
Z BADAŃ NAD PROCESAMI ADAPTACJI I INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ NA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ

Artykuł niniejszy stanowi próbę przedstawienia na podstawie ma
teriałów empirycznych fragmentu procesów społecznych związanych 
z migracją ludności na ziemie zachodnie. Zawarty w artykule opis do
tyczy w szczególności jednej kategorii ludności: repatriantów z Jugo
sławii, którzy w latach 1946—1947 osiedlili się na terenie województwa 
wrocławskiego, a dokładniej w pow. bolesławieckim.

Nie było rzeczą przypadku, że do badań wybraliśmy właśnie tę ka
tegorię ludności. Jest to bowiem zbiorowość posiadająca pewne odrębne 
cechy w porównaniu z innymi kategoriami. Osiedlona głównie na terenie 
powiatu bolesławieckiego, stanowiła w pierwszych latach po zakończeniu 
wojny przeważającą część ludności wiejskiej (rolniczej) tego powiatu. 
Niewiele było w tym okresie na terenach ziem zachodnich regionów 
(poza zamieszkałymi przez ludność autochtoniczną), w których jedna 
z kategorii ludności stanowiłaby tak wielki odsetek. Była to również 
kategoria bodajże najmniej zróżnicowana społecznie i zawodowo. Skła
dała się prawie wyłącznie z rolników, pozbawiona była w zasadzie war
stwy inteligencji. Wśród tej grupy zachowało się również wiele ele
mentów dawnych więzi społecznych.

Ludność ta do Jugosławii wyemigrowała na przełomie XIX i XX w., 
a więc w okresie, w którym społeczność wiejska w Polsce posiadała 
pewne swoiste cechy. Tempo pracy w rolnictwie było szczególnie silnie 
związane z przyrodą, wyniki pracy w znakomitej większości zależały 
od czynników, na które człowiek z reguły nie posiadał wpływu. Dlatego 
sposób myślenia, tworzenia wzorów i norm postępowania wykazywał 
przewagę czynnika irracjonalnego. Ówczesna wieś galicyjska miała bar
dzo słabe zróżnicowanie społeczne i dużą spoistość wewnętrzną społecz
ności lokalnej, będącą wynikiem przewagi styczności osobistej, bezpo-



średniej i skutecznie działających czynników nieformalnej kontroli spo
łecznej 1.

Po przesiedleniu do Jugosławii niewiele zmieniło się pod tym wzglę
dem, a i kilkudziesięcioletni okres pobytu tam wprowadził niewielkie 
zmiany. Tak jak dawniej w chwili powrotu do kraju ludność ta wyka
zywała — jak wspominaliśmy — niewielkie zróżnicowanie społeczne, 
a sposób myślenia, "wiele wzorów i norm postępowania mówi o wpły
wie czynników irracjonalnych.

Przyjazd do kraju do zupełnie odmiennych warunków wprowadził 
istotne zmiany społeczne. Niektóre z nich stanowią przedmiot naszego 
opisu.

Badania nad procesami migracyjnymi, a w szczególności nad adap
tacją i integracją społeczną, wysuwają szereg problemów metodolo
gicznych. Wynikają one głównie z różnorodności terminologii używanej 
przez autorów poszczególnych prac z tego zakresu, jak również ze sto
sowania różnych metod i procedur badawczych, często uniemożliwia
jących porównanie wyników badań. Dlatego warto określić dokładniej 
szereg podstawowych pojęć używanych w artykule.

S. Nowakowski, omawiając procesy przystosowania się ludności do 
warunków życia na ziemiach zachodnich, określa adaptację jako „na
rastanie współżycia między różnymi grupami, wyrównywanie się wzo
rów kulturowych oraz całokształt procesów' prowadzących do wytwo
rzenia się jednorodnej społeczności” 1 2. Natomiast Z. Dulczewski przez 
adaptację rozumie „wstępny proces przystosowania się ludności do no
wych warunków” 3. Pojęcie adaptacji w rozumieniu Z. Dulczewskiego 
może znaleźć pełniejsze zastosowanie w badaniach nad procesami mi
gracji na ziemiach zachodnich. W procesach tych nie zawsze bowiem 
największe trudności wynikały z konieczności współżycia różnych ka
tegorii ludności, lecz często z konieczności przystosowania się do no
wego środowiska geograficznego, a w szczególności do techniczno-go
spodarczych urządzeń, jakie przybysze zastali na nowym miejscu za
mieszkania. Trudności we współżyciu różnych kategorii społecznych 
występowały głównie w rejonach zamieszkałych przez autochtonów4.

W naszym artykule terminem „adaptacja” posługujemy się w zna
czeniu drugim, używanym przez Z. Dulczewskiego. Natomiast przez

1 Por. Z a w i s t o w i c z - A d a m s k - a ,  Społeczność wiejska, W arszawa 1958.
2 S. N o w a k o w s k i ,  Adaptacja ludności na Śląsku Opolskim, Poznań 1957,

s. 3.
3 Z. D u l c z e w s k i ,  Autochtonizacja ludności na ziemiach zachodnich (Ziemie 

zachodnie. S tudia i m ateria ły , t. V, Poznań 1960, s. 16).
4 Zob. K. Ż y g u l s k i ,  Małżeństwa mieszane w Opolu w latach 1947—1954 

(Studia Śląskie, t. II, 1959).



„integrację” będziemy rozumieli proces tworzenia się z różnych grup 
jednolitego społeczeństwa, wyrównywanie się różnic w postawach, po
glądach i nawykach, proces, w którym następuje utożsamianie człon
ków ze zbiorowością nową i wewnętrzna akceptacja zmian 5. Tak samo 
rozumie integrację K. Żygulski6.

Przez kategorię społeczną rozumiemy grupę ludzi przybyłych na 
ziemie zachodnie z jednego obszaru, tak więc w pewnym sensie wspól
ne terytorium przed migracją jest podstawą podziału. Traktujemy ten 
podział w sposób ogólny i umowny, tzn. że w ramach wydzielonej przez 
nas kategorii społecznej występuje szereg różnic, a terytorium rozu
miane jako wspólne jest bardzo rozległe i zróżnicowane, jak to ma 
miejsce w wypadku repatriantów z ZSRR. Wydzielamy następujące ka
tegorie ludności:

1. Ludność z centralnej Polski, do której zaliczamy wszystkie 
osoby narodowości polskiej, w chwili zakończenia wojny przebywające 
na ziemiach polskich, z wyjątkiem ziem zachodnich i byłych terenów 
wschodnich Polski międzywojennej. W stosunku do tej ludności uży
wamy czasem również określenia „osadnicy”.

2. Repatrianci z Jugosławii — to emigranci polscy zamieszkali do 
końca wojny w Jugosławii, którzy w latach 1946—1947 wrócili do 
kraju.

3. Repatrianci z ZSRR, do których zaliczamy ludność przybyłą na 
ziemie zachodnie zarówno z byłych terenów wschodnich państwa pol
skiego, jak i z głębi ZSRR.

4. Reemigranci z Francji — to ludność polska, która w okresie 
międzywojennym w poszukiwaniu pracy emigrowała do Francji, a po 
zakończeniu wojny powróciła do kraju.

Mimo wielu niedoskonałości prezentowany podział na kategorie lud
ności jest przydatny do naszych celów. Pozwrala nam bowiem na uchwy
cenie różnic i odrębności w przebiegu procesów migracyjnych analizo
wanych w artykule. Między innymi umożliwia przedstawienie różnych 
rodzajów więzi społecznych rozumianych jako „zorganizowany system 
stosunków, instytucji i środków kontroli społecznej, skupiających jed
nostki, podgrupy i inne elementy składowe w funkcjonalną całość zdol
ną do utrzymania się i rozwoju” 7.

Badania, na których podstawie powstał niniejszy artykuł, prowa
dzone były przez autora pod naukowym kierownictwem doc. dra Ste

5 Por. D u 1 c z e w  s k i, op. cit/, s. 16.
6 K. Ż y g u l s k i ,  Z badań nad procesami integracji i adaptacji repatriantów 

(Ziemie zachodnie, S tud ia i m ateria ły , t. V, Poznań 1960, s. 185).
7 Por. J. S z c z e p a ń s k i ,  Elementarne pojęcia socjologii, W arszawa 1963, s. 155.



fana Golachowskiego w latach 1958—1964. Badania terenowe przepro
wadzono w czterech wybranych miejscowościach leżących w powiecie 
bolesławieckim. Przy ich wyborze kierowaliśmy się dwoma względami. 
Po pierwsze, chodziło nam o charakter miejscowości (rolnicza czy prze
mysłowa) 8, po drugie, o skład ludności według wyodrębnionych kate
gorii. Wybrane miejscowości są w pewnym stopniu reprezentowane 
dla badanej kategorii, a fakt ten potwierdzają wyniki badań. Wybrane 
na podstawie powyższych kryteriów miejscowości posiadają następujące 
cechy:

Miejscowość A — posiada charakter przemysłowy, a repatrianci 
z Jugosławii stanowią znaczną mniejszość jej mieszkańców.

Miejscowość B — ma charakter przemysłowy, lecz wśród mieszkań
ców repatrianci z Jugosławii stanowią znaczną większość.

Miejscowość C — o charakterze rolniczym, a wśród mieszkańców 
repatrianci z Jugosławii stanowią znaczną większość.

Miejscowość D — również o charakterze rolniczym, lecz repatrianci 
z Jugosławii stanowią wśród mieszkańców niewielką grupę.

W wymienionym okresie wielokrotnie odwiedzaliśmy miejscowości 
wybrane do studium, każdorazowo na okres od kilku dni do kilku ty
godni. Pierwszy pobyt miał miejsce w lipcu 1958 r. i trwał kilkanaście 
dni. W tymże roku jeszcze dwukrotnie przebywaliśmy w wybranych 
miejscowościach, nawiązując bliskie, osobiste kontakty z repatriantami. 
W latach następnych wielokrotnie odwiedzaliśmy te miejscowości, czy
niąc szereg interesujących spostrzeżeń.

Jedną z podstawowych technik zbierania materiałów w toku badań 
terenowych była obserwacja bezpośrednia. W czasie pierwszego pobytu 
nawiązaliśmy osobisty kontakt z repatriantami, starając się dotrzeć 
przede wszystkim do tych spośród nich, którzy w okresie pobytu na 
emigracji, jak również po powrocie do kraju cieszyli się dużym powa
żaniem i autorytetem. Chodziło nam głównie o to, aby wytworzyć wza
jemne zaufanie, aby wejście do bądź co bądź obcego środowiska nie 
wywołało niepożądanych w nim zakłóceń. Dlatego w początkowym 
okresie w rozmowach i odwiedzinach towarzyszyli nam repatrianci cie
szący się w środowisku zaufaniem i autorytetem. Służyli nam radą 
i pomocą, a przede wszystkim obecność ich wpływała na wytworzenie 
się atmosfery zaufania. Po pewnym okresie obecność ich przestała być 
niezbędna.

Przez osobiste kontakty i znajomości zapoznaliśmy się z warunkami 
bytowymi repatrianta, jego mieszkaniem, rodziną, rozrywkami itp.

8 O kreślenia „przem ysłow a” używam y w  stosunku do miejscowości, w  k tó re j 
najw yżej 25% m ieszkańców  u trzym uje się w yłącznie z pracy na roli.



Obserwacje zostały uzupełnione wywiadami z samymi repatriantami 
bądź z tymi osobami, które z racji swego stanowiska, zawodu, funkcji 
czy osobistych doświadczeń mogły rzucić jakieś światło czy też dostar
czyć informacji o interesujących nas zagadnieniach. Przeprowadziliśmy 
zarówno indywidualne, jak zbiorowe wywiady w różnych okolicznoś
ciach. Czasem było to umówione spotkanie, czasem przypadkowa po
gawędka.

Wielokrotnie uczestniczyliśmy w różnych uroczystościach rodzin
nych i towarzyskich, które stwarzały okazję do poczynienia ciekawych 
spostrzeżeń lub przeprowadzenia interesującej rozmowy. Ogółem prze
prowadziliśmy 117 wywiadów indywidualnych i zbiorowych. Po pierw
szym roku badań opracowaliśmy kwestionariusz pomocniczy, przy któ
rego pomocy przeprowadzono 500 wywiadów, mianowicie 350 z repa
triantami z Jugosławii, 50 z repatriantami z ZSRR, 65 z osadnikami 
z centralnej Polski, 35 z osobami z pozostałych kategorii ludności.

Wśród 350 repatriantów z Jugosławii, z którymi przeprowadzono 
wywiady z kwestionariuszem, utrzymywało się wyłącznie z rolnictwa 
23,4°/o, z rolnictwa i stałej pracy zarobkowej poza rolnictwem — 61,5%, 
wyłącznie z pracy poza rolnictwem — 15,1%.

Wywiady z kwestionariuszem stanowiły cenny materiał empirycz
ny, który jest podstawą opisu w dalszej części artykułu. Oczywiście 
został on uzupełniony faktami z obserwacji i dokumentów urzędowych.

* *
*

Repatrianci z Jugosławii nie stanowili kategorii ludności, w której 
procesy adaptacji przebiegały inaczej niż w innych kategoriach, nie
mniej wykazywały pewne właściwości. Swoistość tych procesów wy
pływała z odmienności grupy, odmienności związanej z przebywaniem 
przez kilkadziesiąt lat poza granicami kraju, wśród ludności innych na
rodowości, o odmiennych wzorach postępowania, zwyczajach i obycza
jach, języku i kulturze. Po wtóre, te właściwości były również wyni
kiem swoistego wymieszania grupy po powrocie do kraju: między in
nymi na zdecydowanej przewadze tej grupy wśród ludności rolniczej 
powiatu.

Ponad 90% repatriantów przed przyjazdem do Polski utrzymywało 
się wyłącznie ż pracy w rolnictwie i mieszkało w okręgach rolniczych. 
Tymczasem region osadniczy w kraju (powiat bolesławiecki), do które
go grupa ta została skierowana, miał charakter przemysłowo-rolniczy. 
Na czoło wysuwał się więc problem przystosowania do nowych warun
ków geograficznych, ekonomicznych i technicznych. Nie występowały 
natomiast często podkreślane w pracach socjologów trudności w proce-



sie przystosowania do nowego środowiska wynikające z różnic języko
wych. Repatrianci z Jugosławii mówili dobrze po polsku, wtrącając 
czasem nieliczne swoiste określenia zaczerpnięte z języka serbochor- 
wackiego.

Nieczęsto spotykane w ruchach społecznych ostatnich kilkudziesię
ciu lat zjawisko całkowitej wymiany ludności rozległego terytorium 
musiało spowodować w pierwszym okresie współżycia nowej ludności 
pewne przejawy dezorganizacji społecznej. Polegały one głównie na 
dezintegracji instytucji, które nie spełniały zadań wynikających z ich 
roli i znaczenia, znacznym osłabieniu kontroli zarówno formalnej, jak 
i nieformalnej, braku stabilności kryteriów ocen, fakcie istnienia wzo
rów zachowań niezgodnych ze wzorami uznanymi za dopuszczalnefl. 
W konsekwencji spowodowały charakterystyczne narastanie takich zja
wisk społecznych, jak: alkoholizm, przestępczość obejmująca wielora
kie formy zarówno cywilne, jak i karne, zachowania seksualne uznane 
społecznie za niepożądane. W wrypadku repatriantów z Jugosławii wy
mienione procesy dezorganizacji społecznej przebiegały w łagodniejszej 
postaci, głównie dzięki zachowaniu wielu elementów dawnych więzi 
społecznych. Niemniej jednak i w tej kategorii społecznej przeciwdzia
łały procesowi adaptacji.

Wraz z powrotem repatriantów do kraju uległy zmianie w więk
szym lub mniejszym stopniu wszystkie elementy środowiska geogra
ficznego. Wielkość zmian poszczególnych elementów była różna ze 
względu na zróżnicowanie nowego środowiska, np. w południowo-za
chodniej części powiatu bolesławieckiego występują głównie gleby bie- 
licowe, w pozostałej głównie piaski i szczerki, południowy obszar jest 
pagórkowaty, północny — nizinny.

Różne również znaczenie społeczne posiadały poszczególne elementy, 
związek jednych z adaptacją repatriantów7 był wryraźny, innych nie
widoczny lub w^cale nie istniał. Do grupy pierwszej można zaliczyć 
klimat, glebę, a przede wszystkim krajobraz, tzn. ukształtowanie po
wierzchni, świat roślinny. Do grupy drugiej — budowę geologiczną. 
W procesie przystosowania szczególną funkcję spełniał krajobraz: w wy
padku podobieństwa do poprzedniego wpływał dodatnio, w innych był 
czynnikiem hamującym. Działo się tak dlatego, że fakt podobieństwa 
był czymś w rodzaju łącznika pomiędzy nowym a dawnym środowiskiem, 
czymś, co w pewmym stopniu zmniejszało nowość, a w szczególności 
obcość nowego otoczenia. Natomiast brak podobieństwa był jeszcze 
jednym elementem potęgującym obcość otoczenia, elementem, do któ
rego trzeba się było przyzwyczaić. Charakterystyczne są pod tym wzglę- 9

9 Por. S z c z e p a ń s k i ,  op. cit., s. 211.



dem wypowiedzi repatriantów mieszkających w południowej i północ
nej części powiatu bolesławieckiego.

Oto co na ten temat powiedział 45-letni repatriant P. K., mieszka
jący w miejscowości A, położonej w południowej części powiatu: „Kie
dy odkrytymi samochodami ciężarowymi jechaliśmy z Bolesławca do 
nowego miejsca zamieszkania, w parę kilometrów za miastem kraj
obraz uległ zmianie. Pojawiły się wzgórza, często porosłe lasami, po
między którymi leżały pola uprawne. Była wiosna, czerwiec, słońce 
mocno przygrzewało, a wokoło teren pofałdowany, cieszący oko zie
lenią pól i lasów. Na ten widok ludzie jadący samochodami wyraźnie 
się ożywili, pojawiły się uśmiechy radości. Kiedy przejeżdżaliśmy przez 
jedną z wsi zupełnie nie zniszczoną — trochę dziwnie się nazywała — 
jeden z moich znajomych jadących tym samym samochodem zauważył 
pewne podobieństwo do wsi, w której mieszkał w Jugosławii. Podzielił 
się z nami swoim spostrzeżeniem i tak się zaczęło porównywanie mi
janego krajobrazu do tego pozostawionego w Jugosławii. W miarę dal
szej jazdy zauważono inne wspólne cechy i po pewnym czasie miało się 
wrażenie, że nie jedziemy do nowego miejsca zamieszkania w Polsce, 
lecz powracamy do naszych domów w Jugosławii. Ludzie z niecierpli
wością oczekiwali przyjazdu do wsi, która miała się stać naszym, no
wym miejscem zamieszkania. W pewnej chwili ktoś zaczął śpiewać, 
inni podchwycili melodię i wkrótce cała kolumna samochodów roz
brzmiewała polskimi pieśniami. Tak ze śpiewem przyjechaliśmy na 
miejsce. Wieś nie zniszczona, położona w dolinie między wzgórzami, łu
dząco przypominała te, które zostawiliśmy tam, na Bałkanach. Wszyscy 
czuli wtedy, że wrócili nie tylko do Polski, lecz również do swoich, do 
rodzinnego domu”.

A oto wypowiedź innego repatrianta, 49-letniego W. N. z miejsco
wości C, położonej w północnej części powiatu: „W parę kilometrów 
za Eolesławcem teren stawał się bardziej płaski, nizinny. Jechaliśmy 
samochodami ciężarowymi i z nich spoglądaliśmy na mijaną okolicę. 
Był ciepły dzień majowy i po przybyciu poprzedniego dnia transpor
tem kolejowym* do Bolesławca przewożono nas do wsi, która miała być 
naszym miejscem zamieszkania. Po uroczystym powitaniu przez wła
dze i społeczeństwo Bolesławca nastrój wśród nas był radosny, cieszono 
się ?. powrotu do Polski, nawet widok gruzów i ruin nie był w stanie 
go zakłócić. Dopiero zmiana mijanego krajobrazu wywołała pewną kon
sternację, lecz pocieszano się, że zmiana ta jest przejściowa, że wkrótce 
teren znów będzie inny. Niestety, w miarę trwania jazdy nie tylko nic 
takiego się nie stało, lecz przeciwnie, po wjeździe w lasy [Bory Dolno
śląskie — przyp. Cz. B .] stał się miejscami bagnisty. Wtedy już wy
raźnie zrzedła nam mina, poczuliśmy się zagubieni i obcy w tym tere



nie. Do miejsca przeznaczenia nic się właściwie w krajobrazie nie zmie
niło. Tuż przed wjazdem do wsi las się nagle skończył i wtedy zoba
czyliśmy po raz pierwszy miejscowość, w której przyszło nam zamiesz
kać. Krajobraz, jaki roztoczył się przed nami, był zupełnie inny od 
tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Wieś, częściowo zamieszkała, 
leżała w terenie zupełnie płaskim, otoczona zewsząd lasami. Poczu
liśmy nagle, jak bardzo byliśmy przyzwyczajeni do swoich pagórków 
porosłych lasami, do domów położonych na zboczach”.

Prezentowane powyżej wypowiedzi nie były czymś wyjątkowym, 
tego rodzaju opisów naświetlających rolę krajobrazu w podobny spo
sób zebraliśmy wiele. W toku badań terenowych wielokrotnie spoty
kaliśmy przy opisie przez repatriantów warunków życia w Jugosławii 
odwoływanie się do nowego krajobrazu. Mówiono często:„Mój dom stał 
w Jugosławii w dolinie przy drodze, tak jak ten, w którym mieszkam 
obecnie. Pole miałem za tym wzgórzem na prawo, teraz też tam mam”.

Rzecz charakterystyczna, że przyjeżdżający w odwiedziny krewni 
i znajomi, którzy pozostali w Jugosławii, również zwracali uwagę na 
podobieństwo krajobrazu. Stwierdzili, że podobieństwo spowodowało, iż 
czuli się jak u siebie w domu 10.

Adaptacja ekonomiczna — jak poprzednio wspomnieliśmy — była 
procesem, w którym różnice pomiędzy starym a nowym środowiskiem 
były znaczne. Przystosowanie musiało więc być wynikiem szeregu ko
niecznych zmian i przekształceń. Zmiany te wyznaczały z jednej strony 
nawyki, umiejętności i wzory gospodarowania stosowane na emigracji, 
z drugiej — zastane wyposażenie techniczne, kultura agrotechniczna 
poprzednich mieszkańców, odmienna struktura ekonomiczna regionu, 
nawyki, umiejętności i wzory gospodarowania innych kategorii lud
ności, z którymi repatrianci wspólnie zamieszkali.

W Jugosławii dążąc do zachowania urodzajności gleby stosowali 
oni prawie wyłącznie nawóz naturalny. Siłę pociągową stanowiły wy
łącznie konie. Narzędzia rolnicze używane do uprawy ziemi to głównie 
pługi i brony. Innych narzędzi rolniczych, jak kosiarki, młocarki, po
siadali nieznaczną ilość. Koszono głównie kosą, czasem sierpem, a młó
cono cepami. Uprawiano przede wszystkim pszenicę, żyto, kukurydzę 
i buraki cukrowe. Obok zagród rosły drzewa owocowe, głównie śliwki, 
z których wyrabiano sposobem domowym wódkę zwaną „rakija”. 
W niektórych rejonach zwłaszcza w części południowej i zachodniej 
Jugosławii, zajmowano się uprawą winogron. Ze zwierząt najliczniej

10 W toku  badań  terenow ych m ieliśm y możliwość poznania i przeprow adzenia 
dłuższych rozm ów z Polakam i, którzy  przyjechali do k ra ju  z Jugosław ii w  odw ie
dziny do krew nych.



trzymano w gospodarstwach krowy i świnie, a w okolicach górskich 
owce i kozy.

Przyjeżdżając do kraju repatrianci przywieźli z sobą pewną część 
narzędzi rolniczych i inwentarza. Szczegółowy wykaz przywiezionego 
inwentarza podajemy poniżej 11:

konie . . . . . . .  1614 sztuk
krowy . . . . . . .  3588 y

świnie . . . . . . .  1808 M

owce . . . . . . .  220 >

pługi . . . . . . .  1087
brony . . . . . . .  856 >5

inne maszyny . . . .  851 y y

wozy konne . . . . .  893 y

Liczby powyższe nie są jednoznaczne z faktyczną ilością posiadanego' 
w Jugosławii inwentarza żywego i maszyn rolniczych. Przed wyjazdem 
do kraju sprzedano znaczną część na skutek opinii krążących wówczas 
o warunkach, a przede wszystkim o wyposażeniu w inwentarz żywy
i maszyny rolnicze, jakie zastaną w kraju po repatriacji.

W przeliczeniu na jedną rodzinę (łącznie powróciło do kraju 2949
dżin 11 12) ,  wypadało:

k o n i ....................................... około 0,5 sztuki
k ró w ....................................... „  1,2 y y

ś w iń ....................................... „ 0,6 y  y

o w i e c .................................. „  0,07 y y

p łu g ó w .................................. , ,  0,4 y y

b r o n ........................ .... ,, 0,3 y  y

innych m a sz y n .................... ,, 0,3 j y

wozów konnych................... ,, 0,3 y y

Z przeliczenia powyższego wynika, że jeżeli wyposażenie w inwen
tarz żywy, a w szczególności ilość krów nie budziła większych obaw, to 
liczba maszyn rolniczych nie umożliwiała podjęcia pracy w gospodar
stwie bez uzupełnienia. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji najpilniej
szą dla repatriantów sprawą było zdobycie maszyn rolniczych. Niestety, 
możliwości w tym zakresie były wówczas poważnie ograniczone. Okres 
repatriacji, jej główne nasilenie przypadło na połowę 1946 r. W tym 
czasie pewna część gospodarstw, w szczególności gospodarstwa lepiej

11 A rchiw um  A kt Nowych, W arszawa, Spraw ozdanie G eneralnego Pełnom ocni
ka Rządu do S praw  R epatriacji.

12 Tamże.



wyposażone, były już zajęte. Część maszyn rolniczych uległa zniszcze
niu. Jednakże pomimo tych okoliczności wyposażenie w narzędzia rol
nicze szeregu gospodarstw, jakie otrzymali repatrianci, w połączeniu 
z przywiezionym do kraju umożliwiło zagospodarowanie otrzymanej 
ziemi.

Niedostateczne wyposażenie wielu gospodarstw w narzędzia rolnicze 
nie przeszkadzało repatriantom w zajmowaniu przede wszystkim gospo
darstw dużych. Tylko w jednej z badanych miejscowości ilość posiadanej 
przez repatriantów ziemi jest proporcjonalna do liczby mieszkańców tej 
kategorii. W pozostałych miejscowościach procent posiadanej ziemi jest 
znacznie wyższy.

Stąd też często spotykaliśmy się z opinią, którą najpełniej wyraził 
39-letni repatriant z ZSRR: „Repatrianci z Jugosławii są zachłanni na 
ziemię. Jak osiedlali się w naszej miejscowości, to wybierali gospodarstwa 
posiadające największą ilość ziemi. Podkreślali przy tym, że powinni 
posiadać większe gospodarstwa od innej ludności, bo czynnie walczyli 
z Niemcami i posiadają najliczniejsze rodziny”. Argumentów tych uży
wali repatrianci z Jugosławii również podczas rozmów w czasie badań 
terenowych. Okazało się, że ilość otrzymanej ziemi była pojmowana 
jako rekompensata za czynny udział w walce zbrojnej przeciwko Niem
com, a duża liczebność rodzin umożliwiała zagospodarowanie większej 
ilości ziemi.

Kultura agrotechniczna regionu, w którym zamieszkali repatrianci, 
związana z rodzajem gleb i upraw oraz wzorami i umiejętnościami po
przednich mieszkańców, różniła się od stosowanej w Jugosławii. Przy
zwyczajeni do tradycyjnej uprawy, przez pierwszy okres pobytu nie 
wykorzystywali szeregu maszyn rolniczych. Nowa gleba, nowy rodzaj 
uprawy wymagały odejścia od tradycyjnego sposobu, dlatego np. nawóz 
naturalny musiał zostać zastąpiony nawozami sztucznymi, których za
stosowanie umożliwiało racjonalną gospodarkę. Przejście od jednego ro 
dzaju do drugiego nie obywało się bez oporów, bez przezvvyciężenia 
uprzedzeń wynikających głównie z przywiązania do tradycji. „Mój dzia
dek i ojciec stosowali w Jugosławii nawóz naturalny i zbieraliśmy dobre 
plony, to i ja tu będę tak samo postępował” — oto argumentacja, którą 
używano powszechnie na poparcie tradycyjnego sposobu uprawy. Re
patrianci z Jugosławii pod tym względem nie stanowili szczególnego 
wyjątku, podobny sposób postępowania charakteryzował i inne kategorie 
ludności.

Natomiast dzisiaj już powszechnie stosuje się nawozy sztuczne, a stało 
się tak głównie dlatego, że repatrianci z Jugosławii — i nie tylko oni — 
przekonali się na podstawie własnego doświadczenia, że tego -wymaga 
właściwa, racjonalna i efektywna uprawa ziemi. Przekonali się również,



że technika rolna posiada doniosłe znaczenie dla gospodarstwa i całości 
ich życia.

Oto co na ten temat mówił 54-letni repatriant, właściciel 6-hektaro- 
wego gospodarstwa: „W Jugosławii kosiliśmy przy pomocy kos bądź 
sierpów i żniwa trwały kilkanaście dni. Młóciliśmy cepami do jesieni. 
Dzisiaj przy pomocy maszyn cała praca trwa kilka, najwyżej kilkanaście 
dni. W Jugosławii w lecie pogoda była ładna, dużo słońca, ciepło, mało 
deszczów — to żniwa mogły trwać długo. W kraju różnie bywa z po
godą w czasie żniw, a maszyny pozwalają nam uniezależnić się w pew
nym stopniu od pogody”.

W dalszym ciągu siłą pociągową pozostał koń, lecz w coraz większym 
stopniu jest zastępowany przez maszyny. Proces ten przyspiesza pełna 
elektryfikacja wsi dolnośląskich. Koń nadal uważany jest przez znaczną 
część repatriantów za siłę niezbędną do prowadzenia gospodarstwa, 
a wygląd i ilość koni za oznakę zamożności gospodarstwa. Sąd swój 
opierają m. in. na przekonaniu, że stosowanie maszyn nie zawsze jest 
możliwe, głównie z powodu większych kosztów. Użyteczność konia 
jest — ich zdaniem — bardziej wszechstronna niż poszczególnej maszyny.

Jako powszechnego środka lokomocji repatrianci używają roweru; 
do wyjątku należało, aby w rodzinie nie było przynajmniej jednego. 
Po 1958 r. pojawiły się motocykle. Rower należał w Jugosławii do rzad
kości, a motocykle były czymś nieznanym. Jeżeli na emigracji posługi
wali się rowerem w zasadzie mężczyźni, to obecnie w znacznym stopniu 
korzystają z tego środka lokomocji również kobiety.

W uprawie ziemi zaznaczyło się odejście od starych schematów. 
Znacznie zmniejszyła się uprawa kukurydzy, występowały nawet miej
scowości, w których całkowicie zaniechano jej uprawy. Znacznie więcej 
sadzi się ziemniaków i sieje żyta. Jeżeli w początkowym okresie pobytu 
w kraju repatrianci zajmowali się hodowlą owiec, to obecnie jest to 
rzadkością. Zanik tej hodowli był wynikiem uzyskiwania większych ko
rzyści z chowu innych zwierząt oraz wzrostu trudności związanych 
z utrzymaniem owiec w tym rejonie.

Opisane zmiany w sposobie gospodarowania związane z różnicą wa
runków ekonomicznych wystąpiły w zasadzie wśród repatriantów, któ
rzy po powrocie do kraju zajęli się pracą na roli. Mówiąc bardzo ogólnie, 
były to zmiany wynikające z odmienności ekonomicznej i społecznej no
wego środowiska.

Przemysłowy charakter powiatu bolesławieckiego znalazł odbicie 
w przemianach wśród repatriantów. Z zebranych przez nas zestawień 
statystycznych wynika, że znacznie, i tc bardzo znacznie, zmniejszyła się 
w porównaniu z okresem pobytu na emigracji liczba osób utrzymujących 
się wyłącznie z pracy w rolnictwie. Odsetek tego rodzaju osób jest



szczególnie niski w miejscowościach, w których istnieją na miejscu bądź 
w niewielkiej odległości możliwości zatrudnienia poza rolnictwem.

Na podstawie wywiadów z kwestionariuszem okazało się, że mniej 
niż V3 repatriantów utrzymuje się wyłącznie z pracy w rolnictwie. 
Znacznemu zmniejszeniu się tej grupy repatriantów towarzyszyła zmia
na zawodu. Z przeprowadzonych przez nas studiów wynika, że zawód 
rolnika13 zmieniło około 30% repatriantów. Zmiana ta dokonała się 
głównie wskutek podjęcia pracy poza rolnictwem i nabycia w toku jej 
wykonywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Nowa sytuacja, nowe warunki, w jakich znaleźli się repatrianci po 
powrocie do kraju, spowodowały również zmiany w rodzinie, gdzie kie
runek zmian wyznaczony był głównie faktem odejścia od zawodu rol
nika. B. Gałęski, charakteryzując społeczne osobliwości rolnika, wymie
nia między innymi fakt, „że panujący w gospodarstwach chłopskich wzór 
gospodarowania zakłada istnienie rodziny, tj. może być bez zakłóceń 
w funkcjonowaniu gospodarstwa zrealizowany wówczas, gdy jest ono 
prowadzone przez rodzinę” 14. Tak więc podział pracy w rodzinie był 
w dużym stopniu wyznaczony organizacją pracy w gospodarstwie. 
W okresie pobytu w Jugosławii do obowiązków ojca należała między in
nymi większość prac związanych z uprawą ziemi i zbiorem plonów. 
Ojciec orał, siał, kosił, zajmował się końmi oraz wykonywał wszelkie 
prace z zakresu ciesielki, kołodziejstwa, rymarstwa, ślusarstwa, a nawet 
krawiectwa czy szewstwa. Kobieta (żona) zajmowała się wszelkimi pra
cami związanymi z oporządzeniem bydła i pozostałego — z wyjątkiem 
koni — inwentarza żywego. Wykonywała szereg prac polowych, jak sa
dzenie ziemniaków i buraków, plewienie, wiązanie zboża i stawianie sno
pów, a nawet koszenie przy pomocy sierpu. Do niej głównie należało 
również wychowywanie dzieci, utrzymywanie porządku i czystości w po
mieszczeniach, przygotowanie potraw. Dzieci wykonywały szereg prac 
pomocniczych, których forma zależała od płci i wieku. Były bez
względnie podporządkowane rodzicom. Nie wdając się w szczegółową 
analizę, na podstawie przytoczonych powyżej faktów można stwierdzić, 
że sytuacja kobiety była znacznie trudniejsza niż mężczyzny, tym bar
dziej że była ona uzależniona od męża. Wypada również podkreślić, że 
poglądy i opinie pewnej części chłopstwa bośniackiego sprzyjały pod
kreślaniu tej zależności. Mamy tu na myśli głównie ludność wyznania 
muzułmańskiego. Islam jest bowiem religią nakazującą podporządkowa
nie kobiety mężczyźnie (żony mężowi).

13 Zawodem ro ln ika zajm uje się szeroko B. G a ł ę s k i ,  Chłopi i zawód rolnika, 
W arszawa 1963.

14 Tamże, s. 46.



Usamodzielnienie dzieci dokonywało się bardzo późno, głównie na 
skutek założenia własnej rodziny i własnego gospodarstwa bądź bardzo 
rzadko poprzez zajęcie miejsca głowy rodziny 15. W takiej sytuacji bardzo 
często istotny wpływT na założenie rodziny posiadali rodzice, zdarzały 
się wypadki zmuszania dzieci do zawierania małżeństw wbrew ich woli.

O stosunkach w rodzinie, rodziców do dzieci i odwrotnie opowiadała 
nam 43-letnia repatriantka, żona rolnika, sama bez zawodu: „Jak byłam 
dzieckiem, to musiałam we wszystkim słuchać rodziców, którzy decydo
wali prawie we wszystkich sprawach, począwszy od tego, jakie potrawy 
będę jadła, jak będę chodziła ubrana, a skończywszy, za kogo wyjdę za 
mąż. Oni uzgadniali między sobą związki małżeńskie swoich dzieci.. 
Dobrze było, jeżeli plany rodziców zgodne były z wolą dzieci. Było jed
nak i odwrotnie, wtedy trudno, dzieci musiały być posłuszne woli rodzi
ców. Mnie też rodzice wybrali męża, miałam innego chłopca w sąsiedniej 
wsi, jednak rodzice wybrali mnie innego. Uważali, że wybrany przez 
nich kandydat pochodził z lepszej rodziny, był pracowity i miał dostać 
od rodziców znaczny kawałek pola. Że nie było pomiędzy nami uczucia, 
absolutnie nie stanowiło to przeszkody. Rodzice twierdzili, że z miłości 
się nie żyje, tylko z pracy, a zresztą miłość przyjdzie, kiedy się pobierze
my i będziemy mieli dzieci. Nie chciałam się zgodzić na to małżeństwo, 
płakałam, prosiłam rodziców o zmianę decyzji, nic nie pomogło, musia
łam się zgodzić na to małżeństwo. Co miałam uczynić? Nie miałam gdzie 
wyjechać. Byłam bez zawodu i nie mogłam znaleźć stałej pracy zarobko
wej, nie miałabym więc z czego żyć. Chciałam popełnić więc samo
bójstwo, ale nie miałam odwagi. Ksiądz doradzał posłuszeństwo rodzi
com”.

Po powrocie do kraju wystąpiły istotne zmiany, szczególnie głębo
kie i wyraźne w stosunkach między dziećmi i rodzicami.

W literaturze socjologicznej znajdujemy opisy związku przemian 
w rodzinie z sytuacją materialną 16. Na podstawie zebranego w czasie ba
dań materiału, który w części przedstawimy w dalszym ciągu artykułu, 
można wnioskować, że starsze pokolenie (rodzice) jest w pełni świadome 
tych zmian i częściowo je akceptuje.

Posłuchajmy, co na ten temat mówiła ta sama żona repatrianta, 
której wypowiedź przytoczyliśmy poprzednio: „Dzisiaj jest zupełnie ina
czej, dzieci nie słuchają rodziców. Jak zwracam uwagę mojemu synowi 
[21-letniemu — przyp. Cz. B.], to mnie odpowiada, co mama będzie mnie 
uczyła, ja wiem, co mam robić. Ojcu mówi, że zarabia na swoje utrzy

15 Por. tam że, s. 47.
16 Np. A. S z e m b e r g ,  Zmiany struktury agrarnej a zarobkowanie ludności 

wiejskiej, (Wieś W spółczesna, 1961, n r 3).



manie i jest od nas niezależny. Dzisiaj młode dziewczęta i chłopcy za
rabiają na swoje utrzymanie i będąc materialnie niezależnymi uważają, 
że są mądrzejsi od rodziców. Nie liczą się z ich zdaniem. Dobrze, że mło
dzi ludzie mogą zarabiać, bo mogą lepiej urządzić swoje życie, ale źle, 
że nie słuchają rodziców, że ich nie szanują”.

Była i druga strona poruszonego zagadnienia stosunku dzieci do 
rodziców. Oto co na ten temat mówił syn repatrianta, student I roku 
jednej z wyższych uczelni Wrocławia: „W okresie wakacji przyjeżdżam 
do domu do rodziców na krótki okres, aby pomóc im w pracy na gospo
darstwie. Pomoc traktuję jako swój obowiązek wobec rodziców i rodzeń
stwa. Dłuższy pobyt w domu nudzi mnie, z rodzicami często nie znajduję 
wspólnego języka. Po prostu nie rozumieją wielu spraw, wiele proble
mów, którymi się interesuję, jest dla nich obcych. Rodzice np. nie znają 
nazwy szkoły, do której uczęszczam, i mają bardzo mgliste pojęcie 
o kwalifikacjach, jakie uzyskam po jej ukończeniu. Podobna sytuacja 
jest wśród moich kolegów rówieśników, z którymi uczęszczałem do szkoły 
średniej. U mojego młodszego rodzeństwa — jak mnie się wydaje — 
mam większy autorytet od rodziców. Zauważyłem, że — przeciwnie jak 
moje — uwagi rodziców są przez nich nie przyjmowane”.

W wywiadach z kwestionariuszem poruszaliśmy również problem 
małżeństwa, chodziło nam głównie o wysondowanie opinii dotyczących 
poglądów, z kim małżeństwo winno być zawierane oraz jakie przyczyny 
powinny decydować o jego zawarciu. W pierwszym wypadku wprowa
dziliśmy rozróżnienie zawodowe i terytorialne. Pytaliśmy o zawód part
nera w małżeństwie i jego przynależność do jednej z wydzielonych przez 
nas kategorii ludności.

Spośród badanej grupy repatriantów związek małżeński chciałoby 
zawrzeć:

z repatriantem z Jugosławii . . . . 10,3% odpowiadających
z osadnikiem z Polski centralnej . . 9,9%
z repatriantem z Z S R R ................... 2,7%
ze Ś lązak iem ....................................... 0% „
przynależność do kategorii obojętna . . 72%
brak zd an ia ............................................ 5,1%

Ze względu na zawód partnera spośród badanej grupy repatriantów 
związek małżeński chciało zawrzeć:

zawód obojętny................................................48,3% odpowiadających
z lekarzem . . . . . . . . . . .  13,8% „
z ro ln ik iem .....................................................11,3% „



z robo tn ik iem ..................................
z pracownikiem rad narodowych . 
brak zd an ia .......................................

10,7% odpowiadających

z innymi

9,6%
4,2%
2,1%

Zestawienie pierwsze wskazuje, że w zasadzie przynależność do 
określonej kategorii społecznej nie stanowiła istotnej cechy związku 
małżeńskiego. Było to spowodowane przede wszystkim postępującym 
procesem integracji społecznej 17. W drugim zestawieniu zwraca uwagę 
odsetek uznających zawód jako obojętny przy zawieraniu małżeństwa. 
Najczęściej spotykane uzasadnienie prezentuje wypowiedź 51-letniego 
repatrianta z zawodu rolnika: „Nieważny jest zawód, ważne jest nato
miast, aby się kochali. W innym wypadku będą niezadowoleni z życia, 
będą między nimi kłótnie i nic najlepszy zawód w tym stanie nie zmieni”.

Z zawodów przy zawieraniu małżeństwa najwyżej był oceniany le
karz, głównie ze względu na użyteczność: „Dobrze jest być lekarzem, 
bo jak ktoś w rodzinie zachoruje, to ma zapewnioną dobrą opiekę le
karską” — oto najczęściej używana argumentacja.

Zwraca również uwagę w zestawieniu względnie duży odsetek oce
niający wysoko pracę w radach narodowych. Wynika to z częstego 
utożsamiania wśród tej grupy zawodu urzędniczego z pracą w tej in
stytucji.

Drugim problemem, który nas interesował, były czynniki, jakie win
ny decydować przy zawieraniu małżeństwa. W grupie repatriantów 
z Jugosławii otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:

m iło ś ć ...............................................................89,2% odpowiadających
wola rodziców ...................................................3,8% „
chęć posiadania d z ie c i................................... 2,5% „
względy m a te ria ln e ........................................ 0,0% „
inne p rz y c z y n y ............................................. 2,4%
nie posiadało z d a n i a ................................... 2,1% „

Tak więc prawie 90% odpowiadających uważało, że główną przy
czyną zawarcia małżeństwa winna być miłość. Podobnego zdania byli 
również uczestnicy ankiety przeprowadzonej przez „Sztandar Młodych” 
w 1958 r. pod hasłem „Wszystko o współczesnym małżeństwie” 18.

Wydaje sięj że z zestawień powyższych można wnioskować ogólnie 
o kierunku zmian, jakie się dokonały w małżeństwie. Nieistotne stało się

17 Por. Ż y g u l s k i ,  Małżeństwa mieszane...
18 „Sztandar M łodych”, 14 X II 1958, n r 289.



przy zawieraniu małżeństwa pochodzenie terytorialne i zawód współ
małżonka, natomiast za zasadniczą przyczynę uznano powszechnie mi
łość. Na tym przykładzie wyraźnie występują postępowe zmiany społecz
ne w stosunkach rodzinnych, jakie spowodowały przemiany ustrojowe 
w Polsce Ludowej. Wypada również podkreślić, że zmiany te — jak 
wynika z przedstawionego opisu — były z pewnymi zastrzeżeniami 
akceptowane przez starsze pokolenie (rodziców).

W poglądach na czynniki decydujące o zawarciu małżeństwa repa
trianci z Jugosławii nie byli szczególnym wyjątkiem. Zarówno repa
trianci z ZSRR, jak i osadnicy z centralnej Polski przyznawali w olbrzy
miej większości, że główną przyczyną małżeństwa winna być miłość, 
natomiast — co jest również charakterystyczne — żadna z badanych ka
tegorii ludności nie uważała wyznania za główną przeszkodę w zawarciu 
małżeństwa. Podobnie jak wśród repatriantów z Jugosławii i wśród 
tych kategorii rodzaj wykonywanego zawodu nie ma decydującego 
w tej sprawie znaczenia.

Atrakcyjności wzoru małżeństwa opartego na szczęściu osobistym 
partnerów przeciwdziałał wśród repatriantów fakt, że w okresie pobytu 
w Jugosławii rodzina spełniała funkcję załogi produkcyjnej gospodar
stwa, stąd też miejsce w rodzinie określały obowiązki wobec gospodar
stwa. Nic więc dziwnego, że losy życiowe poszczególnych jej członków 
rozpatrywane były pod kątem zabezpieczenia interesów gospodarstwa 19. 
Nie zawsze szczęście osobiste partnerów w małżeństwie było możliwe 
do osiągnięcia przy jednoczesnym zabezpieczeniu tych interesów, stąd 
rodziło się w dawnych latach wiele konfliktów. Nie tylko atrakcyjność 
wspomnianego wyżej małżeństwa stanowiła zagrożenie interesów gospo
darstwa. W większym stopniu powodowała go deprecjacja, szczególnie 
wśród młodego pokolenia, zawodu rolnika i masowe odejście do pracy 
w innych zawodach. Postępujący proces uprzemysłowienia i urbanizacji 
wsi stworzył młodzieży możliwości zdobycia zawodu i szybkiego usamo
dzielnienia się, często kosztem interesów gospodarstwa. Proces ten osła
bił spoistość tradycyjnej rodziny chłopskiej, nic więc dziwnego, że 
starsze pokolenie krytycznie oceniało niektóre jego skutki. Charaktery
zuje to wypowiedź 52-letniego repatrianta, z zawodu rolnika: „Dzieci 
dzisiaj nie chcą pracować na gospodarstwie, patrzą tylko, gdzie zarobić, 
nie przemęczając się. Po co mają pracować na roli, gdzie praca jest 
ciężka i trudna, kiedy mogą pójść do pracy do fabryki, pracować tylko 
osiem godzin, a zarabiać więcej od rodziców. Nic dziwnego, że potem 
przewraca im się w głowie, ojcu mówią, że głupi, bo ciężko pracuje, 
nie liczą się z jego zdaniem. Zaczynają palić papierosy, pić wódkę,

19 Por. G a ł ę s k i ,  op. cit., s. 140—141.



wszczynają awantury. Złodziejstwo i chuligaństwo istnieje dlatego, że 
młodzież nie chce pracować solidnie, nie szanuje rodziców, bo ma za 
dobrze. W młodości musiałem być bezwzględnie posłuszny rodzicom”.

Podobnych wypowiedzi było bardzo wiele. Wynikało z nich niedwu
znacznie, że starsze pokolenie wiele ujemnych zjawisk przypisuje rozpa
dowi tradycyjnej rodziny. Dlatego też w wywiadach z kwestionariuszem 
repatrianci z Jugosławii szybkie usamodzielnienie dzieci, rozumiane jako 
stałe zatrudnienie poza rolnictwem, ocenili w większości negatywnie. 
Jak fakt ten oceniają wszystkie grupy, obrazuje następujące zesta
wienie:

Ocena
R epatrianci 

z Ju g o sław ii(% odpo
w iadających)

R epatrianci 
z ZSRR (% odpo

w iadających)

Osadnicy z cen tralnej 
Polski (% odpow iada

jących)

Pozytyw na 45,5 39,6 49,2
N egatyw na 53,4 59,1 49,2
B rak  zdania 1,1 1,3 1,6

Nieco odmienna ocena osadników z Polski centralnej spowodowana 
była głównie większym odsetkiem robotników wśród badanych przy
należnych do tej kategorii ludności.

Najczęściej jako uzasadnienie negatywnego stosunku podawano, że 
usamodzielnienie wiąże się ze spadkiem zainteresowania pracą na roli, 
jak również że kontrola i wpływ rodziców są niezmiernie słabe.

Wreszcie ostatni problem, który chcemy poruszyć z zakresu stosunków 
w rodzinie, to rola i miejsce w niej matki (żony). Są one podobne do 
tych, jakie spełniały i zajmowały na emigracji. Emancypacja dokonuje 
się tu niezmiernie powoli. Utrzymała się zależność żony (matki) od męża 
(ojca) i w dalszym ciągu ciążą na niej obowiązki prawie takie same jak 
w Jugosławii. Niewielki procent dziewcząt kontynuuje naukę po ukoń
czeniu szkoły podstawowej. Żony (matki) w badanych przez nas miejsco
wościach prawie całkowicie nie podejmują pracy zawodowej poza rol
nictwem, wręcz przeciwnie, często panny po zawarciu związku małżeń
skiego rezygnują z tej pracy. Głównym powodem rezygnacji są nowe 
obowiązki i stanowiska mężów. Żona — ich zdaniem — ma się zajmo
wać domem, a nie pracą zawodową, która wpływa na nią ujemnie, 
utrudnia wykonywanie obowiązków wobec dzieci i staje się często po
wodem niesnasek rodzinnych.

Z przedstawionego powyżej opisu wynika, że zmiany, jakie się do
konały w rodzinie chłopskiej, doprowadzają do osłabienia różnic między 
rodziną wiejską a miejską.



Mówiąc o adaptacji do nowych warunków gospodarczych i przemia
nach w rodzinie, nie sposób pominąć ważnego zagadnienia, a mianowicie 
zmiany w ustosunkowaniu się do zawodów, w szczególności do zawodu 
rolnika, jaka dokonała się wśród repatriantów. Najogólniej proces ten 
można scharakteryzować jako spadek zainteresowania gospodarką rolną, 
zawodem rolnika. Jeżeli wśród starszego pokolenia zmiany te są często 
trudno dostrzegalne, to wśród młodego mają charakter powszechny. 
Pogłębił się proces deprecjacji zawodu rolnika jako terenu pracy zawo
dowej. W Jugosławii celem było posiadanie takiego gospodarstwa rol
nego, które pozwalałoby na zajęcie wysokiej pozycji społecznej. Był to 
jedyny środek, jedyna możliwość awansu społecznego. Zawód rolnika 
miał zdecydowaną przewagę nad zawodami związanymi z pracą nisko- 
lub średniokwalifikowaną. W społecznej hierarchii zawodów w wiejskich 
społecznościach lokalnych szewc, krawiec, stelmach czy kołodziej, nie 
mówiąc o robotniku leśnym, zajmowali niższą pozycję od właściciela 
gospodarstwa, które uwalniało od konieczności zajmowania się dodatko
wą pracą zarobkową.

Po powrocie do kraju zaobserwowaliśmy wśród repatriantów oznaki 
wskazujące na znaczny spadek zainteresowania pracą na własnym gospo
darstwie rolnym jako podstawowego sposobu lepszego urządzenia swego 
życia. Spowodowało to przekonanie, że znacznie większe możliwości 
w realizacji tego celu stwarza zatrudnienie poza rolnictwem, głównie 
w przemyśle. Ilustracją tego procesu może być wspomniane poprzednio 
30°/o repatriantów, którzy po powrocie do kraju zmienili zawód. Oto co na 
temat zmiany zawodu mówił 43-letni A. Z., dawniej rolnik, a obecnie ślu
sarz w zakładzie przemysłowym: „Od sześciu lat pracuję już w fabryce, 
początkowo jako robotnik niewykwalifikowany. Pracując w fabryce, zdo
byłem kwalifikacje zawodowe i dzisiaj nie wyobrażam sobie powrotu do 
pracy na roli. Przed podjęciem pracy w fabryce długo się zastanawiałem. 
W Jugosławii i w pierwszym okresie pobytu w kraju sądziłem, że tylko 
posiadanie własnego gospodarstwa umożliwia spokojne życie, zapewmia 
środki utrzymania. Trudno więc było się zdecydować, porzucić gospodar
stwo i szukać pracy w przemyśle. Dzisiaj widzę, że decyzja moja była 
słuszna. Pracuję tylko osiem godzin, a potem mam dużo czasu wolnego, 
który mogę spędzać w dowolny sposób. Nie muszę latem wstawać
0 wschodzie słońca i pracować aż do zmroku, jak to ma miejsce w gospo
darstwie rolnym. Posiadam niewielką działkę ziemi i uprawę jej traktuję 
jako pewnego rodzaju odpoczynek. Sąsiedzi posiadający gospodarstwa 
są stale zapracowani, wolnego czasu mają mało, i to głównie w niedzielę
1 święta. Moja sytuacja materialna jest lepsza niż znacznej części gospo
darzy, bo na wsi zawsze łatwiej było o żywność niż o pieniądze. Na 
żywność wydaję stosunkowo niewiele pieniędzy, bo część produktów



mam z własnej działki, a część kupuję na miejscu. Natomiast co miesiąc 
otrzymuję poważną kwotę, za którą mogę nabywać różne towary”.

Szczególnie wyraźnie wystąpił spadek zainteresowania pracą na roli 
wśród młodzieży. Młodzi mężczyźni, w mniejszym stopniu kobiety, co
raz częściej widzą swój cel życiowy w pracy fabrycznej, w handlu, 
w warsztatach rzemieślniczych bądź też w pracy biurowej w urzędach 
i instytucjach. Praca w gospodarstwie rolnym jest przez nich trakto
wana jako moralny obowiązek wobec rodziców. Różnice pomiędzy swoim 
a młodego pokolenia stosunkiem do pracy w gospodarstwie dostrzega 
starsze pokolenie i nie tylko stan ten przyjęło do wiadomości, ale go 
w pewnym stopniu aprobowało.

Charakterystyczne dane pod tym względem uzyskaliśmy z wywiadów 
z kwestionariuszem, za pomocą których zebraliśmy informacje dotyczące 
stosunku rodziców, więc pokolenia starszego, do różnych zawodów. 
W tym celu pytaliśmy repatriantów z Jugosławii o zawody, jakie sami 
chcieliby wykonywać oraz jakie wybraliby dla swoich dzieci. Obrazuje 
to następujące zestawienie:

Zawód % w ybierających 
dla siebie

% w ybieraj ących 
dla dzieci

Rolnik (właściciel gospodarstwa) 18,2 5,7
R obotnik niew ykw alifikow any 10,2 1,7
Lekarz 27,2 28,8
A dw okat 7,2 6,2
Ksiądz 2,8 6,9
K ierow ca samochodowy 7,8 5,8
Nauczyciel 6,8 14,7
U rzędnik w  radzie narodow ej 1,3 4,8
K ierow nik sklepu 1,7 0,0
Oficer 1,6 3,8
K olejarz 1,4 0,0
G órnik 7,9 3,9
Inne zawody 4,6 16,5
Nie posiadało zdania 1,3 1,2

Z porównania powyższych liczb można poczynić szereg interesują
cych spostrzeżeń. Tak więc wystąpiły poważne różnice w wyborze zawo
du rolnika i robotnika niewykwalifikowanego. Różnice dotyczące zawodu 
rolnika spowodowane były zmianą warunków społeczno-ekonomicznych 
po powrocie do kraju. Przedstawiciele starszego pokolenia, związani 
tradycyjnie z pracą na roli, w dalszym ciągu uważali ją za pożądaną, 
głównie dlatego, że ich ambicje, potrzeby i nawyki zostają zaspokojone 
w toku wykonywania tej pracy. Jeżeli dla części odpowiadających wspo



mniane zaspokojenie nie eliminowało tendencji do zmiany zawodu, to 
i tak uznali zmianę za niepożądaną lub najczęściej na skutek braku 
zdolności i umiejętności za niemożliwą.

W wypadku robotnika niewykwalifikowanego wybierający ten zawód 
w większości uznali, że praca tego rodzaju stwarza wprawdzie możli
wości zaspokojenia potrzeb i ambicji, podkreślali jednak, iż jest trudna 
i ciężka.

Opowiadający się zarówno za zawodem rolnika, jak i robotnika nie
wykwalifikowanego w pełni zdawali sobie sprawę, że stanowiska ich nie 
można identyfikować ze stanowiskiem młodego pokolenia. Odpowiedzi — 
jak się wydaje — umożliwiają twierdzenie o akceptacji przez starsze 
pokolenie zmiany w stosunku młodego pokolenia do zawodu rolnika. 
Otóż liczba wybierających ten zawód dla swoich dzieci jest przeszło trzy 
razy mniejsza od liczby wybierających ten zawód dla siebie. Wynika 
to głównie z faktu uznania przez starsze pokolenie zmian w ambicjach 
i potrzebach młodego pokolenia. Odpowiadający wybierając dla siebie 
zawód rolnika bardzo często stwierdzali, że jest to praca bardzo ciężka, 
i nie chcieliby, aby wykonywały ją dzieci, gdyż nie zaspokoi ich potrzeb 
i ambicji. Podobnie praca robotnika niewykwalifikowanego. Odpowiada
jący byli zdania, że praca tego rodzaju może stać się środkiem do lep
szego urządzenia życia, szczególnie w połączeniu z posiadaniem kawałka 
uprawnego pola, ale w żadnym wypadku nie zapewni młodemu pokole
niu pożądanego awansu społecznego. Z doświadczenia zdobytego po po
wrocie do kraju wyciągnięto wniosek, że posiadanie zawodu umożliwia 
egzystencję na wyższym poziomie i w różnych warunkach.

W klasyfikacji zawodów najwyższą pozycję, znacznie odbiegającą od 
pozostałych, zajmował lekarz. Ta wysoka ocena była wynikiem użytecz
ności tego zawodu. Znajdowało to wyraz w uzasadnianiu wyboru: „do
brze jest być lekarzem, bo jak ktoś zachoruje w rodzinie, to można go 
wyleczyć” 20. Oczywiście podkreślano również korzyści materialne, po
zycję społeczną lekarza, ale były to raczej argumenty drugoplanowe 
w stosunku do poprzedniego. Podkreślić należy, że istnieje tylko nie
znaczna różnica (l,6°/o) w wyborze tego zawodu przez odpowiadających 
dla siebie i swoich dzieci.

Interesujące są różnice związane z zawodem nauczyciela. Jeżeli 
w wyborze dla siebie odpowiadający sklasyfikowali ten zawód na szó
stym miejscu, to w wyborze dla swoich dzieci zajmuje drugą pozycję, 
po zawodzie lekarza. Liczba opowiadających się za tym zawodem jest 
znacznie większa (14,7%) od następnego w kolejności zawodu: księdza 
(6,9%). Wysoka pozycja nauczyciela jest związana z realnymi możliwoś

20 47-letni rep a trian t, ro ln ik  z pow iatu Bosańska G radiszka.



ciami zdobycia tego zawodu oraz z pozycją społeczną, jaką zajmuje 
nauczyciel w wiejskiej społeczności lokalnej.

Sklasyfikowanie zawodu księdza wśród zawodów dla dzieci jest zwią
zane ze znaczeniem i rolą księdza w poprzednim środowisku. Otóż 
kościół w Jugosławii był nie tylko ośrodkiem kultu religijnego, lecz 
przede wszystkim instytucją narodową. Tu właśnie śpiewano pieśni i od
mawiano modlitwy w języku polskim. Przy kościele istniały często 
chóry, w których polskie pieśni, nie tylko religijne, były troskliwie 
pielęgnowane. Dlatego pozycja i rola księdza była wysoka i poważna, 
a pozostałość tej oceny wpłynęła na postawę odpowiadających.

Najogólniej można powiedzieć, porównując powyższe zestawienia 
zawodów, że w wyborze zawodów dla siebie odpowiadający kierowali 
się w pewnym stopniu realną oceną sytuacji, tzn. zawodem, który ak
tualnie wykonywali, oraz możliwościami jego zmiany. Natomiast przy 
wyborze dla dzieci względy powyższe odgrywały znacznie mniejszą rolę.

Za podstawową przyczynę decydującą o wyborze zawodu, repatrianci
uważali:

zamiłowanie . ................... 87°/o
zarobki .................................. 10,6%
wolę rodziców  ................... 1,2%
nie posiadało zdania . . . .  1,2%

Klasyfikację powyższą uzasadniano w ten sposób, że nie można wy
konywać dobrze pracy pod przymusem, że zamiłowanie jest najważniej
szą przyczyną, od której zależy jakość i zadowolenie z pracy.

Sprawa zarobków odsunięta została na dalszy plan. Tłumaczono, że 
jeżeli posiada się zawód oparty na zamiłowaniu, to zarobić można wszę
dzie. W twierdzeniu tym znalazło odbicie przekonanie repatriantów 
o szerokich możliwościach zarobkowania w Polsce Ludowej.

Repatrianci z Jugosławii nie stanowili w danym środowisku kategorii 
ludności pozbawionej w poglądach na zawód wspólnych cech z innymi. 
Rozpatrzmy z kolei, jak kształtowały się wspomniane poglądy wśród re
patriantów z ZSRR i osadników z centralnej Polski. Odpowiedzi repa
triantów z ZSRR, w liczbie 65 osób, z którymi przeprowadzono wywiady 
z kwestionariuszem, na pytanie, jaki zawód wybraliby dla siebie i swych 
dzieci, przedstawia tabelka na s. 139 (u góry).

Pozostałe 5,5% odpowiadających wybrało dla siebie inne zawody, 
których wykaz był identyczny z indeksem zawodów przedstawionym 
repatriantom z Jugosławii, a pozostałe 3,4% odpowiadających wymie
niło dla dzieci inne zawody podane w wykazie. Podobnie jak wśród re
patriantów z Jugosławii wystąpiły tu również znaczne różnice w wy
borze zawodu rolnika. Wydaje się, że mamy do czynienia z tym samym 
procesem deprecjacji zawodu rolnika, szczególnie wśród młodego po-



Zawód %  w ybierających 
dla dzieci

% w ybierających 
dla dzieci

Rolnik 27,4
Robotnik niew ykw alifikow any 0,0
Lekarz 29,5
Ksiądz 2,1
Nauczyciel 28,1
Inne 6,2
B rak  zdania 1,2

12,2
1,2

37,6
2,3

28,2
13,0
2,1

kolenia, i uznaniem tego faktu przez starsze pokolenie. Do wysunięcia 
tego spostrzeżenia upoważniły nas między innymi wyjaśnienia udzielone 
w toku badań. Zawarta w nich argumentacja była zbieżna ze stosowaną 
przez repatriantów z Jugosławii.

Dalszych podobieństw między wymienionymi kategoriami ludności 
można doszukać się w sklasyfikowaniu zawodu lekarza na pierwszym 
miejscu. Podobnie nauczyciel jako zawód wybrany dla dzieci został 
sklasyfikowany na drugim miejscu. Również robotnik niewykwalifiko
wany wymieniony został na ostatnim miejscu.

Znacznie niższe w porównaniu z repatriantami z Jugosławii sklasyfi
kowanie księdza jako zawodu pożądanego dla dzieci było spowodowane 
odmienną rolą i pozycją księdza i kościoła w poprzednim środowisku.

Identyczne wywiady z kwestionariuszem przeprowadziliśmy wśród 
osadników z centralnej Polski, ogółem zebraliśmy ich pięćdziesiąt. Na 
pytanie dotyczące wyboru zawodu dla siebie i dla dzieci uzyskaliśmy 
odpowiedzi, które zestawiamy poniżej.

Zawód % w ybierających 
dla siebie

% w ybiera, 
d la dzie

Rolnik 9,1 4,2
Robotnik niew ykw alifikow any 13,8 8,3
Lekarz 27,6 29,4
Ksiądz 3,1 1,4
Nauczyciel 5,1 20,2
Inne 4,3 —
B rak zdania 2,5 —

Pozostała część odpowiadających wymieniła inne podane w kwestio
nariuszu zawody.

Również i w tej grupie wystąpiły znaczne podobieństwa z repatrian
tami z Jugosławii i ZSRR. Występująca w grupie osadników" deprecjacja 
zawodu rolnika wykazuje prawie te same cechy. Podobnie zawód leka
rza został sklasyfikowany na pierwszym miejscu i znacznie wyprzedził 
następny z kolei. Klasyfikacja zawodu nauczyciela wykazała niewńelkie



różnice w porównaniu z innymi kategoriami. Znaczne natomiast różnice 
wystąpiły w wypadku robotnika niewykwalifikowanego. Znaczny od
setek odpowiadających uważał pracę tego rodzaju za pożądaną dla swo
ich dzieci. Fakt ten był związany z zawodem wykonywanym przez 
osadników. Otóż w badanych miejscowościach najwyższy odsetek utrzy- • 
mujących się wyłącznie z pracy poza rolnictwem rekrutował się spośród 
członków tej kategorii, a robotnicy niewykwalifikowani stanowili zasad
niczy trzon tej ludności.

Bardzo istotne podobieństwa pomiędzy trzema wymienionymi kate
goriami ludności wystąpiły w poglądach na przyczyny, które winny 
decydować o wyborze zawodu. Podobnie jak repatrianci z Jugosławii 
podstawowa większość zarówno repatriantów z ZSRR, jak i osadników 
z centralnej Polski na pierwszym miejscu wymieniła zamiłowanie 
(86,4% repatriantów z ZSRR i 87,9% osadników z centralnej Polski), 
na drugim miejscu zarobki (10,1% oraz 11,2%). 2,1% repatriantów 
z ZSRR uważało za główną przyczynę pozycję społeczną, jaką daje dany 
zawód, natomiast wśród osadników z centralnej Polski ta przyczyna nie 
była w ogóle wymieniana.

Na podstawie przedstawionego opisu można najogólniej stwierdzić, 
że omawiane w nim procesy przebiegały w podobny sposób wśród róż
nych kategorii ludności, a pewne odrębności wynikały z odmiennych 
cech poszczególnych kategorii.

Z kolei zajmiemy się nakreśleniem przybliżonego procesu zmian 
kulturalnych, jakie nastąpiły w interesującej nas kategorii ludności po 
powrocie do kraju. Repatrianci z Jugosławii od pierwszej chwili pobytu 
w kraju uważali się za Polaków, i to za takich, którzy niejednokrotnie 
na obczyźnie dawali dowód swej polskości, a powrót swój uznali 
w pewnym sensie za częściową rekompensatę za swoje zasługi. Od sa
mego początku chcieli się przystosować do nowych warunków, wrosnąć 
w społeczeństwo w kraju i znaleźć w nim pełnoprawne miejsce. 
W pierwszym okresie po osiedleniu w kraju główny swój wysiłek kiero
wali na przystosowanie się do nowych warunków gospodarczych, na 
zapewnienie sobie egzystencji materialnej. Jednakże od początku świa
domi byli wspólnoty kulturalnej ze społeczeństwem polskim w kraju, 
wspólnoty, której głównym ogniwem był język i zwyczaje. Z drugiej 
jednakże strony trwa aż po dzień dzisiejszy zainteresowanie sprawami 
starego miejsca pobytu. Listy i odwiedziny krewnych i znajomych pod
trzymują tę łączność. Aktywność kulturalna repatriantów jest niewiel
ka, co wypływa głównie z niskiego poziomu wykształcenia ogólnego 
oraz z trudności związanych z organizacją życia na nowym miejscu.

Przebywając przez wiele lat na emigracji, w odrębnym również pod 
względem kulturalnym środowisku, repatrianci nabyli pewnych jego 
cech, co uwidacznia się głównie w sposobie odżywiania. Baranina była



podstawowym rodzajem mięsa, a nawet typowo polskie potrawy przy
prawiano na tamtejszy sposób. Pojawiła się kawa parzona na sposób 
turecki, napój nieznany przed emigracją, nie mówiąc o winie czy ,,ra- 
kiji” spożywanych w dużych ilościach. Przyjmowanie obcych wzorów 
prawie nie wystąpiło w ubiorze. Ludność rodzima korzystała na ogół 
z produkcji własnej, emigranci polscy kupowali gotową konfekcję.

Powracając do kraju nie od razu repatrianci pozbyli się przywiezio
nych wzorów. Do dnia dzisiejszego prowadzą kuchnię, w której ostre 
przyprawy, jak pieprz, papryka, są powszechnie i szeroko stosowane, 
a mięso baranie należy do przysmaku. Inne zwyczaje kulinarne zostały 
zaniechane często z powodu braku na rynku pewnych artykułów.

Zagrody, wnętrza domów mieszkalnych repatriantów podczas akcji 
przeprowadzania ankiety przedstawiały się różnorodnie. Na ich wygląd 
złożyło się wiele przyczyn, wśród których do głównych należą: stan 
otrzymanego gospodarstwa (ilość i jakość urządzeń i wyposażenia bu
dynków, w szczególności pomieszczeń mieszkalnych), ilość i jakość 
sprzętu przywiezionego z emigracji oraz to, co ogólnie nazywamy pozio
mem kulturalnym osobników. Złożoność przyczyn poważnie zróżnicowała 
wygląd wnętrza domów, niemniej jednak można tu zaobserwować pewne 
cechy charakterystyczne. Ogólnie w zagrodach repatriantów uderzał 
nieporządek, często sprawiały wrażenie, jakby niedawno zostały w po
śpiechu opuszczone przez właścicieli: maszyny i narzędzia rolnicze roz
wleczone po całym podwórzu, ziemia zasłana śmieciami, wśród których 
grzebały zwierzęta domowe. Ogrodzenie zagród, często znacznie znisz
czone, tu i ówdzie byle jak zreperowane. Przed domem mieszkalnym 
często znajdowały się wkopane w ziemię ławy, na których latem wie
czorami zbierali się sąsiedzi na pogawędki. Wnętrza domów urządzone 
skromnie. W kuchni stał stół, kredens, krzesła i ławy, a często również 
łóżko, czasem dwa. Znaczną część powierzchni zajmował piec, a na 
ścianach wisiały kawałki lnianego płótna z wyszywankami. Często 
w kuchni zamocowany był również głośnik radiowy, nazywany tu „koł
choźnikiem'’.

W umeblowaniu pokoju rzucały się w oczy łóżka ze stertami po
ścieli, przykryte pstrokatymi narzutami, z poduszkami na wierzchu. 
Ilość łóżek zależała od liczebności rodziny; były zarówno drewniane, 
jak żelazne. W kątach pokoju szafa, czasem stolik z radiem, na środku 
stół, a wokół niego krzesła. Na ścianach obrazy świętych i portrety 
członków rodziny. Te ostatnie najczęściej zrobione z okazji wielkich 
uroczystości rodzinnych. Pomieszczenia, utrzymane mało starannie, nie 
grzeszyły czystością. Latem krążyły w nich roje much. Oczywiście, 
spotykaliśmy zagrody i wnętrza domów różniące się od powyższego 
opisu pod względem porządku i czystości, ale było ich stosunkowo nie
wiele i należały bądź do dawnych działaczy społecznych, bądź do mło



dej inteligencji. Również schludny wygląd miały pomieszczenia i obej
ścia będące własnością rodzin, z którymi mieszkały wspólnie dzieci 
po ukończeniu szkół średnich lub wyższych. Jednakże ogólnie niski 
poziom higieny i estetyki był — jak się wydaje — pozostałością daw
nego środowiska.

Wpływ języka obcego zaznaczył się u repatriantów prawie wyłącz
nie w pieśniach. Przebywając na emigracji, pielęgnowali tradycje pol
skie, a jedną z nich były właśnie polskie pieśni. Traktowano je więc 
jako przejaw polskości, jako jeden z czynników utożsamiających jed
nostkę z grupą. Rodziło się więc zamiłowanie do pieśni, głównie polskich, 
ale później śpiewano i obce. Po powrocie do kraju te właśnie obce 
pieśni stały się czymś podobnym do listów — łącznikiem z dawnym 
miejscem zamieszkania. Nic więc dziwnego, że do dnia dzisiejszego21 
przy różnych okazjach śpiewa się pieśni serbskie i chorwackie. Przez 
inne kategorie ludności jest to oceniane ujemnie: „to nie Polacy, śpie
wają przecież nie po polsku”. Inne formy życia kulturalnego były 
wśród repatriantów słabo rozwinięte; dotyczyło to w szczególności 
czytelnictwa. Na ten stan złożyło się wiele przyczyn, do głównych na
leżały: niskie wykształcenie ogólne, brak nawyków czytelnictwa, a czę
sto nawet umiejętności czytania. Dopiero po przyjeździe do kraju 
sytuacja uległa znacznej zmianie, choć nie jest jeszcze zadowalająca.

W toku badań terenowych interesowaliśmy się czytelnictwem książek 
i prasy, korzystaniem z audycji radiowych. Wyniki naszych obserwacji 
prezentujemy poniżej. Na podstawie przeprowadzonych wśród repatrian
tów wrywiadów z kwestionariuszem zebraliśmy następujące dane odnoś
nie do czytelnictwa prasy:

Nazwa czasopism a % czytających 
system atycznie

%  czytającycl 
od czasu do cza

G azeta Robotnicza 40,1 15,6
Słowo Polskie 12,4 3,8
G rom ada, Rolnik Polski 10,6 8,6
T rybuna Ludu 3,8 1,1
K obieta i Życie 5,4 2,7
Przyjació łka 38,5 14,3
Tygodniki społeczno-kulturalne 6,2 0,2
Inne 9,3 6,4
B rak  danych 0,5 0,5

21 R epatrianci z Jugosław ii posiadali zespół artystyczny, w którego re p e rtu a 
rze znajdow ały się pieśni serbskie i chorwackie.



Nie czyta natomiast w ogóle 14,5%.badanych.
Z porównania przedstawionych zestawień wynika, że liczba czyta

jących systematycznie jest wyższa od czytających od czasu do czasu, 
a to głównie na skutek powstania wśród części repatriantów nawyku 
czytania, w szczególności gazet. Pewna część badanych stwierdzała, że 
odczuwają potrzebę codziennej lektury gazety, że gazeta dostarcza im 
wiadomości potrzebnych i użytecznych w życiu codziennym. Do naj
poczytniejszych gazet należały gazety lokalne: „Gazeta Robotnicza” 
i „Słowo Polskie’-, natomiast gazety centralne czytała głównie młoda 
inteligencja.

Z czasopism zdecydowanie na czoło wysuwała się „Przyjaciółka”, 
czytana głównie przez kobiety. Znacznie wyższy był odsetek nie czyta
jących w ogóle wśród kobiet (21%), natomiast w grupie mężczyzn wy
nosił on 8%.

Znacznie gorzej przedstawia się natomiast czytelnictwo książek. 
Z wywiadów z kwestionariuszem wynikało, że:

nie czyta w ogóle 67,5%, czyta systematycznie — 6,5%, czyta od 
czasu do czasu — 23,5%, nie miało zdania — 2,5%.

Spośród czytających systematycznie interesowało się poszczególnymi 
działami literatury: beletrystyką 82,6%, literaturą fachową (zawodową) 
11,3%, literaturą popularnonaukową 6,1%. Podobnie kształtowała się 
sytuacja wśród czytających od czasu do czasu: beletrystyka 76,3%, 
literatura fachowa (zawodowa) 21,0%, literatura popularnonaukowa 
2,7%.

Z zestawień powyższych wynika, że więcej niż % odpowiadających 
w ogóle nie czyta książek, a z pozostałych (Vs) około % czyta od 
czasu do czasu. Wśród czytających systematycznie znaczną większość 
(63,5%) stanowili ludzie młodzi, do 25 roku życia. Również wśród tej 
grupy było więcej kobiet (57,2%).

W związku z czytelnictwem wśród repatriantów nasuwają się pewne 
uwagi ogólne. Repatrianci z Jugosławii w swej masie nie odczuwali 
potrzeby czytania książek. Ta część spośród nich, która w pewnym 
stopniu posiadała nawyk czytania, czytała głównie dla rozrywki, dla 
przyjemności czytania, przeżywając bardzo żywo losy bohaterów ksią
żek. Natomiast w znacznie mniejszym stopniu rozwinęło się czytel
nictwo książek z zakresu literatury fachowej. Działał tu jeszcze trady
cyjny sposób zdobywania wiedzy zawodowej w rolnictwie, w którym 
doświadczenia i umiejętności przekazywane były z pokolenia na pokole
nie bezpośrednio. Nie było w nim miejsca dla literatury zawodowej. 
Podobnie jest z literaturą popularnonaukową. Książki z tego zakresu 
były czytane głównie przez młodzież.

Celem otrzymania pełniejszego obrazu czytelnictwa książek zebra



liśmy informację na ten temat w połączonej bibliotece gromadzkiej 
i zakładowej w miejscowości A. Zarejestrowane na podstawie kart 
czytelniczych były 162 osoby, z których 48 to osoby dorosłe, z pozosta
łych to głównie uczniowie szkoły podstawowej. Wśród 48 osób dorosłych 
repatriantów z Jugosławii było trzech, natomiast wśród uczniów — 33. 
Stanowiło to nieco więcej niż 28°/o ogólnej liczby czytelników uczniów, 
natomiast w szkole podstawowej dzieci repatriantów było około 40%.

Największą popularnością wśród dorosłych cieszyła się beletrystyka, 
szczególnie książki Kraszewskiego, Żeromskiego i Prusa. Wśród męż
czyzn duże powodzenie miały książki o tematyce historycznej, wojen
nej, wśród kobiet romanse i pamiętniki. Bardzo słabe było zaintereso
wanie literaturą fachową, a zupełny brak zainteresowania wykazywano 
literaturą popularnonaukową. Wśród wypożyczonych w 1959 r. egzem
plarzy nie było ani jednego z tej dziedziny. Młodzież czytała głównie 
książki z zakresu lektury szkolnej.

Inną dziedziną naszego zainteresowania było — jak już wspomina
liśmy — radio, a ściśle mówiąc korzystanie z audycji radiowych. Sta
raliśmy się poznać, jakie audycje radiowe są odbierane, jakie potrzeby 
kulturalne radio zaspokaja. Okazało się, że audycje radiowe były naj
powszechniejszą formą konsumpcji kulturalnej. Szczegółowe dane ze
brane wśród repatriantów z wywiadów z kwestionariuszem prezentuje
my poniżej:

nie słucha radia w ogóle . . . 1,2%
słucha system atycznie................... 52,5%
słucha od czasu do czasu . . . 45,4% 
brak d a n y c h .................................. 0,9%

Pośród słuchających systematycznie poszczególne rodzaje audycji 
wystąpiły w kolejności:

dzienniki radiow e..................................78,3%
m u z y k a ........................  83,2%
porady fa ch o w e ............................. 32,4%
inrle audycje s ło w n e ........................39,1%
inne a u d y c je .................................. 4,2%

Wśród korzystających od czasu do czasu z audycji radiowych po
szczególne rodzaje wystąpiły w zmienionej kolejności:

dzienniki radiowe 
muzyka . . . .
porady fachowe .

37,6%
42,1%
32,5%



inne audycje . .
inne audycje słowne . 41,3%

2,8%

Przedstawione powyżej wyniki świadczą o dużej popularności radia, 
ponad połowa badanych korzystała systematycznie z audycji radiowych, 
a tylko nieco więcej niż 1% nie korzystało w ogóle. Najbardziej po
pularnym rodzajem audycji były dzienniki radiowe i muzyka. Znacz
nie mniejszym powodzeniem cieszyły się porady fachowe. Tu działały 
te same przyczyny, co w wypadku czytelnictwa literatury fachowej. 
Z audycji słownych największą popularność zdobyli „Matysiakowie”.

Porównując obie grupy, korzystających systematycznie i od czasu 
do czasu, widać poważne rozbieżności, szczególnie w wypadku dzien
ników i muzyki. Było to głównie spowodowane różnym stosunkiem do 
programu radiowego. Słuchając przez dłuższy czas audycji radiowych 
systematycznie, dokonuje się pewnej klasyfikacji i selekcji, przy po
mocy których dokonuje się wyboru audycji. Odbierając program radio
wy od czasu do czasu, wybór audycji jest w większym stopniu przypad
kowy. Podobne zależności w stopniu i formie korzystania z radia wy
stąpiły u pozostałych kategorii ludności.

W związku z prezentowanym opisem życia kulturalnego repatrian
tów powstaje pytanie, jaki był wśród nich sposób spędzania wolnego 
czasu, jakie instytucje społeczne zaspokajały ich potrzeby kulturalne, 
jeżeli dotychczas wymienione nie spełniały tego w stopniu dostatecz
nym?

Istniały takie instytucje, do nich należały: gospoda, kościół, kręgi 
towarzyskie i sąsiedzkie, a nawet przystanek PKS.

Kościół był nie tylko miejscem kultu religijnego, lecz również 
miejscem spotkań towarzyskich. Ta ostatnia funkcja kościoła była 
szczególnie widoczna w lecie, kiedy znaczna część osób przebywała 
w czasie mszy nie w kościele, lecz przed wejściem, tworząc małe gru
py żywo dyskutujących ściszonym głosem. Po zakończeniu nabożeństwa 
widziało się przed kościołem lub w niedalekim jego sąsiedztwie gru
py osób, w szązególności mężczyzn i młodych dziewcząt, żywo roz
prawiające.

Podobnie jak kościół funkcję spotkań grupowych spełniały gospody. 
Tu spotykali się znajomi, tu w gronie przyjaciół i krewnych rozprawiano
0 polityce i stosunkach we wsi. Tu wreszcie załatwiano bardziej lub 
mniej legalne interesy. Jeden z naszych rozmówców, 45-letni repatriant 
A. W., tę ostatnią funkcję gospody określał: „Jak przyjdę do gospody
1 zobaczę, kto z kim siedzi przy stole, to domyślam się, jaką sprawę 
załatwiają”. Tak więc gospoda stała się instytucją łączącą funkcję urzę
du i miejsca rozrywki.



Obok wymienionych poprzednio trzecią bardzo ważną instytucją 
były kręgi towarzyskie i sąsiedzkie. Bywało tak, że krąg towarzyski 
stanowili sąsiedzi, ale było też inaczej. Spotykaliśmy kręgi, w których 
uczestniczyła tylko część sąsiadów, pozostali członkowie mieszkali w in
nych częściach wsi. Nie zauważyliśmy natomiast, by przynależność do 
określonej kategorii ludności miała w badanych miejscowościach zwią
zek z powstaniem kręgów. Zarówno w jednych, jak i drugich kręgach 
uczestniczyli ludzie z różnych kategorii. Wyraźnie natomiast uwidocznił 
się podział na podstawie cech demograficznych: wieku i płci. Istniały 
kręgi osób dorosłych (posiadających dzieci) i młodzieży, mężczyzn i ko
biet. Jeżeli w grupie kręgów osób dorosłych kobiety miały swoje, 
mężczyźni swoje, to wśród młodzieży często występowały mieszane. 
Istnienie, podział kręgów były szczególnie widoczne w lecie, kiedy 
w godzinach wieczornych Widziało się na ogół codziennie te same grupy 
osób. Najczęściej każdy z tych kręgów posiadał swoje stałe miejsce 
spotkań, wśród osób dorosłych przeważały ławki i krzesła stojące przed 
domami mieszkań. Młodzież spotykała się w różnych miejscach, przy 
głównej drodze, mostkach, szkole itp. Różne były treści spotkań w ra 
mach kręgów, czasem była to konsumpcja alkoholu, czasem omówienie 
wspólnego działania. Najczęściej jednak były to wspomnienia osobiste 
i zasłyszane oraz różnego rodzaju wiadomości wyczytane w prasie lub 
zaczerpnięte z radia, a także z życia codziennego wsi. Tu, w kręgach, 
tworzyła się opinia publiczna wsi, krystalizowały się poglądy i postawy 
mieszkańców. Informacje zaczerpnięte z różnych źródeł były tutaj oma
wiane poprzez pryzmat własnego doświadczenia, modyfikowane. Potem 
dopiero stawały się środkiem kształtowania postaw, środkiem działają
cym bardzo skutecznie.

W niektórych miejscowościach funkcję społeczną gospody spełniał 
przystanek PKS. W okresie letnim, na parę godzin przed przyjazdem 
autobusu, gromadziły się grupy osób, oczekując na jego przybycie. Czas 
oczekiwania wypełniano w różny sposób: grą w karty, konsumpcją 
alkoholu, a najczęściej rozmowami. Przystanek był codziennym miej
scem spotkań dorosłych i młodzieży. Wysiadających z autobusu witano 
ciekawymi spojrzeniami, swoich pytano o sprawy związane z przyjaz
dem, obcych obrzucano spojrzeniami, w których zawierało się pytanie: 
coś ty za jeden i w jakim celu przyjechałeś? W parę chwil po przy- 
jeździe wiadomo już we wsi było, że przyjechał obcy i do momentu 
wyjaśnienia celu przybycia kontrolowano każdy jego krok.

W ten sposób przystanek PKS stał się instytucją w pewnym sensie 
kontrolującą życie mieszkańców wsi. Tu też, w miejscu spotkań miesz
kańców, tworzyła się opinia publiczna wsi.



Wyjazdy repatriantów ze stałego miejsca zamieszkania należały do 
rzadkości. Na ogół były to odwiedziny krewnych lub szczególne uroczy
stości rodzinne. Osoby pracujące poza rolnictwem urlop najczęściej 
spędzały w miejscu zamieszkania, przeznaczając go na wykonywanie 
szeregu prac polowych bądź też w gospodarstwie domowym. Tylko nie
liczna część młodzieży pracująca w przemyśle wykorzystywała urlop 
na wyjazd na wczasy bądź wędrówkę turystyczną, pozostała część spę
dzała go w domu rodzicielskim.

Następnym, ostatnim problemém, jaki omawiamy w artykule, jest 
proces integracji społecznej.

Przez integrację rozumiemy proces tworzenia się z różnych grup 
nowego, jednolitego społeczeństwa. Jest to z punktu widzenia socjolo
gicznego najpotężniejszy i największy proces, jaki dokonuje się na 
ziemiach zachodnich. Jeżeli proces adaptacji, a w szczególności proces 
adaptacji do warunków geofizycznych, może zrealizować się we względ
nie krótkim okresie, w ciągu nawet kilku lat, to proces integracji trwa 
żnacznie dłużej, nierzadko kilka pokoleń.

Podkreślić wypada również, że nie każda emigracja, powodująca 
napływ nowej ludności, zetknięcie i współżycie w ramach jednej zbio
rowości z innymi grupami, kończy się integracją. Można by mnożyć 
wiele przykładów wieloletniego współżycia różnych etnicznie, rasowo, 
a nawet religijnie grup w ramach jednej zbiorowości, przystosowanych 
do siebie, zwłaszcza ekonomicznie, doskonale, a równocześnie oddzielo
nych od siebie postawami, zwyczajami, a nierzadko i uprzedzeniami22. 
W tym wypadku można by mówić o współdziałaniu grup, ale nie jest 
to jeszcze integracja, ponieważ w wyniku tego procesu nie powstaje 
jednolita społeczność.

Ważnym momentem dla wyjaśnienia procesu integracji jest okreś
lenie jej tempa, poznanie przyczyn i czynników wpływających oraz 
uchwycenie tendencji kierunkowych.

Sytuacja, jaka zaistniała W" pierwszym okresie pobytu repatriantów 
z Jugosławii w kraju, nie sprzyjała procesom integracji. Z jednej stro
ny powojenny chaos, rozprzężenie i trudne do opanówania zjawiska 
dezorganizacji społecznej, często spotęgowane skutkami emigracji, z dru
giej — rozgoryczenie spowodowane zastaną sytuacją oraz ujemny wynik 
konfrontacji kraju z jego wyobrażeniem. Wreszcie również problem 
granicy był tu czynnikiem nie sprzyjającym integracji i wpływającym 
na utrzymywanie się poczucia tymczasowości23. Obok tych nie sprzy

22 Zob. J. Z u b r z y c k i ,  Polish Immigrants in Britain. A Study of Adjust- 
ment, H aga 1956.

23 Por. T. J. T u r n e r ,  The Frontier in American History, New York 1920.



jających warunków już w pierwszym okresie pobytu występują czyn
niki ułatwiające adaptację i integrację repatriantów. Wymienić tu moż
na wspólny język, konieczność współpracy grupowej dla zagospodaro
wania otrzymanej ziemi i ochrony własności, a czasem i życia, stosun
kowo niewielkie różnice w kulturze materialnej, społecznej i duchowej 
między poszczególnymi kategoriami ludności oraz osiedlenie repatrian
tów z Jugosławii w skupiskach wiejskich, w których w znacznej części 
stanowili bezwzględną, dominującą większość. K. Kwaśniewski zesta
wiając elementy z różnych działów kultury podaje, że tylko 20 ele
mentów zostało przez repatriantów przyjętych na emigracji i utrzyma
nych po repatriacji, co w porównaniu z ilością wyliczonych stanowi 
niewielką ich część 24.

Wreszcie powstanie i funkcjonowanie instytucji społecznych, takich 
jak szkoła i zakłady pracy, oddziaływających czynnie i formujących 
szereg nowych, wspólnych dla wszystkich kategorii wzorów, stało się 
dalszym krokiem na drodze integracji ludności. Niektóre strony tego 
procesu uwidoczniły się na podstawie wywiadów z kwestionariuszem. 
W wywiadach tych repatrianci na pytania, kogo chcieliby mieć za są
siadów, stwierdzali:

Ślązaka (au toch tona)........................
repatrianta z Z S R R ........................
osadnika z centralnej Polski . . .
repatrianta z Jugosławii . . .
przynależność do kategorii obojętna 
brak z d a n i a .............................

0,0°/o odpowiadających
2,l°/o
3,6%
4,2%

89,5%
0,6%

Jak wynika z powyższego zestawienia, bliskość zamieszkania nie 
jest w zasadzie uwarunkowana przynależnością do tej samej kategorii 
ludności. Znalazło to potwierdzenie w rozmieszczeniu poszczególnych 
rodzin i kategorii w miejscach zamieszkania. Otóż w badanych miej
scowościach nie zaobserwowano wyraźnych skupisk jednej kategorii, 
wręcz przeciwnie, wyraźnie występowało przemieszanie.

W podobny sposób jak u repatriantów z Jugosławii kształtował się 
pogląd na sąsiedztwo wśród repatriantów ZSRR i osadników z central
nej Polski. W obu tych grupach występowała zdecydowana przewaga 
(84,2% i 87,3%) niełączenia sąsiedztwa z kategorią ludności. Charak
terystyczny był fakt, że również w tych grupach nikt z badanych nie 
chciałby mieć za sąsiada Ślązaka.

Podobnie jak w poglądach na sąsiedztwo wpływ wspólnego pocho

24 K. K w a ś n i e w s k i ,  Z badań nad kulturą ludową reemigrantów polskich 
z Bośni (maszynopis).



dzenia terytorialnego był niezmiernie nikły w innej postaci stosunku 
społecznego — we współżyciu osobistym. Na pytanie w wywiadzie 
z kwestionariuszem, czym głównie się kierują zapraszając gości na 
uroczystości rodzinne, repatrianci z Jugosławii odpowiedzieli:

dobrym współżyciem w życiu codziennym .
stosunkami pokrewieństwa.............................
z w y c z a ja m i......................................................
przynależnością do kategorii ludności . . .
względami m a te ria ln y m i.............................
innymi przyczynam i.......................................
nie miało zdania w tej sprawie . . . . .

53,6°/o odpowiadających 
39,0°/o 

2,5%
2,3 %
0,0% odpowiadających 
1,4%
1,2%

W powyższych wynikach wyraźnie wystąpił osobisty charakter tych 
uroczystości, zapraszano na nie głównie przyjaciół i krewnych, pozostałe 
względy nie odgrywały prawie żadnej roli. Fakt ten potwierdziły wy
niki obserwacji poczynione w toku badań. W uroczystościach tego ro
dzaju uczestniczyło wiele osób z różnych kategorii ludności, nie pozo
stających w stosunku pokrewieństwa.

Wśród pozostałych dwóch kategorii wyniki są nieco odmienne. Lud
ność z centralnej Polski w większym stopniu (45,1%) kierowała się 
względami pokrewieństwa, a w mniejszym (35,1%) dobrym współży
ciem codziennym. Natomiast repatrianci z ZSRR w większym stopniu 
(53,6%) dobrym współżyciem, w mniejszym (39%) — względami po
krewieństwa.

Następnym wskaźnikiem charakteryzującym proces integracji, jakim 
się zajmowaliśmy, były małżeństwa mieszane. Uważamy bowiem, że 
dopóki w świadomości człowieka istnieje poczucie odrębności grupowej, 
dopóty zawsze będzie działać nacisk przeciwko egzogamii na rzecz endo- 
gam ii25, stąd też liczba wspomnianych małżeństw świadczy w pewnym 
stopniu o zaniku poczucia odrębności.

Jak przedstawiała się liczba zawieranych małżeństw w. miejscowości 
A w latach 1946—1958 z wyodrębnieniem małżeństw mieszanych, obra
zuje zestawienie na s. 150 (u góry).

Z zestawienia wynika, że rok 1950 był w pewnym sensie przełomo
wym w zawieraniu małżeństw mieszanych, od tego bowiem roku liczba 
tych małżeństw wynosiła przeszło 50% ogółu zawieranych. Charakte
rystyczna była również ilość małżeństw zawieranych wr pierwszych 
latach pobytu w miejscowości A. Świadczy ona o dużych trudnościach 
adaptacyjnych, a przede wszystkim integracyjnych w tym okresie. Inte-

25 Por. R. B i e r s t e d t ,  The Social Order, New York 1957, s. 352.



Rok Liczba m ałżeństw Liczba m ałżeństw
zaw artych  ogółem m ieszanych

1946 5 1
1947 6 1
1948 8 2
1949 10 3
1950 11 6
1951 13 8
1952 12 8
1953 11 7
1954 12 7
1955 12 7
1956 16 11
1957 16 10
1958 18 14

Razem 150 85

resujące jest również porównanie tempa integracji wśród poszczegól
nych kategorii ludności na podstawie uczestniczenia w małżeństwach 
mieszanych. Poniższe zestawienie jest ilustracją form małżeństw mie
szanych przedstawionych w poprzednim zestawieniu:

Żona

Mąż \

Z Polski 
cen tralne j

R epatr. 
z Jugosł.

R epatr. 
z ZSRR

R epatr. 
z F rancji Inni Ogółer

Z Polski 
cen tralnej 27 11 4 4 46

R epatrianci
z Jugosław ii 14 . — 2 0 1 17

R epatrianci
z ZSRR 9 2 — 1 1 13

R epatrianci
z F rancji 0 3 3 — 1 7

Inni 0 2 0 0 — 2

Razem 23 34 16 5 7 85

Tak więc najsilniej integrującą kategorią w badanej miejscowości 
była ludność z Polski centralnej oraz repatrianci z Jugosławii. Nato
miast najczęściej spotykaną formą małżeństwa, w którym żona była 
repatriantką z Jugosławii, a mąż z centralnej Polski. Wyjaśnić również 
należy, że wysoki odsetek ludności z Polski centralnej, uczestniczący 
w tych małżeństwach, nie może stanowić podstawy do szerszych uogól
nień, ponieważ głównie byli to młodzi robotnicy, którzy bardzo często 
zamieszkali w miejscowości A. na skutek pracy w pobliskich zakładach



przemysłowych. W wypadku innych kategorii nie zachodziło tego ro
dzaju zjawisko.

Pokaźny odsetek w małżeństwach mieszanych kobiet repatriantek 
z Jugosławii był spowodowany zatrudnieniem ich poza rolnictwem oraz 
opinią pracowitych i gospodarnych, jaką cieszyły się wśród współmiesz
kańców. Znaczna bowiem część osób w małżeństwach mieszanych po
znała się w zakładzie pracy. Wspólna praca umożliwiała głębsze poznanie 
i powstanie uczucia zakończonego małżeństwem. Opinia gospodarnych 
i pracowitych powstała w oparciu o sposób i jakość wykonywanych 
obowiązków ciążących na kobiecie (matce) w rodzinach repatriantów.

Z tego, co dotychczas przedstawiliśmy, można wnioskować ogólnie, 
że procesy integracji społecznej postępują wśród badanej ludności oraz 
że są intensywniejsze wśród repatriantów z Jugosławii.

Przynależność do jednej z wydzielonych przez nas kategorii, któ
ra była związana ze świadomością przynależności do odrębnej grupy 
i w pierwszym okresie odgrywała poważną rolę we współżyciu miesz
kańców, obecnie jest czymś dalekorzędnym, nie wpływającym istot
nie na kształtowanie się stosunków i więzi społecznych. Nie popełniamy 
uproszczenia, stwierdzając na podstawie przedstawionego w artykule 
opisu, że na wsi dolnośląskiej istnieje nowa jednorodna społeczność.

AUS DEN FORSCHUNGEN ÜBER D IE GESELLSCHAFTLICHEN ADAPTATIONS
UND INTEGRATIONSPROZESSE AUF DEM NIEDERSCHLESICHEN DORFE

D er A rtikel is t ein  F ragm ent einer soziologischen S tudie über die gesell
schaftlichen U m gestaltungen, die sich in den Ja h re n  1946—1964 u n te r  den auf 
dem  G ebiet der W ojew odschaft W roclaw  w ohnenden Polen, die aus Jugoslaw ien 
re p a triie r t w urden , vollzogen haben. Als G rundlage d ien ten  die Ergebnisse der 
Forschungen, die in  v ier ausgew ählten  O rtschaften  durchgefüh rt w orden w aren.

Die aus Jugoslaw ien R epatriierten  w urden  h ier in  gänzlich verän d erten  geo
graphischen, ökonom ischen und gesellschaftlichen V erhältn issen  gesiedelt. Zum 
erstrang igen  P roblem  w urde deshalb in  der ersten  Phase ih res A ufen thaltes im 
H eim atlande die A npassung an  die neuen Bedingungen, an die neue Umwelt. 
D er A rtikel behandelt nun  solche Fragen, w ie: A npassung der R epatriierten  an 
die neue geographische U m w elt, die ökonom ische A daptation, V eränderungen in 
der Fam ilie u n te r dem  Einfluß der Industria lisie rung  und U rbanisierung, die k u l
tu re lle  A daptation und schließlich das Problem  der In teg ration  der R epatriierten .




