny. Powstało w nim Centrum Dialogu Międzykultu-
rowego: „Dom Mendelsohna”, o którym można było przeczytać w okolicznościo-
wej ulotce: „Główny ideał działania «Domu Mendelsohna» opiera się na filozofii 
etycznej wypracowanej przez Immanuela Kanta, na wciąż aktualnej idei: «Niebo 
gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie». Odwołuje się do ideałów szlachet-
ności, twórczości, obywatelskości, odwagi moralnej, niezależności myślenia.

«Dom Mendelsohna» na planie uniwersalnym to próba odrodzenia godności 
i szlachetności powołania człowieka do życia w europejskiej demokracji obywatel-
skiej, a w planie lokalnym wytworzenia cnót kreatywności społecznej i indywidual-
nej w pokoleniu nowej inteligencji Warmii i Mazur.

Istota projektu zawarta jest w jego prostej nazwie. «Dom» jest synonimem wspól-
noty, bliskości, atmosfery wzajemnego zrozumienia, wiąże się także z kultywowaniem 
tradycji. W przełożeniu na praktykę naszego projektu znaczy to tyle, iż «Dom Men-
delsohna» będzie miejscem spotkań, forum dyskusji ludzi różnych kultur, narodów, 
orientacji światopoglądowych. Erich Mendelsohn symbolizuje natomiast przełom 
w spojrzeniu na sztukę, współczesność i odwagę koncepcji artystycznych. W przeło-
żeniu na praktykę naszego projektu znaczy to, że chcielibyśmy promować nowocze-
sne myślenie o nauce, sztuce, literaturze. Pragniemy, by było to miejsce, gdzie ludzie 
stykają się z propozycjami na lepsze, bardziej świadome i twórcze życie, uczą się 
otwartości na innych poprzez odwołanie do tradycji, historii ziemi, na której żyją”51.

Wielokulturowa wspólnota pamięci „Borussi” ma zatem wiele wymiarów. Li-
sta dokonań stowarzyszenia jest imponująca, a odrestaurowany Dom Mendelsohna 
jest tego jeszcze jednym potwierdzeniem. „Borussia” jest instytucją, której celem 
było nie tylko zmiana sposobu patrzenia na historię regionu wraz z odkrywaniem 
różnych wymiarów jego wielokulturowych tradycji, ale i tworzenie instytucji, któ-

50 Tematy polsko-niemieckie, [red.] E. Traba, R. Traba, Olsztyn 1997;  Tematy żydowskie, [red.] 
tychże, Olsztyn 1999; Tematy polsko-litewskie, [red.] tegoż, Tematy polsko-ukraińskie, [red.] tegoż, 
Olsztyn 2000; Tematy polsko-białoruskie, [red.] tegoż, Olsztyn 2003.

51 Zob. także: R. Traba, Dom Mendelsohna w Olsztynie, „Borussia” 2005, nr 37. Autor pisze: 
„dawny żydowski dom przedpogrzebowy” «Bet Tahara» jest zabytkiem, konkretnym miejscem w to-
pografii Olsztyna. Jest też symbolem wielokulturowości miasta, jednocześnie jedynym dowodem 
architektonicznej twórczości Ericha Mendelsohna w Olsztynie […]. Przywrócenie do życia tego 
miejsca zarówno w wymiarze praktycznym jako obiektu zabytkowego, jak i w wymiarze symbolicz-
nym jako centrum kultur, stanowi szansę wzbogacania wizerunku Olsztyna jako miasta otwartości 
i tolerancji”: tamże, s. 184–185.
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re służyć miały praktycznej implementacji wielokulturowych idei. U podstaw tych 
działań tkwiło kontrowersyjne przesłanie, iż narodowe mity integracyjne i pamięć 
historyczna w dzisiejszym świecie są anachronizmem i należy je zastąpić innymi, 
odwołującymi się z jednej strony do lokalnej historii, z drugiej zaś do idei wielokul-
turowej wspólnoty pamięci ponad podziałami. Znaczenie „Borussi” polegało także 
na tym, iż wprowadziła ona nowy rodzaj dyskursu tak lokalnego jak i globalnego, 
peryferyjnego i uniwersalnego zarazem, w którym miejsce kontestowanych kano-
nów narodowych zajmują różne wartości lokalne kontekstowe, które tworzą niepo-
wtarzalną w swej empirycznej różnorodności mozaikę zdarzeń i ludzi.

Powstają pytania: Dla kogo ta wielokulturowa wspólnota pamięci, w której 
współistnieją elementy wschodniopruskie, niemieckie, ukraińskie czy wreszcie ży-
dowskie, jest atrakcyjna? Dla kogo i w jakim stopniu jest to „historia żywa” i pamięć 
decydująca o poczuciu jedności i odrębności mieszkańców regionu? Czy mogą mieć 
one znaczenie uniwersalne, jako zaproszenie i oferta „wspólnej pamięci”, skierowa-
ne do wszystkich mieszkańców regionu, czy tylko do niektórych, skupionych w ta-
kich stowarzyszeniach jak „Borussia” czy „Wspólnota Mazurska”? Odpowiedź na 
te pytania wiąże się nie tylko z politycznie i kulturowo określoną rolą mniejszości 
niemieckiej czy ukraińskiej, lecz także z pewnymi ideologicznie zorientowanymi 
mechanizmami kreowania pamięci i tożsamości związanymi z ideą wielokulturo-
wości. Obecnie wszystko zależy od przyswojenia tej idei. Jeżeli nie znajdą się grupy 
ludzi nią zainteresowanych i jeżeli okaże się ona jednym z owych modnych ale szyb-
ko przemijających haseł ponowoczesności, to postulat wielokulturowej „wspólnoty 
pamięci” rozmyje się w pustce społecznej niewiedzy i ignorancji. Takie niebezpie-
czeństwo istnieje, ponieważ, jak pokazały cytowane powyżej badania z Gołdapi, 
około 30% badanych młodych ludzi szkół średnich wskazywało na Mazury jako 
miejsce pochodzenia dziadków. Wskazywanie na kontekst mazurski może wynikać 
nie tylko z tego, iż ci dziadkowie rzeczywiście na Mazurach się urodzili, ale – co 
dla mnie bardziej prawdopodobne – z niewiedzy, skąd rodzina na Mazury przybyła.
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WARMIA AND MAZURY: PROCESSES OF 
CONSTRUCTION AND DECONSTRUCTION OF A LOCAL 

IDENTITY

Summary: Local identity is a multifaceted phenomenon originating from characteristic features 
which distinguish one region from another and mirror their different natural environment, as 
well as history, cultural heritage and the cultural singularities of the local population, manifested 
in their particular use of local language (dialect, vocabulary and intonation), tradition, patterns 
of behavior, everyday life and dominating value systems. It seems justifiable to assume the ex-
istence of a regional „home range”, a local history in its subjective and objective dimension of 
a collective mind and memory, and a local „native” populace, which in itself constitutes some-
thing more than the mere statistically collected data of a given area and local culture. Studying 
local identity we should focus on three aspects: firstly, on the territory itself in its geographical 
sense, secondly on the local community and its specific characteristics, thirdly on the collec-
tive memory, in which concentrate the singular historical and cultural issues of a given popu-
lace. The significance of these respective factors depends on the circumstances: the singular 
landscape and natural conditions of Warmia and Mazury are of significance as well for the self-
perception of the local population as for the way people „from the outside” perceive this region. 
A main indicator for the crucial social issues the local population has to face today is migration, 
which, while on the one hand constituting one of the main deconstructive factors affecting re-
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gional structures, contributes significantly to the economic development of the region, as suc-
cessful labor-migrants (predominantly young persons) come „back home” and attempt to invest 
their financial capital locally. Last not least the collective memory should be mentioned, which 
sets us free from ideological biases and accentuates the multi-cultural character of this region, 
linking German history with Polish actual reality and thus forming a symbolical local universe.

Key words: regional identity, Warmia and Mazuriy, landscape, society, memory.


