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POGRANICZE POLSKO-NIEMIECKIE JAKO REGION
PERYFERYJNY A PROCESY ZDERZENIA KULTUR

Problemam peryferyjnosci, jak siq wydaje, rozstrzygac mo2na w dwoch
prq~ajmniejwymiarach:
1) - globalnym - kiedy to region pojmuje sie w skali makro, tj. obejmuje
on mczne obszary kontynentu; istniejqc ponad pdstwami i narodami i
tylko wowczas, gdy poziom pdozenia spoleczno-ekonomicznego i kulturalnego
zbioromioSci znajdujqcych siq na jego obrzeh odbiega in minus od standardow
przyjgtych w tych zbiorowoiciach;
2) - lokalnym - tg ceche przypisujemy obszarom i zbiorowosciom
spolecznym, wobec ktbrych wplymy centrow ekonomicmych, kulturalnych i
zycia spolecznego sq wyrainie nizsze i tym sarnym utrwalajq zapoinienia w ich
romoju.
W obu jednak przypadkach peryferyjnosc staje siq irodlem istnienia
specyficznych systemow wartokci i wzorow, zachowah spolecznych, kompleksow
wyiszosci i niiszosci eksplikowanych w postaci roaych stereotypow. Ich
syndrom cqsto okreslany bywa pojqciem prowincjonalizmu, posiadajqcego
pejoratjwnq konotacjq.
W pienvszym rozumieniu za obszar peryferyjny umaC moina nasz kraj. Na
Odrze przebiega bowiem linia dzlelqca Europe na dwa, w sposob istotny,
roiniqce siq obszary. Przednal ow obejmuje plaszczyny ronvoju
technologicznego, poziomu iycia, stopnia dernokratyzacji systemow spdecnopolitycznych, zroinicowah kulturouych, choc te ostatnie, mlaszcza w kulturze
syrnbolicznej, przynajmniej pozornie, nie majq charakteru tak drastycznego.
Moina tez mo~vico roknicach narodowych aspiracji i interesow. Wszystko to jest
irodlem kompleksow niiszoSci, ktore jakie cqsto sq utrwalane przez niektdrych
politykow poshgujqcych siq sloganami o tzw. "wchodzeniu Polskr do Europy", o
poslannictwie Polski w obaleniu komunizmu (neomesjanizm), zebraczej presji na
Zachod o jego obowi*
do udzielania nam pomocy. Z kolei w roknych
wqiszych i szerszych iqgach oraz zbiorowosciach spolecznych upowszechmone
sq tendencje do zewn@rznej manifestacji stylu @cia wedlug wzorow
spoleczenstvc. bogatszych, w ubiorze, urqdzeniach gospodarstwa domowego,
samochodach, ktore zostaly uznane przez poprzedmch, zachodnich wlaScicieli za
zuzyte, bezuiyteczne albo przestarzale. Jednoczesnie taki zespo1 zjawisk staje sig

pretekstem do manifestowania kompleksow wyiszosci w stosunku do wschodnich
sqsiadow. Sa to o c w s c i e spostrzeienia o charakterze hipotetycmym, lecz
jednoczesnie fascynujqce socjologa empiryka o tyle, izby wymagaly prowadzenia
systematycznychbadah.
Chcialbym jednak swojq uwagq skupic przede wszystkirn na owyrn drugirn
wymiarze i tym samym ograniczyc rozwaiania wylqcmie do zbiorowosci
pogranicza, jako moistego regionu peryferyjnego, na Wrym przebiegajq
dynamicme procesy zderzenia kultur, ktorych tlo zasadza siq z jednej strony na
kontaktach stanowiqcych efekt "ma!ego" i "duiego" ruchu granicznego; zas 2
drugiej strony - jest na-stwem
wewn@rnych migracji np. handlowych i
w~eszciez trzeciej strony odnotowuje siq obecnosc obcego iywiolu narodowego
wywodzqcego siq z obszarow bylego bloku wschodniego. Tahe ujqcie moie
zawierac w sobie nie tylko wqtek diagnostycmy, lecz co wainiejsze posiada takie
walor prognostyczny.
Lecz najpierw kilka slow o pojmowaniu pogranicza. Zarowno w literaturze
naukowej, jak i publicystyce funkcjonuje ono w sposob wielonacmy. Inaczej
pojmujq je autorzy koncepcji "Trojkqta Trzech Ziem"1, odmiennie, niemal
arbitralnie rozumiane jest w tzw. raporcie Stolpego2, traktujqcego je bardzo
szeroko. Jeszcze inne podejscie odnotowujemy u W. ~ i s i a k a 3 ograniczajqcego
,
jego teren w istocie do miejsc wymiany granicznej. W tym kontekscie nie m o m
pominqc poglqdu M. Eckerta, ujmujqcego pogranicze, jako teren wzglqdnie
funkcjonalny, uwarunkowany przebiegiem granicy4.
Jakkolwiek wiqc pogranicze ani w literaturze naukowej, ani w praktyce
spoleczno-ekonomicmej nie funkcjonuje w spodb ostry, to jednak zdaje siq nie
ulegac tvqtpliwosci, i i jest ono uksztaltowana, strukturalnq kategoriq spdecmoekonomicznq zlokalizowanq w d u i granicy panstwowej, a ta jest jui Scisle
sprecyzowanym pojqciem prawno-politycznym i to wlainie ona decyduje o
zasiqgu terenom- pogranicza. W konsekwencji moina wiqc je uznac za spolecmie
wytworzonq przestrzen, idqc za B. Jalowieckim5, wynaczonq formami
przestrzennymi o charakterze produkcyjnym, konsumpcyjnym, mymiany,
stosunkami panowania i podlegloici, systemarni wartosci, kategoriami kulturj
skladajqcymi siq na model swiata. W jej sklad wchodzq tei dzialajqce podmioty:
ktore B. Jdowiecki okresla mianem "aktorow spolecznego wytwarzania
przestrzeni "6 - nale* tu zar6wno duke grupy ludzi, jak tez niewielkie zespoly

1 Memorandum uczestnikdw konfirencjz 'Dreildndereck" 23-25.05.1991w Zitau. Maszynopis powielony.
2 Fijderderkonzept Oderraum. Firmengruppe GOPA-BC. April 1991. Maszynopis powielony.
3 Szanse miast przygranicznych - Stubice - FranYurt n/O, Zgonelec - Gijrlitz, Gubin-Guben. Oprac.
wynik6w badah zespoiowych pod kier. profdr hab.W. M i s i a k a. Czenviec 1991. Maszynopis powielony.
4 Takie ujecie wynika z opracowah: M. E c k e r t: Specyfczne cechy polsko-niemieckiego obszaru
przygranicznego - uwarunkowania wsp+racy sqsiedzkie~.Materialy z konferencji Zielona G6r4 16.
17.10.1992. Warszawa, 1993; a t a b koncepcja transregionu: Problemy rozwoju obszarbw przygranicmych
~rodkoweNadodze regionemtransgranicznym. Zielona G6ra 1991.
5 B. J a i o w i e c k i: Spdeczne wyhvananiepnestrzeni. Warszawa, 1988, s. 11 in.
6 9 . cit., s.36.
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decydentow lub instytucji, a t a k e pojedynczy projektanci, budowniczowie,
tworcy itp.
Interesujqcy nas obszar by1 terenem wielokrotnie powtarzanych eksploracji
socjologicznych na Ziemiach Zachodnich, ktore po 11wojnie swiatowej weszly
w sklad terytorium Polslu. Ich efektem bylo pozyskanie porownywalnych ze sobq
danych empirycznych - wainych do dzis z socjologicnego punktu widzenia7.
Wszakze jednak badania obejmowaly wylqcmie zbiorowosc polsk% a przeciei
nie tylko ona uczestniczy w tworzeniu obszaru, ktory zostal tu uznany za
pogranicze. Brak bad^ nad niemieckq stron% tylko cz?Sciowo daje siq
nekompensowac przez zastosowanie metody tzw. diagnozy posredniej przy
rekonstrukcji sytuacji spolecznej na wschodnim pograniczu Niemiec.
Ze wzglqdu na sposob podejscia do problematyki pogranicza polskoniemieckiego moifla wyroinic trzy typy studow:
1) - pogranicze jest czqsciq sldadowq obszrniejszych rozpraw, ktorych
przedmiotem sq Ziemie Zachodnie;
2) - wynlki badah nad miejscowosciami zlokalizowanymi przy samej granicy
pabstwowej, lecz bez uwzglqdniania ich funkcji pogranicznych;
3) - specjalne studia poswiqcone problematyce pogranicza.
Dotychczasowy dorobek badawczy wielu socjologow, jak tez i rozpoznawczy
zwiad socjologiczny autora, ponvalajq na sformulowanie kilku syntetycznych
wnioskow, odnosqcych sie do czynmkow ksztaltujqcych peryferyjnosc lub jq
przelamujqcych.
Okres 'rszczelnejgranzcyr', trwajqcy od momentu ustania wielkich ruchow
przedsiedlenczych z lat 1945- 1948 zwiqzmych z wlqczeniem Ziem Zachodnich i
Polnocnych do Polski, po rok 1956. Nawet zawarcie traktatu zgorzeleckiego
pomiqdzy Polskq a owczesnq Niemieck~Republikq Demokratycq co mialo
miejsce w roku 1950, traktatu regulujqcego stosunki graniczne i okreslaj~cego
zasady wsp6lpracy pomiqdzy obu paristwami w istocie nie wplynqlo w sposob
radykahejszy na m i a q charakteru pogranicza. OW okres charakterymwal siq
tym, i i praktycnie nie istnialy iadne kontakty miqdzy Polakami a Niemcami.
Interesujqce nas obszary byly troskliwie izolowane od reszty kraju, bowiem
istruejqce podowczas przepisy drastycznie ograniczaly prawa obpvatelskie.
Ponadto tereny pogranicza byly silme zmilitaryzowane i ulegaly zorganizowanej
dewastacji, potegujqcej i tak duie zniszczenia. I wreszcie pamiqc donanych
krzywd podczas niemieckiej okupacji, wraz z przyniesionq przez naplywowq
ludnosc SwiadomoSciq kresowq, w sposob istotny uzupelnialo list? czynmkow
7 A. K v: i 1e c k i, Proces integracji 12cdnodci ro&~mgi n a W ~ 0 u . qw W e f l e bad& socj~:ogiczn);ch.
Rocznik Lubuski, T.IV: 1966, s.218-244; - : Z pogranicza problematyki narodowej i migdzynarodowej. Studia i
szkice. W a m w a , 1982, s.18 in.; Ziernie Zachodnie w opracowaniach socjologicmych 1945-1965. Bibliografia
[w:] Przemiany spoleczne na Ziemiach Zachodnich. Pr. zbior. pod red. W. h4 a r k i e w i c z a i P. R y b i c k i ego. Pomai7 1967, s.385-432.; - : Ziernie Zachodnie w polskiej literatune socjologicmej. Wyb6r tekst6w. Pomati
1970. A C z a r k o w s k i: Tropami socjologdw, "Nadodrze"1962, nr 5.
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izolujqcych pogranicze zarowno od zewnqtrz jak i od wewnqtrz kraju. A
wiqc stan ten przesqdzd o peryferyjnyrn usytuowaniu terenow pogranicza, a
skutki tego okazaly siq niewykle m a l e . Dodajqc do tego jeszcze atmosferq
tymczasowosci, ktora funkcjonowala w calych zbiorowosciach lokalnych,
uzyskujemy dodatkowy argument na rzecz tak sformulowanejtezy.
Od momentu tzw. "ochuilzy", tj. pienvszego powaiinego pqkniqcia systemu
stalinowskiego, zaczyna stopniowo wzrastac atrakcyjnosc pogranicza. Slabna,
nastroje tymczasowosci. Wzrasta liczba ludnosci, co zapocqtkowuje fala drugiej
repatriacji (lata 1957-1958)s. Jednoczehie nastepuje stopniowe uchylanie
ograniczen w zakresie swobod osobistych oraz twormne sq niewielkie ramy
wymiany przygranicznej, ktora, jak wiemy z innych irodel, znajdowala sie pod
scislq kontrolq polrtycmq i nadzorowana byla przez shzby bezpiecdstwa. W
remltacie kontakty polsko-niemieckie majq charakter elitarny. Tak wiqc ow drugi
okres w niewielkim tylko stopniu przelarnuje dotychczasowa, izolacjq
przygranicmych spdecnosci lokalnych wobec zachodniego sqsiada, choc w
uiqkszym zakresie njwelowane sq dystanse w stosunku do reszty kraju.
Od polowy lat szescdziesiqtych, tj. od czasu otwarcia granicy dla tzw.
"matego ruchu granicznego", stwarzajqcego moiliwosc podrozowania w
stosunkowo mqskim pasie terytonm po obu stronach granicy, a poiniej, juz w
latach siedemdziesiqtych, swobodnego poruszania siq na obszarze calej bylej
NRD, wzrasta ilosc przypadkow wspolpracy instytucjonalnej. Choc glownie ma
ona charakter fasado~w,to jednak m.in. w jej konsekwencji nastqpuje rozwoj
wzglqdnie tnvalych kontaktow zawodowo-towarzysluch. Pojawiajq siq licne
fakty wyrniany kulturalnej, nabierajq znaczenia myjazdy rekreacyjne, a wrqcz
nawet odnotowac moina przejawy swoistego patriotynu lokalnego, np.
mieszbhcy Slubic byli kibicarni dru2yny pilkarshej z Franffirtu n/O. Coraz
cqsciej pojawiajq s i malienstwa
~
mieszane. Obszernie owe kwestie naiwietla A.
Kwileclus, twierdqc, ze wspomniane jawiska u n a c naleiy za przejawy
rozpoczqcia i awansowania siq procesow integracyjnych, obejmujqcych Polakow
I Niemcow. Nie obojqtne dla ich ronvoju pozostawaly migracje zarobkowe i to
zarowno wahadlowe, jak i okresowe (nawet kilkuletnie) o charakterze legalnyrn,
obejmowaly one glownie tereny bylej NRD. Wreszcie tez nie bez znaczenia
spdecno-ekonomicnego byla praca nielegalna, 'ha czarno " podejmowana w
RFN czy tez liczne wyjazdy drobno-handlowe do obu pdstw niernieckich. Owe
zarobkowe wyjazdy, zwlaszcza do Niemiec Zachodnich, stwarzaly czqsto
podstawq do zainicjowania a nastqpnie wspierania small bussinesu i t a k e
przycqnialy siq, choc jak siq zdaje nazbyt powierzchownie, do upowszechniania
wzorow zachowah w sytuacji rodzqcej siq gospodarlu rynkowej. Jako nastqpstwo
tego postrzegane tez by10 kreowanie siq stosunkowo duqch, jak na warunlu
polskie, fortun, opartych o budqce qtpliwosci transakcje. Moina zatem mowid
8 K. Z y g u 1 ski:Repatrianc~nu Ziemiach Zachodnich. Studium socjologiczne. Poman 1962
9 A K w i 1 e c k i: Zpograniczaproblema~ki... op.cit.: s.101,105 in.
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o nowej plaszczyinie romoju procesow integracyjnych, a take, w skrajnych
przypadkach, o pojawianiu siq ich patologii. Wsponmiane zjawiska.
zapocqtkowane w o y m trzecim okresie, przybraly na sile w nastqpnych latach.
Aktorami zarysowanych tu procesow integracyjnych w przewaiajqcej czqsci,
jak wykazaly badania T. Goban-KlassalO, byli mieszkancami Ziem Zachodnich.
W badaniach osrodka poznatiskiego pojawia siq po raz pierwszy problematyka
miast podzielonych (Zgorzelec - Gorlitz, Lqknica - Bad Muskau, Gubin - Guben,
Slubice - Frankfurt a/0)11. Ich wspolpraca traktowana jest jako wainy przejaw
awansowania integracji obu narodowych zbiorowosci. Ten wiqc wlahnie okres
umac naleiy za czas proby przelamywania peryferyjnoici wobec sqsiadow. W
odniesieniu jednak do calego kraju ziemie te nadal pozostajp tylko peryferiami.
Szczegolnie dotkliwie daje to o sobie n a c od roku 1975, tj. momentu
przepowadzenia tzw. reformy administracji, a SciSlej niesienia powiatow.
Wszystkte bowiem sredniej wielkosci miasta utracily podowczas swe
ponadlokalne naczenie, przymujqc status grniny. Tak *c pojawia siq nowa
okolicznosc utrwalajqca peryfeqjnosc pogranicza, poprzez jego atomizacjq.
W drugiej polowie lat siedemdziesiqtych wprowadzone zostajq formalne
ograniczenia q m i a n y osobowej pomiqdzy Polskq a jej zachodnim sqsiadem.
Przy tym przepisy nierowno traktujq obywateli obu pdstw - nadajqc wyraine
przywileje stronie niemieckiej. Ponadto wzrastajpce liczebnie przejawy
szykanowania Polakow przez NRD-owskie sluzby graniczne, nastepnie
zarnhqcie dla Polakow granicy zachodmej, tylko w niewielkim stopniu mplynqly
na zmniejszenie siq liczby kontaktow miqdzy ludnoscia, polskq a niemieck% choC
oczyulscie znacnie ograniczyly ich cqstosc. Jednoczesnie role pogranicza
polsko-niemieckiego przejmuje na siebie Berlin Zachodru i ta jego rola wzrasta
szczegolnie po akcie zjednoczeniowym Niemiec. Rowniez i wowczas ruch
graniczny z Niemiec do Pol& przebiegal bez fomalnych ograniczeh. W tej
nowej sytuacji wyrainiej tei zaznacza siq prowincjonalny charakter wschodniego
pogranicza Niemiec, bowiem niemieccy inwestorzy bardziej woleli wybierak
tereny na prawym brzegu Odry. W tym tez okresie naleiy odnotowa6 pojawienie
siq fenomenu zawiqzywania siq stosunkow znajomosci pomiqdzy bylymi
niemieckimi wlaicicielami gospodarstw rolnych, warsztatow, domow a Polakami
- ich obecnymi posiadaczami. M a d y te wymkaly z pelnienia ro1 "gospodarza"Polaka i "go4cia" - Nierncal? Prowadzilo to do wzajemnego uznania praw. Na
tej kanwie rodzily siq rowniei, jeili nie przyjainie, to t n d e znajomosci, nosqce
wiele cech wiqzi sqsiedzkiej (np. choeby zachowania pomocne, wzajemna
goscinnosc, udzial w uroczystosciach rodzinnych). Slowem - zaakceptowane
zostaly przez spokecmoSci obu pai~stwaktualne role spdeczne ich czlonkow.
Odnotowac jednak naleiy, iz w ostatnim okresie u Polakow pojawiajq siq swoiste

-

10 T. G o b a n K 1 a s s: Opznia Polakow o ruchu granicznym PRL-NRD, "Sprawy Mipdqnarodowe"
1973, nr 11.
* l A K w i 1e c k i: Zpograniuaproblemalyki ...op.ctt.:s.105, 109-110.
12 0p.cit.: s.35, 11.
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mechammy obronne; wywodzqce sie, jak moina przypuszczak, ze stereotypu
Niemca-agresora. Ujawnia siq to w postaci obaw Polakow wobec gotowosci
Niemcow do inwestowania na terenie pogranicza, pojmowanej jako akt swoistej
aneksji. Jest to z kolei nawa,$pliwie czymk prowokujqcy izolacje obu
spolecznosci pogranicznych. Ale tez warto w tym miejscu zwrocic uwagq, na
swieio przeprowadzone przez D. Markowska, badanial3 d r o d mlodzieiy.
Wskazujq one na zastqpienie w SwiadomoSci mlodych Polakow r o m i e n i a
granicy nie jako linii dzlelqcej narody, lecz jako "miedzy" wyznaczajqcej
"sqsiada" i "sqsiedztwo".
G o b siq tez przypomniek, ze spol.ecz&two Ziem Zachodnich powstawalo
na tzw. "surowym korzeniu" w oparciu o iywiol. polski, lecz etniczuie i
kulturowo noinicowany, ze wzglqdu na roine pochodzme regionalne. Sprzy~alo
to pojawianiu siq antagonimow miqdzygrupowych. Ponadto na omawianym
terenie istnidy enklawy polskiej ludnoici autochtonicznej i mniejszosci
niemieckiej. Przybysze z bylych wschodnich terenow Rzeczypospolitej najczqsciej
ich nie rozro2niali i ta kategoria osadTllcza wyrainiej od migrantow z innych
terenow stanowila j e d q z liczniejszych grup 1udnoSciowych~~.Przy tym
migranci ci wnosili ze sobq hviadomo4C kresowq, nakazujqcq, przynajmniej
zachowanie duiej ostroi;nosci, wobec grup etnicznie i narodowo obcych.
W tej jakze Aoionej etnicznie i narodon~osytuacji pogranicza, a takze ze
wzglqdu na jego wczeiniej wymienione i omowione obszerniej fimkcje, szukac
naleg gleboko tkwiqcych korzeni izolacjonimu, a co za tym idzie 1
peqferyjnosci omawianego obszaru. W tych wiqc warunkach wystqpowaly i
nadal wystqpujq procesy zderzenia kulfur, prowadzqc w konsekwencji do
unl$kacji wartosci i wzorow kulturowych, lub symbio~zacjr,bqdi tn;valej
opozycyjnoSci. Jak sqdzic m o b , procesy te nie w pehi likwidujq peryferyjnosc
pogranicza, co oczywiscie nie oznacza, i i ow charalder raz na za~szezostalr
przesqdzony.
Ten z koniecznosci krotki przeglqd m i a n sytuacji spdecznej na pograniczu,
stanowi jednak dostatecq podstawq do sformulowania tezy, iz na terenie
pogranicza przez c a b powojenny okres istnialy warunki dla intensywnego
przebiegu procesu zderzenia kultur, najpierw w ramach now0 tworqcych siq
zbiorowosci lokalnych, a poiniej wynrkajqcych z jego specylicznych W c j i .
Sam proces zderzenia kultur zasadza siq na grupoym przeswiadczeniu o
wyiszosci wlasnej kultury i jej zagroieniu przez inne konkurencyjne grupy
kulturom-e. W efekcie prowadzi to do konfliktu kulturowego, ktorego rezultaty
mogq przybierac r o w postaC. Kwestia ta najduje swe odbicie w tworczosci
13 Reflehjqtakq z autorem niniejszego szkicu podzielila sig prof. D. M a r k o w s k a, analizujqc wyniki
bad& nad mlodzieiq, przeprowadzonychwczestq wiosw 1993 r.
l 4 2. D u 1 c z e w s k i, A K w i 1 e c k i: Spdeczenstwo Wielkopolskie w osadnictwie Z ~ e mZachodnich.
P o m h 1962.
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naukowej D. Markowskiej~~,
ktbra swojq typologiq efektow zderzenia kultur
opiera na kryteriach psychospdecznych. Autor niniejszego szkicu proponuje
niejako komplementame podejscie do urspomnianej koncepcji, koncentrujqc
swojq uwage na wzajemnym zderzeniu wartosci i wzorow kulturowych oraz
grupowych zachowah. Ich wymki dajq siq ujqc w postaci kilku modeli,
zbudowanych w oparciu o bogaty dorobek badarvczy nad Ziemiami
Zachodnirni, ktore chok znajdujq potwierdzenie w zrefero-wanym materiale, to
jednak nadal traktowane sq jako hipotezy wqmagajqce dalszej, empirycnej
weryfikacji.
Pierwszy z wyroinionych modeli okreslic moina mianem efektu kompromisu.
Polega on na tym,ie nowe wartosci i wzory nie sq zinterioryzome, lecz
jednoczesnie obserwuje siq grupowe podporqdkowanie siq irn. Po prostu
przynoszony ze sobq system kultury praktykuje siq niejako na uzytek wlasny,
natomiast publicznie realizuje siq obcy grupie porqdek kulturowy. Ocqwiscie.
ze ow efekt moie byc wywdany najroiniejszymi przyczynami, jak np.
zabieganiem o uznanie, uqslanie awansu spdecznego, ekonomicznego itp. Za
prqldad omawianego efektu uznac moina zachowanie agnostyka w swiqtpi,
wykonujqcego wszystkie czynnosci obrqdkiem prq~isane.Egzystencjq tego
modelu potwierdzaly takie zachowania Polakow w sklepach bylej NRD.
udajqcych Rosjan, ktorzy w obiegowych opiniach byli znacznie lepiej
obslugiwani.
Drugi efekt zderzenia kultur nanvac moina paralelnym wsp6lisfnieniem, a
jego wlaSciwosciq jest kultywowanie odmiennych wzorow naleQcych do tej
samej dzledziny kultury, lecz wywodqcych s i z~ roinych krqgow kulturowych.
Spektakularnym przykladem wystqpowania tego afektu moie byc jednoczesne
podawanie na swiqkczny st01 potraw o roaym pochodzeniu regionalnym,
wzajemne uczestnictwo w uroczystosciach religijnych realizowanych wg roinych
obrqdkow> np. katolikow i prawoslawnych lub protestantou: w tym takie
uczestnictwo w naboienstwach ekumenicznych. ZaS w kulturze syrnbolicznej
mawca 0. Wilde'a jednoczesnie pasjonuje siq powiesciami kryminahymi lub
Izawymi romansami.
Bardziej doionym efektem zderzenia kultur jest tzw.konbminacja. Pojqcie to
pochodzi z jqzykoznawstwa i okresla siq nim zjawisko Sciagniqcia dwoch
a p o w w jeden, w Mrym obecne sq fragmenty obu rdzeniow wyrazowych. W
naszym jednak przypadku rozumie s i sciqgniqcie
~
dwoch wzorow kulturowych w
jeden. Cqsto zestawienie takie ma charakter dysonansowy i tak np. socjologowie
zauwaiyli, i e na Opolszczyinie pochodzqcy z dawnych kresow wschodnich na
grobach swych ojcow stawiali ladne, choc nietrwde, krzyie brzozowe, zas
ludnosc rodzima, w tym takie mniejszosc niemiecka - metalowe, trwale, choc
brzydkie. Po pewnym czasie obie grupy zaczqly stosowac krzyie z rur
I5 D. M a r k o w s k a: "Swdj" i "obcy" jako kategoria socjologiczna. Referat ~ygioszonyna
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metalowych, malujqc je na bialo i nakrapiajqc czamymi centkami - mialy one
imitowac drewno brzozowe . Albo tez przyldad z innej dziedany - Indianin w
pioropuszu i jednoczeSnie ubrany w spodnie z jeansu czy tez adept polskiego
biznesu, chodqcy w czarnym garniturze i w bia4ych skarpetkach. Oczywiscie, ie
tego rodzaju kompilacji wzorow nie moina uznac za przejaw kompromisu
kulturowego. Bowiem u jej podloia zdajq siq znajdowat ivzglqdy uznane przez
uczestnikow procesu zderzenia kultur za pragmatyczne lub tez traktowak ten
efekt naleiy jako manifestacjq niewerbalnego snobimu.
Moze tetei zaistniec inna jeszcze sytuacja. W wyntku zderzenia kultur
konkurencyjne wzory sq nie do pogodzenia i wtedy jeden z nich zanika, us@pujqc
miejsca drugiemu. Z autopsji many jest autorowi niniejszego szlucu przyldad
nastepujqcy: w kosciele wierni o roinym pochodzeniu regionalnym podczas tego
sarnego naboieristwa Spiewah tq samq pies lecz na roine melodie, starajqc siq
wzajemnie przekrzyczec. Po pewnym wszakie czasie jedna z melodii
powszechnie siq przyjqla, tym samym grupa konkurencyjna u d a jq za swojq.
rod el temu podobnych efektow moina poszukiwac bqdi to w sferze estetycznej,
tj. uznano, ze obce jest ladniejsze, a moze szerzej - lepsze. Moie to tez byc
efektem opcji wiqkszosciowej lub tei; kwestie sporne rozstrzygal lokalny
autorytet. 0 wyborze danego tvzoru mogq tez decydowac wzglqdy pragmatczne.
W kaidym razie oznacza to rezygnacjq z wlasnego tvzoru na rzecz obcego. Talu
rezultat proponujq okreslic terminem efektu eliminacji.
Wreszcie piqv z wyroinionych przeze mnie efektow to anihilacja wzorciw.
Pojqcie samej anihilacji przejqlem od fizykow, ktorzy okreilajq nim wzajemne
niszczenie cqstek materii i antymaterii oraz pojatvienie siq trzeciej postaci energii. Terminem tym okreslic pragrq klasq zjawisk, stanomlqcych rezultat
twjernnego uniceshvienia dwoch konkurencyjnych wzorow i pojawienia siq
trzeciego, czqsto bardziej uniwersalnego. Trafhq egzemplifikacjq tego zjawiska
stanowi sfera jqzyka. Na Ziemie Zachodnie przybywali ludzie poslugujqcy siq
mocno roimiqcymi siq dialektami. Zadna z grup etnicznych nie chciafa uznac za
swoj inny dialekt. I otoz poszczegolne gwary wzajem s i zniosly
~
i nie posluguje
siq nimi prawie ntkt nawet w zyciu rodzinnym. Natomiast w tych zbiorowosciach
upowszechnil siq jqzyk ogolnonarodowy. Innym przyldadem jest bez wqtpienia
pojawianie siq, zwlaszcza na targowiskach w miejscowosciachpogranicza, slangu
handlowego. W duzej jednak mierze efekt anihilacji dialektow regionahych zostd
osiagniqty dziqki szkole.
Ostatni z wyr6i;nionych przeze mnie efektow zderzenia kultur okreslilem
mianem obronno-stabilizacyjnego. Polega on na tyrn, iz zespo1 wzorow i
zachowari, mimo pojawienia siq innych konkurencyjnych, zachowuje swoj
pienvotny charakter, prowadqc nie tyle do destrukcji naplywowych wzorow, ile
do eliminacji ze swego terytorium reprezentujqcych je grup i indywiduow.
Dobrze ilustrujq je dwa przyklady. Jednyrn z nich jest to wies - wyspa
protestancka etnicznie polska. W morm etnicmego Qwioh niemieckiego
zachowala ona jqzyk zblizony do polszczyzny jeszcze z konca XVII wieku, bo w
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takim jqzyku posiadala modlitewnilu. Zbiorowoic ta izolowala siq zarowno od
zywiolu etnicznie polskiego i niemieckiego. Po wojnie i przylqczeniu do Polski
nie tolerowaka iadnego przybysza. Inny przyklad pochodzi ze wsi osadnikomr
wojskowych - kombatantow I1 wojny swiatowej. Tam zachom7aly siq hierarchic
wojskowe, obchodzone sq dywizyjne Swiqta. Miodszym pokoleniom midraiano
wojskowq obyczajowosc. Rowniez i ta zbiorowoSc nie akceptowda obcych.
W swoim szkicu staraiem siq wykazad, iz pogranicze polsko-niemieckie ma
charakter peryferyjny i to w podwojnym mczeniu - globalnym i lokalnym.
Specyfika jego genezy, wielkie ruchy migracjjne oraz jego wspolczesne funkcje
decydujq o i n t e n s m e przebiegajqcych tam procesach zderzenia kultur. Efekty
ich mogq przybierac roina, postad, zaleinie zresztq od scierajqcych siq wartosci i
wzorow, co nie pozostaje bez wp@w na ksztalt i tresci sqsiedztvsa pomiqdzy
narodami Polski i Niemiec. Stano~viq bowiem one zespol czynnikow
ksztakujqcych relacje pomiedzy tymi narodami. Przedlozona tu Qlpologia, w
intencji jej autora, stanomi propozycjq jednego z narzqdzi badah nad
spdecznoSciamipogranicza.

Andrzej CZARKOWSKI

DAS GRENZGEBIET ALS PERIPHERIE REGION W D DIE
PROZESSE DES ZLBRWENPPRALLENS YON KUL TCTREN

.

Der Autor geht davon aus, dap man die Problematik der Peripherie (Grenze) in
zwei Kategorien sehen kann: global und lokal. In beiden Fallen jedoch expliziert sie in
der Gestalt verschiedener Stereotype, deren Syndrom man als Provinzionalismus
bezeichnen kcmn, was eine negative Farbung besitzt. Im ersten Fall kann das zu einem
A4inde~wertigkeitskomplexflhren,oder zur Uberlegenheit im Bezug zur benachbarten
Gesell.schafl der Makroregione (des Westens und Ostens), im zweiten Fall - klinnen
sich ahrliche Komplexe ergeben im Bezug sur BevBlkerung oder zu den
Ankommenden. Als Gegenstand der Analyse nehmter ich den zweiten Standpunkt an.
Nach der Kritik verschiedener Interpretation der Crenzgebjete, deflniert sie der
Autor als funktionelle, gesellschaftlich geschaffene Gebiete. Spater dann
charakterisiert er die Quellen der Peripherie des polnisch-deutschen Grenzgebietes
und ihre historische Veraderlichkeit, er schliipt eine bestimmte Periodisierung vor, die
durch soziologisch-politische Erscheinungen begriindet ist. Er umfasst den Bereich
der oflzielen polnisch-deufschen Beziehungen wie auch das Entstehen auf diesern
Gebiet einer neuen Gesellschaft, die sich m a r auf das etnisch- polnische Element
stiitzt, aber kulturell diflerenzier ist (unterschiedliche regionale Abstimmung). Hier
muj3 nach der kleine und grope Grenzverkehr, hinzugegeben werden - und dann ergibt
sich erst, wie kornpliziert der Austausch verschiedener PI7erte und Muster ist. Die
erwahnten Bedingungen haben EinJuJ auf die Prozesse des Zusammenprallens der
Kulturen und ihre Effekte bleiben nicht uhne Einjluj3 auf die Herausbildung einer
guten Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschland, vor allem, dap ein solches
Herangehen prognostische Zuge besitzt.
Der Autor, eigene Untersuchungen und wissenschafliche Errungenschafen
nnderer nutzend, schliigf vor, eine folgende Typologie der Effekte des
Zusamnrenprallens von Kulturen, obwohl er dessen bewupt ist, dap sie eine Hipothese
bilden durclzzufihren:
I ) eines relativen Kompromises,
2) der parallelen gemeinsarnen Existenz,
3) das ATachahmenvon ,!dustern,
4) Eliminierung durch Konkurenz,
5) Anihiliertmg,
6) Vertadigung und Stabilisierung.

