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(WYBRANE ZAGADNIENIA)1

Problematyka tożsamości kulturowej i regionalnej Śląska należy od lat do 
najważniejszych zagadnień badawczych. Podejmowana jest w równym stopniu 
przez historyków, etnologów, kulturoznawców, antropologów kultury, geografów 
historycznych, a także socjologów, historyków sztuki, germanistów i polonistów2. 

1 Niniejsza praca została przygotowana w ramach międzynarodowego programu Cuius regio. An 
analysis of the cohesive and disruptive forces determining the attachment and commitment of (groups 
of) persons to and the cohesion within regions (Cuius Regio. Analiza sił spajających i destrukcyjnych 
w obrębie regionu określających przynależność osób (grup społecznych) oraz spójność społeczną 
jako zjawisko historyczne), decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nr 832/N-ESF-CORE-
CODE/2010/0.

2 Jürgen Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażana prowincja. Śląsk między wizją a rzeczywi-
stością, [w:] Śląsk. Rzeczywistości wyobrażone, red. Wojciech Kunicki, współpr. Natalia i Krzysztof 
Żarscy, Poznań 2009, s. 478–513; Henryka Wesołowska, Dolny Śląsk jako region etnograficzny, 
[w:] Śląsk, Schlesien, Slezsko. Przenikanie kultur, red. Zygmunt Kłodnicki, Wrocław 2000, s. 
11–40; Elżbieta Berendt, Sztuka ludowa jako wyraz etnicznego zróżnicowania regionu, [w:] ibidem, 
s. 69–89; Zygmunt Kłodnicki, Dolny Śląsk na tle ziem Polski w świetle tradycyjnej kultury mate-
rialnej, [w:] ibidem, s. 93–108; Elżbieta Berendt, Powojenny kształt dolnośląskiej tradycji ludowej, 
[w:] ibidem, s. 141–154; eadem, Przeszłość „zadana” przyszłości. Dolnośląska tradycja ludowa, 
„Dolny Śląsk”, 2001, 9, s. 241–250; Joanna Nowosielska-Sobel, „Oswajanie krajobrazu” na 
Dolnym Śląsku w drugiej połowie lat 40. XX w., [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, red. 
Wojciech Kucharski, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2011, s. 47–61; Agnieszka Zabłocka-Kos, 
Odbudowa i dziedzictwo kulturowe miast na Dolnym Śląsku, [w:] ibidem, s. 339–359; Izolda Topp, 
Swoi i obcy. Szkic do najnowszych dziejów kształtowania się tożsamości kulturowej na kłodzkiej wsi, 
„Dolny Śląsk”, 95, 2002, 1, s. 215–220; Izolda Topp-Wójtowicz, Folklor dolnośląski – mit czy 
rzeczywistość?, [w:] Trudne dziedzictwo. Tradycje dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego Śląska, 
red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2006, s. 150–161; Bernard 
Linek, Los niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Śląsku Opolskim po II wojnie światowej, [w:] 
ibidem, s. 60–74; Joanna Nowosielska-Sobel, „Na barkach nieśli krajobraz” – z problemów 
oswajania zastanej przez osadników przestrzeni na przykładzie powiatu jeleniogórskiego drugiej 
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Niezmiennie nurtuje dziennikarzy i publicystów. Z inicjatywy mediów („Gazeta 
Wyborcza” oddział Wrocław) zorganizowano w październiku 2014 r. w stolicy 
Dolnego Śląska debatę Tożsamość Dolnoślązaków. Unia wielu kultur z udziałem 
m.in. naukowców, polityków, działaczy społecznych. Wspomniana problematyka 
znajduje się nieustannie w centrum uwagi władz lokalnych, które inicjują wiele 
działań zarówno o charakterze monitoringu i badań statystycznych, jak i współ-
kształtujących procesy tożsamościowe. Przykładem wspomnianych aktywności 
może być projekt zrealizowany w 2011 r. przez Centrum Monitoringu Społeczne-
go i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu (Instytucja Kultury Samorządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego), którego celem było zbadanie metodami statystycznymi 
sposobu samookreślenia przez mieszkańców województwa definicji Dolnoślązaka. 

połowy lat 40., [w:] ibidem, s. 108–126; eadem, „Czy istnieje Polak sudecki?”. Z problemów kształ-
towania się tożsamości zbiorowej ludności Dolnego Śląska na przykładzie Ziemi Jeleniogórskiej 
w latach 60. XX w., [w:] Dolnoślązacy? Kształtowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska 
po II wojnie światowej, red. eadem, Grzegorz Strauchold, Wrocław 2007, s. 21–43; Małgorzata 
Ruchniewicz, Budowa kłodzkiej tożsamości regionalnej jako zadanie czasopisma „Ziemia Kłodz-
ka” w latach 90. XX w., [w:] ibidem, s. 61–71; Mateusz Hartwich, Kulturowe oswajanie krajobrazu 
w Karkonoszach po 1945 r., [w:] Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Tom poświęcony Wielkiemu 
Profesorowi Stanisławowi Rospondowi, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, 
Wojciech Kucharski, Wrocław 2010, s. 435–455; Gerard Kosmala, Nazwy lokalne na Górnym 
Śląsku – wokół problematyki i praktyki badań toponomastycznych, [w:] ibidem, s. 359–376; idem, 
Śląski region kulturowy, [w:] Śląsk w czasie i przestrzeni, red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grze-
gorz Strauchold, Wrocław 2009, s. 105–122; Anna Bindacz, Pogranicze śląsko-morawskie na 
przykładzie powiatu raciborskiego, [w:] ibidem, s. 123–131; Stefan Bednarek, Regionalizm dolno-
śląski – teraźniejszość i przyszłość, „Dolny Śląsk”, 95, 2002, 1, s. 221–229; idem, Jedność śląska 
– z perspektywy dolnośląskiej, ibidem, 96, 2003, 3, s. 260–265; Urszula Zajączkowska, Kulturo-
we dziedzictwo Opola – wartość czy obciążenie?, [w:] Miasta w przestrzeni środkowoeuropejskiej: 
Opole–Görlitz/Zgorzelec–Opawa po 1989 roku, red. Markus Bauer, Małgorzata Choroś, Bernard 
Linek, Michał Lis, Opole 2013 (Colloquium Opole 2012), s. 97–105; Adolf Nasz, Przemiany kultu-
rowo-społeczne we wsi dolnośląskiej po drugiej wojnie światowej, Wrocław 1970 (Wieś Dolnośląska. 
Prace i Materiały Etnograficzne, t. 20), s. 9–17; Folklor Górnego Śląska, red. Dorota Simonides, 
Katowice 1989; Paweł Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, Warszawa 2009; Eugeniusz Kłosek, 
Meandry współczesnej identyfikacji etnicznej na Górnym Śląsku, [w:] Śląsk – etniczno-kulturowa 
wspólnota i różnorodność, red. Barbara Bazielich, Wrocław 1995, s. 123–137; Marian G. Gerlich, 
Górnośląskie ruchy regionalne w ujęciu etnologicznym. Wybrane problemy, [w:] ibidem, s. 139–148; 
Kazimierz Pudło, Wpływ stosunków interetnicznych na przenikanie się kultur ludności Dolnego 
Śląska po II wojnie światowej, [w:] ibidem, s. 169–175; Dan Gawrecki, W poszukiwaniu górno-
śląskich tożsamości, [w:] Historia Górnego Śląska. Polityka, gospodarka i kultura europejskiego 
regionu, red. Joachim Bahlcke, Dan Gawrecki, Ryszard Kaczmarek, Bytom 2011, s. 57–72; 
Maria Lipok-Bierwiaczonek, Etnograficzny obraz Górnego Śląska, [w:] ibidem, s. 373–405; 
Roman Baron, Andrzej Michalczyk, Michał J. Witkowski, Kim jest Górnoślązak?, [w:] ibidem, 
s. 467–473; Agnieszka Matusiak, Kulinarne wojaże jako element turystyki kulturowej. Dziedzictwo 
kulinarne Górnego Śląska, „Turystyka Kulturowa”, 2009, 2, s. 4–19, [w:] www.turystykakulturowa.
org (dostęp: 5 IX 2014); Anna Szyfer, Procesy kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych 
z podkreśleniem roli kultury grup autochtonicznych, [w:] Etnologia i folklorystyka wobec problemu 
tworzenia się nowego społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Dorota Simonides, 
Opole 1987, s. 23–35.
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Efektem projektu był raport z badań zatytułowany Tożsamość mieszkańców Dol-
nego Śląska3. 

Wspomniany problem charakteryzuje się dużą liczbą zagadnień, które muszą 
być uwzględnione przez badaczy tematu, jak również wielopłaszczyznowością 
problematyk. W niniejszym artykule skoncentrowano się przede wszystkim na 
tematyce tożsamości kulturowej i regionalnej Śląska w kontekście analizy sił 
spajających i destrukcyjnych działających na osoby i grupy społeczne na płasz-
czyźnie zjawisk historycznych po II wojnie światowej w odniesieniu do obecnych 
województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Ze względu na obszerność 
zaproponowanej problematyki badawczej starano się wspomniany problem przed-
stawić na podstawie wybranych przykładów.

Finał II wojny światowej oznaczał dla Europy Środkowo-Wschodniej, w tym 
w sposób szczególny dla Polski, głębokie przekształcenia geopolityczne. Wielo-
rakie konsekwencje wspomnianych zmian jak w soczewce odbijały się na Śląsku, 
przynosząc radykalne zmiany polityczne i terytorialne. Konstytuująca się coraz 
mocniej pod patronatem Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej na ziemiach 
polskich realna władza komunistów niosła na swoim sztandarze koncepcję oparcia 
powojennych polskich granic na zachodzie na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Kształt 
przyszłej granicy południowej i zachodniej Polski, w tym oczywiście status Śląska, 
problematyzowały konflikty międzypaństwowe ze wskazaniem na spór o przyna-
leżność Zaolzia oraz czechosłowackie pretensje do ziemi raciborskiej, głubczyckiej 
oraz kłodzkiej i żytawskiej, rozstrzygnięte ostatecznie umową graniczną w 1958 r. 
Wielką wagę miały także postanowienia zawierane między ówczesnymi mocar-
stwami, ze Związkiem Radzieckim, Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią 
na czele. Na konferencji w Jałcie w lutym 1945 r. enigmatycznie stwierdzono, iż 
Polska powinna uzyskać istotny przyrost terytorialny na północy i zachodzie, od-
suwając rozstrzygnięcie tego problemu do przyszłej konferencji pokojowej. Polscy 
komuniści w ramach tzw. Rządu Tymczasowego, działając w ścisłym porozumie-
niu z Moskwą, nie czekając na ostateczne ustalenia międzynarodowe odnośnie do 
niemieckich kresów wschodnich, realizowali na wspomnianych ziemiach, w tym 
oczywiście na Śląsku, politykę faktów dokonanych4.

3 Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. Raport z badań, projekt realizowany przez Centrum 
Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej we Wrocławiu (Instytucja Kultury Samorządu 
Województwa Dolnośląskiego), Wrocław, grudzień 2011; WWW.cmsiko.pl/resources/files/raporty/
tozsamosc.pdf (dostęp: 29 IV 2015), s. 46. 

4 Marek Czapliński, Elżbieta Kaszuba, Gabriela Wąs, Rościsław Żerel ik, Historia Śląska, 
Wrocław 2002, s. 426–428; Małgorzata Ruchniewicz, Lata 1945–1948. Dolny Śląsk u progu no-
wej epoki, [w:] Dolny Śląsk. Monografia historyczna, red. Wojciech Wrzesiński, Wrocław 2006, 
s. 627–628; Grzegorz Strauchold, Autochtoni polscy, niemieccy, czy... Od nacjonalizmu do ko-
munizmu (1945–1949), Toruń 2001, s. 22; idem, Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej 
w latach 1945–1957, Toruń 2003, s. 79–81; idem, Dolny Śląsk – „odzyskana perła”, [w:] Trudne 
dziedzictwo, s. 13–15; Adam Dziurok, Bernard Linek, W Polsce Ludowej (1945–1989), [w:] Hi-
storia Górnego Śląska, s. 267–271; Krzysztof Nowak, Śląsk czechosłowacki po 1945 roku, [w:] 
ibidem, s. 287–288. 
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 W działaniach tych widać było jednak wyraźne rozróżnienie między Śląskiem 
Górnym i Dolnym. Pierwszy ze wspomnianych traktowany był jako cenna ziemia 
pełna bogactw naturalnych, z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą przemysłową. 
Ogromne znaczenie propagandowe miał również fakt, iż ziemie te były zamiesz-
kiwane przez Ślązaków uznawanych za „odzyskanych” Polaków. Wspomniane 
przywrócenie górnośląskiej ziemi Macierzy było praktycznie do 1947 r., czyli 
ugruntowania komunistycznej władzy politycznej w Polsce, jednym z głównych 
haseł tworzenia zrębów powojennej państwowości polskiej. 

Zgoła inaczej rzecz się miała w przypadku Dolnego Śląska. W zasadzie do wio-
sny 1945 r. ziemie te znajdowały się w rękach niemieckich. W momencie objęcia 
ich kontrolą przez Armię Radziecką wielką niewiadomą było, jak daleko sięgać ma 
polska administracja. Nie bez trudności, ale jednak z wielką konsekwencją do lata 
1945 r. Dolny Śląsk, z pewnymi wyjątkami, kontrolowany był już przez Polaków. 
Ustalenia podjęte przez Wielką Trójkę w lipcu 1945 r. w Poczdamie sankcjonowały 
stan istniejący, znowu enigmatycznie wskazując na omawiane tu tereny jako pozo-
stające „pod zarządem państwa polskiego”. I chociaż postanowienia Wielkiej Trójki 
oraz polityka faktów dokonanych realizowana przez polską administrację w 1945 r. 
tworzyły raczej prowizorium graniczno-terytorialne niż fundamenty stabilizacji, 
to jednak został wyraźnie wytyczony kierunek na włączanie tych ziem w obręb 
nowego państwa polskiego. Ogromne znaczenie dla tworzenia podstaw trwałości 
tak zapoczątkowanych zmian miała decyzja poczdamska o wysiedleniu ludności 
niemieckiej. Jak zauważa Grzegorz Strauchold: „Do dyspozycji władz polskich sta-
nęła pusta, przynajmniej do końca 1946 roku, rozległa kraina do zasiedlenia przez 
ludność polską. [...] Przybyli z różnych stron będą tworzyli tutaj – w założeniu 
maksymalnie szybko – w pełni zintegrowaną nową, polską społeczność. Integro-
waną – jak oficjalnie, choć niejawnie zakładano – pod czujną »opieką« czynników 
państwowych. Nie było w kręgach Polskiej Partii Robotniczej tajemnicą, że sytuacja 
demograficzna tworząca się na Dolnym Śląsku daje szansę tworzenia społeczeństwa 
najpierw złożonego z atomów, ale potem zjednoczonego w kształcie oczekiwanym 
przez kierownictwo polityczne i ideologiczne państwa. Taka polityka i dążenia reali-
zowane były na terenach dolnośląskich przynajmniej do końca 1970 roku. Zarazem 
Dolny Śląsk był teoretyczną gwarancją wielkiego, realnego wzbogacania państwa 
polskiego w jego nowym kształcie. Obok całkiem niezłych gleb i zastanej wysokiej 
kultury rolnej, znajdowały się tutaj [...] wielkie instalacje przemysłowe”5.

Podejmując zasygnalizowany we wstępie problem, należy wskazać na fakt, iż 
nie można mówić o zjawisku jednej śląskiej tożsamości kulturowej i regionalnej. 
Dolny Śląsk, Górny Śląsk i Opolszczyzna na wspomnianym obszarze wykazują 
wyraźne i bardzo głębokie zróżnicowanie oraz własną specyfikę. Jest to wynik 
wielu wydarzeń i procesów politycznych, społecznych, gospodarczych, które na 
omawianym terenie miały miejsce w ciągu wieków. Przekształcenia geopolitycz-
ne Śląska jako wynik II wojny światowej i ich następstwa w postaci m.in. zmiany 

5 Strauchold, Dolny Śląsk, s. 14–15.
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granic i przynależności państwowo-etnicznych oraz głębokich przeobrażeń etnicz-
no-demograficznych i kulturowych ugruntowały wspomniane podziały, stanowiąc 
w dużej mierze fundament sił wpływających destrukcyjnie na zamieszkujące wska-
zane tereny społeczeństwa. Jednocześnie dały one asumpt do rozpoczęcia procesu 
budowy nowych grup społecznych definiowanych za pomocą wyznacznika miejsca 
i czasu rzeczywistości zapoczątkowanej rokiem 1945.

Początek procesu powstawania powojennej tożsamości kulturowo-regionalnej 
Dolnego Śląska jest konstytuowany przede wszystkim przez fakt niemalże kom-
pletnej wymiany ludności z równoczesnym zerwaniem wszelkich tradycji regio-
nu. Jak zauważa Andrzej Zawada, doszło w ten sposób do powstania zjawiska 
„amputowania pamięci”6. Na to nałożyła się polityka państwa polskiego z coraz 
bardziej konstytuującym się komunizmem, ukierunkowana na spolonizowanie tej 
ziemi z jednej strony poprzez polskie osadnictwo, z drugiej zaś, w znaczeniu kul-
turowym, poprzez szeroko rozumianą akcję poszukiwania „kamieni mówiących 
po polsku” i za pomocą różnorodnych działań kulturalno-społecznych utrwalają-
cych przekonania o polskości Dolnego Śląska7. Nie bez znaczenia był tu również 
fakt wpisania w politykę państwa wyraźnej retoryki antyniemieckiej, której sedno 
oparte było na propagandzie głoszącej ciągłe zagrożenie niemieckimi roszczeniami 
terytorialnymi wobec regionu8.

Inne czynniki warunkować będą proces formacyjny tożsamości kulturowo-re-
gionalnej w nowej sytuacji geopolitycznej Śląska Górnego i Opolskiego. Wspo-
mniane ziemie objęte zostały co prawda także przemianami etnicznymi, jednakże 
nie miały one aż tak ogromnej skali, jak w przypadku Dolnego Śląska. Głównym 
problemem było w tym wypadku samookreślenie przez ludność autochtoniczną 
własnej tożsamości. Określenie to było determinowane nie tylko osobistym prze-
konaniem, ale także stosunkiem do polskiego i niemieckiego dziedzictwa tej zie-
mi oraz postawą władz polskich realizujących działania weryfikacji narodowej. 
Jak zauważa Jürgen Joachimsthaler: „Na Śląsku opolskim po 1945 r. trzeba było 
oprzeć się dopiero na nowo przypisanej temu regionowi polskiej tradycji”9. Zgoła 
inaczej problem ten wyglądał na Górnym Śląsku, gdzie linie podziałów i odwołań 
przebiegały pomiędzy polską, niemiecką, śląską i czeską tożsamością10. Faktem 
dodatkowo komplikującym procesy przemian kulturowo-regionalnych był stosunek 
ludności autochtonicznej do polskich osadników z Kresów Wschodnich i centralnej 
Polski, którzy przywozili ze sobą własny bagaż kulturowy11.

Na Dolnym Śląsku do podstawowych determinantów kształtujących jego 
tożsamość kulturowo-regionalną należą, począwszy od 1945 r. po pierwsze po-

6 Za: Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażana prowincja, s. 496. 
7 Zdzisław Hierowski, Program kulturalny dla ziem odzyskanych, „Odra”, 1945, 7, s. 1. 
8 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 479–480.
9 Ibidem, s. 481.
10 Ibidem; Gawrecki, W poszukiwaniu górnośląląl skich toąskich toą żsamożsamoż ści, s. 71–72.
11 Adam Dziurok, Bernard Linek, Dzieje najnowsze po 1945 r., [w:] Historia Górnego ŚlŚlŚ ąląl skaąskaą , 

s. 274–275.
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wojenne dziesięciolecia, następujące czynniki: określenie się nowych osadników 
wobec zastanego tu dziedzictwa kulturowego wykształconego przez niemieckich 
mieszkańców tej ziemi; stopień odwoływania się przez osadników i trwania przy 
własnym, przywiezionym tu z małych ojczyzn bagażu kulturowym; budowanie 
relacji z innymi grupami osadniczymi i etnicznymi; polityka władz państwowych 
wobec polskich osadników kształtowana przez działania rzeczywiste i propagando-
we wobec Ziem Odzyskanych, jak również wobec państwa niemieckiego; polityka 
gospodarcza na Dolnym Śląsku mierzona stopniem industrializacji i urbanizacji. 
W tym miejscu należy również poczynić uwagę, iż pomijając pewne naturalne po-
dobieństwa, proces budowy tożsamości kulturowo-regionalnej inaczej przebiega 
w miastach, inaczej zaś w ośrodkach wiejskich czy małomiasteczkowych. 

Bez względu na to, skąd przybywali w pierwszych powojennych latach na 
Dolny Śląsk osadnicy, reprezentowali oni ambiwalentny stosunek do zastanego tu 
niemieckiego dziedzictwa kulturowego. Negatywny osąd wynikał z jednej strony 
z bolesnych doświadczeń wojennych, które nakazywały spoglądać na twórców 
zastanej tu kultury jako nośniki hitleryzmu i zbrodniczej ideologii. Z drugiej zaś 
w całokształcie odbiegał w wymiarze zarówno dziedzictwa materialnego, jak 
i duchowego od znanych do tej pory wzorców. Mimo zastosowania przez władze 
polskie zasady równoleżnikowego przesiedlania osadników, czyli do podobnych 
uwarunkowań geograficznych i klimatycznych terenu (często nie udawało się jed-
nak zrealizować wspomnianej zasady), nie sposób było uniknąć problemu obco-
ści krajobrazu przyrodniczego, który przecież należy do kluczowych czynników 
determinujących tożsamość miejsca. Ważna była tu również motywacja osadnicza 
(przymus i brutalne wyrwanie z dotychczasowej przestrzeni kulturowej z powodów 
geopolitycznych czy dobrowolne opuszczenie dotychczasowego miejsca zamiesz-
kania w poszukiwaniu lepszych perspektyw życiowych)12.

Negatywny stosunek do niemieckiego dziedzictwa kulturowego przybierał przez 
dziesiątki lat – w większym lub mniejszym wymiarze niemal do czasów przełomu 
w 1989 r. – różnorodne formy, w tym niszczenie rozmaitego rodzaju obiektów, 
nawet zabytkowych, przebudowywanie domostw i przystosowywanie ich do wa-
runków znanych z przestrzeni małych ojczyzn, degradację infrastruktury miejskiej 
czy wiejskiej, zmianę nazw topograficznych, polonizację kultury duchowej13. Wraz 

12 Jakub Tyszkiewicz, Integracja czy asymilacja? Polska polityka wobec polskiej ludności 
napływowej i Niemców pozostałych na ziemiach zachodnich i północnych, [w:] Postanowienia 
i konsekwencje konferencji w Jałcie i Poczdamie. Materiały z części historycznej VIII Seminarium 
Śląskiego. Śladami śląskich losów wczoraj – dziś – jutro, red. Michał Smolarz, Gliwice–Opole 
2003, s. 49–58; Julian Janczak, Dzieje stosunków etnicznych, [w:] Dziedzictwo kulturowe Dolnego 
Śląska, red. Zygmunt Kłodnicki, t. 1, Wrocław 1996, s. 30–32; Magdalena Rostworowska, Nowi 
osadnicy, [w:] ibidem, s. 261–293; Wanda Czapran, Rola więzi krewniaczych w kształtowaniu się 
społeczności lokalnych na Dolnym Śląsku, [w:] Etnologia, s. 61.

13 Gregor Thum, Die fremde Stadt. Breslau 1945, Berlin 2003, s. 171–210, 338–392; Jakub 
Tyszkiewicz, Propagandowe aspekty tzw. odzysku cegły we Wrocły we Wrocł ławiu (1945ławiu (1945ł –1955), [w:] Pod 
dyktando ideologii. Studia z dziejów architektury i urbanistyki w Polsce Ludowej, red. Paweł Knap, 
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z odejściem ludności niemieckiej z dolnośląskiej ziemi całkowicie wyrugowano 
tutejszy folklor i niektóre zawody oraz usługi. Przestała istnieć funkcjonująca do 
1945 r. struktura agrarno-społeczno-kulturowa determinująca specyficzny ogląd 
terenów wiejskich regionu. Wszystkie wymienione tu zjawiska wyjątkowo utrud-
niały, zwłaszcza w pierwszych powojennych latach, tworzenie więzi społecznych 
opartych na tożsamości kulturowo-regionalnej, bo ta po prostu nie została jeszcze 
zdefiniowana, a jak pokazał czas, wspólna wrogość wobec zastanego tu niemiec-
kiego dziedzictwa kulturowego była niewystarczającym spoiwem, co szczególnie 
uwidaczniało się na wsi. 

Ambiwalentny stosunek do zastanej przez osadników przestrzeni kulturowej 
rodził w nich w sposób poniekąd naturalny poczucie obcości, samotności, wrogo-
ści, odrzucenia tego, co nieznane. W reakcji na wspomnianą postawę rozpoczął 
się proces oswajania krajobrazu kulturowego Dolnego Śląska. Przebiegał on wie-
lotorowo. Zrazu, jak zauważa Paweł Banaś, owo „oswajanie” miało w znacznej 
mierze charakter bezpardonowych, brutalnych działań niszczenia wszystkiego, co 
kojarzono z „niemieckością”14. Wraz ze wspomnianym definiowaniem „oswajania” 
funkcjonowało równolegle myślenie w kategoriach przekształcenia niemieckiej 
przestrzeni kulturowej w taki sposób, aby w nowym obcym miejscu stworzyć na-
miastkę poprzedniego sposobu życia i jego warunków15.

W procesie oswajania przestrzeni kulturowej na Dolnym Śląsku wskazać można 
wyraźne dwa wątki. Z jednej strony możemy mówić o oswajaniu indywidualnym, 
z drugiej zaś o zbiorowym. Działania mieszczące się w pierwszej kategorii były 
determinowane indywidualną postawą konkretnego człowieka, jego doświadcze-
niami z przeszłości, motywacją osadniczą i personalnym podejściem do sytuacji, 
w której się znalazł, własnym bagażem kulturowym. Z drugiej strony możemy 
mówić o zbiorowej formie oswajania przestrzeni kulturowej, która – jak zauważa 
P. Banaś – była „skomplikowanym procesem kreowania wizji Ziem Odzyskanych” 
z użyciem różnorodnych środków, metod wykorzystywanych przez wielorakie 
ośrodki decydenckie, animatorów firmowanych przez rozmaite profesje (m.in. 

Szczecin 2013, s. 190–196; idem, Ziemie obiecane. Byłe tereny niemieckie przejłe tereny niemieckie przejł ęte przez Polskęte przez Polskęte przez Polsk i ich 
losy w latach 1945–1948, „Pamięć i Przyszłość”, 2010, 1, s. 7–17; idem, Jak rozbierano Wrocławławł ,
„Odra”, 1999, 9, s. 17–21; idem, Wrocławska Dyrekcja Odbudowy. Prławska Dyrekcja Odbudowy. Prł óba ratowania tkanki miej-
skiej wskiej wskiej latach 1946–latach 1946–latach 1946 1949, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, 1999, 3, s. 421–434; Marek 
Ordyłowski, Życie codzienne we WrocŻycie codzienne we WrocŻ ławiu 1945ławiu 1945ł –1948, Wrocław 1991, s. 42–44; idem, Walka
o polskie nazwy wrocławskich ulicławskich ulicł , [w:] Nazwa dokumentem przeszłołoł ści regionu, s. 291–300; Har-
twich, Kulturowe oswajanie krajobrazu, s. 443–447; Joanna Nowosielska-Sobel, „Matecznik 
sprzeczności?”. Spór or or „włałał śaśa ciwe nazwy” na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl sku po II wojnie ąsku po II wojnie ą światowej wwiatowej wwiatowej świetle pra-
sy regionalnej, [w:] ibidem, s. 221–237; Paweł Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, s. 6; Nasz, 
Przemiany kulturowo-społecznełeczneł , s. 21–22; Krzysztof Ruchniewicz, Region karkonoski po 1945 
roku, [w:] Wspaniały krajobraz. Artyły krajobraz. Artył śy krajobraz. Artyśy krajobraz. Arty ci ici ici kolonie artystyczne w Karkonoszach w XX wieku, red. Klaus 
Bździach, Berlin–h, Berlin–h, Berlin Jelenia Góra 1999, s. 31.

14 Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, s. 6; D. Skrzeszewska-Bieńkowska, List ze Szklar-
skiej Poręby, „Odra”, 1946, 29, s. 6.

15 Topp-Wójtowicz, Folklor, s. 156.
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nauczycieli, historyków, pisarzy, poetów, działaczy kulturalnych) czy wreszcie 
szeroko pojmowane społeczeństwo16. 

Z pewnością różnorodnym formułom oswajania krajobrazu kulturowego nie 
sprzyjało poczucie tymczasowości, podsycane dodatkowo różnymi czynnikami, 
takimi jak lęk przed powrotem Niemców czy napięta sytuacja międzynarodowa 
i obawa przed wybuchem nowej wojny światowej17. Proces „oswajania krajobrazu” 
na Dolnym Śląsku – długotrwały i skomplikowany – mimo różnorodnych płasz-
czyzn, na jakich się rozgrywał, i wielorakich kierunków, w jakich podążał, był dla 
dolnośląskich osadników koniecznością, na którą niejednokrotnie wbrew swojej 
woli byli skazywani. O problemie pisał na łamach „Odry” w 1946 r. Stanisław 
Kolbuszewski: „[...] człowiek nie może żyć na stałe wśród obcych, nie może żyć 
z wieczną świadomością tymczasowości i bez wsparcia się o przeszłość i tradycję, 
życie dopiero wtedy znamion trwałości nabiera, gdy ma się własny dom, gdy jest 
się u »siebie«. A u »siebie« znaczy mieć nie tylko materialne rzeczy, ale »swoją 
atmosferę duchową«”18.

Procesom osadniczym towarzyszyło nieodłącznie wiele zjawisk, których efek-
tem było stworzenie fundamentów nowego krajobrazu kulturowego Dolnego Ślą-
ska. Był on kształtowany w różnym stopniu przez wszystkie grupy osadnicze. Na 
dolnośląskiej ziemi można było spotkać zarówno osadników z centralnej Polski, jak 
i przesiedleńców z ziem utraconych na rzecz Związku Radzieckiego. Trzecią grupę 
stanowili Polacy z Jugosławii, głównie z obszarów Bośni i Hercegowiny. Czwartą 
grupę tworzyli zaś Ukraińcy i Łemkowie. Mozaikę etniczno-regionalną uzupełniali 
Polacy pochodzący z rumuńskiej części Bukowiny. Specyficzną grupę osadników, 
którymi zasiedlano przede wszystkim zachodnie powiaty regionu (lwówecki, lu-
bański, zgorzelecki, żarski), stanowili wojskowi, którzy po demobilizacji stanowić 
mieli pewny element na późniejszych terenach nadgranicznych19. Nie można tu 

16 Banaś, Oswajanie Ziem Odzyskanych, s. 6; Nowosielska-Sobel, „Na barkach nieśli kra-
jobraz”, s. 112–126.

17 Za: Ordyłowski, Życie Życie Ż , s. 237; Thum, Die fremde, s. 266–270.
18 Stanisław Kolbuszewski, Kolumna duchów nad nami, „Odra”, 1946, 42, s. 2; M. Ruch-

niewicz, Lata 1945–1948, s. 653.
19 Adam Baniecki, Osadnictwo rolnicze w powiecie bolesławieckimławieckimł  w latach 1945–1950, [w:] 

ŚlŚlŚ ąląl skąską  wsk wsk czasie i przestrzeni, s. 150–155; Elżbieta Kościk, Przemiany demograficzne na Dolnym ŚlŚlŚ ą-lą-l
sku w latach 1945–1950, [w:] Ziemie Zachodnie, s. 95–96; Grzegorz Hryc iuk, Przesiedlenia Pola-
kókók w zw zw Kresów Wschodnich II RP 1944–w Wschodnich II RP 1944–w Wschodnich II RP 1944 1946, [w:] ibidem, s. 103–125; Jarosław Syrnyk, Ukraińcy na 
Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski po II wojnie ółnocnych Polski po II wojnie ół światowej, [w:] ibidem, s. 145–156; Rościsław 
Żere l ik, Z Beskidu Niskiego na Dolny ŚlŚlŚ ąląl sk. Uwagiąsk. Uwagią  o kształtowaniu się tożsamożsamoż ści Łemkóemkóemk w, [w:] 
Trudne dziedzictwo kulturowe, s. 75–86; Aleksander Srebrakowski, Wilnianie na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl sku ąsku ą
po II wojnie światowej (komunikat), [w:] ibidem, s. 87–93; Elżbieta Berendt, Powojenny kształt 
dolnośląląl skiej tradycji ludowejąskiej tradycji ludoweją , [w:] ŚlŚlŚ ąląl sk, Schlesien, Slezskoąsk, Schlesien, Slezskoą , s. 141–156; Marek Ordyłowski, Wieś Wieś Wie
dolnośląląl skaąskaą  w latach 1945–1956. Wł1956. Wł1956. W adzaładzał  a społeczełeczeł ństwo, Wrocław 1999; Nasz, Przemiany kultu-
rowo-społecznełeczneł , s. 9–17; Elżbieta Kościk, Osadnictwo wiejskie w południowych powiatach Dolnego łudniowych powiatach Dolnego ł
ŚlŚlŚ ąląl skaąskaą  w latach 1945–1949, Wrocław 1982; eadem, Zasiedlanie wsi w południowych powiatach łudniowych powiatach ł
Dolnego Śląska w latach 1945–1949, [w:] Demografia i społeczełeczeł ństwo Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych 1945–1995. Próba bilansu, red. Ewa Frą tczak, Zbigniew St rze lecki, Warszawa 1996, 
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s. 89–91; Franciszek Kus iak, Osadnictwo wiejskie w środkowych i północnychółnocnychół powiatach Dolnego 
ŚlŚlŚ ąląl skaąskaą  wska wska latach 1945–1949, Wrocław 1982; idem, Osadnictwo polskie na ziemi trzebnickiej wOsadnictwo polskie na ziemi trzebnickiej wOsadnictwo polskie na ziemi trzebnickiej latach
1945–1950, „Brzask”, 1998, 5–6, s. 30–51; idem, Osadnictwo polskie na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą  w latach 
1945–1950, „Zbliżenia Polska–enia Polska–enia Polska Niemcy–Niemcy– ”, 2006, 2, s. 85–101; Joanna Szczepankiewicz-Bat tek, 
Łużużu yce życe ż – przestrzeń dysocjacji kultur narodowych i religijnych, Słupsk 2005, s. 273–275.

20 M. Ruchniewicz, Lata 1945–1948, s. 651–652.
21 Nowosielska-Sobel, „Oswajanie krajobrazu”, s. 49–50. 
22 Topp, Swoi i obcy, s. 218–220; Początek nowego świata. Pierwsze lata powojenne we wspo-

mnieniach polskich osadnikómnieniach polskich osadnikómnieniach polskich osadnik w, [w:] W kraju Pana Boga. ŹrŹrŹ ódłdłd ałał  i materiały do dziejły do dziejł ów Ziemi 
KłKłK odzkiej od X do XX wiekułodzkiej od X do XX wiekuł , oprac. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz, Kłodzko 2010, s. 
341–359; Elżbieta Berendt, Współczesna twółczesna twół órczość ludowa, [w:] Dziedzictwo kulturowe, s. 297–
–333; Magdalena Rostworowska, Nowi osadnicy, [w:] ibidem, s. 261–293; Berendt, Powojenny 
kształt dolnośląląl skiej tradycjiąskiej tradycjią , s. 145–156; Nasz, Przemiany kulturowo-społecznełeczneł , s. 18–22; Wanda 
Czapran, Rola więzi krewniaczychęzi krewniaczychę  w kształtowaniu się społecznołecznoł ści lokalnych na dolnym ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą , 
[w:] Etnologia, s. 59–77; Dorota Simonides, Folklor jako odzwierciedlenie tworzenia się nowych 
społecznołecznoł ści regionalnych na Ziemiach Zachodnich i Północnychółnocnychół , [w:] ibidem, s. 133–150; Henryka 
Wesołowska, Współczesna obrzółczesna obrzół ędowość rodzinna w procesie kształtowania siłtowania sił ę nowego społeczełeczeł ń-
stwa na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą , [w:] ibidem, s. 79–98; eadem, Zwyczaje i obrzędy, [w:] Dziedzictwo kultu-
rowe, s. 337–357; eadem, Tradycje regionalne we współczesnej kulturze ludowej na Dolnym ółczesnej kulturze ludowej na Dolnym ół ŚlŚlŚ ąląl skuąskuą , 
[w:] ŚlŚlŚ ąląl sk, etniczno-kulturowa wspólnotaąsk, etniczno-kulturowa wspólnotaą , s. 159–166; Jadwiga Pawłowska, Pożywienie ludnożywienie ludnoż ści 
dolnośląląl skiej wsi Praczeąskiej wsi Praczeą  w pow. milickim w latach 1945–1960, Wrocław 1963 (Prace i Materiały 
Etnograficzne, t. 23: Śląsk), s. 337–377.

23 Pierwsze lata istnienia Towarzystwa Miłołoł śnikónikónik w Ziemi Kłw Ziemi Kłw Ziemi K odzkiejłodzkiejł , [w:] W kraju, s. 398–405; 
Joanna Nowosielska-Sobel, „Czy istnieje Polak sudecki?”, s. 21–43; Ivo Łaborewicz, Integra-
cja ludności Kotliny Jeleniogórskiej na przykłrskiej na przykłrskiej na przyk adzie działadzie dział łalnołalnoł ści Towarzystwa Klubów Robotniczych
i Chłopskichłopskichł , [w:] ibidem, s. 45–59; M. Ruchniewicz, Budowa kłBudowa kłBudowa k odzkiej tołodzkiej toł żsamożsamoż ści regionalnej, 
s. 61–71; Wojciech Kucharski, Patrocinia kościołów wrocławskich jako ławskich jako ł źródłdłd o do badało do badał ń przemian 
kulturowych na Dolnym ŚlŚlŚ ąląl sku po 1945 r.ąsku po 1945 r.ą , [w:] Nazwa dokumentem przeszłołoł ści regionu, s. 411–425; 
Ivo Łaborewicz, Wybrane uroczystości państwowe i lokalne w Kotlinie Jeleniogórskiej wrskiej wrskiej latach 

również pominąć przesiedleńców z ogarniętej wojną domową Grecji20. Wszyscy 
oni byli nośnikami zjawisk ważnych dla procesów kulturotwórczych, takich jak 
przede wszystkim dyfuzja kulturowa, zderzenie kulturowe i asymilacja kulturowa. 
Wspomniane zjawiska występowały równolegle, oczywiście z różnym nasileniem 
w zależności od okoliczności (w tym uwarunkowań politycznych i propagando-
wych państwa polskiego), generując zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki 
dla osadników i krajobrazu kulturowego21. Wskazane zjawiska były źródłem sił 
z jednej strony destrukcyjnych, z drugiej zaś spajających różne społeczności dol-
nośląskie22. W tym miejscu należy jednak zauważyć, iż w wyniku wymienionych 
procesów doszło do wykształcenia się na ziemi dolnośląskiej fundamentów nowego 
krajobrazu kulturowego, w którym – jak w przysłowiowym zwierciadle – odbija się 
i przeszłość regionu, i wizja jego przyszłości. Problemem pozostaje jednak kwestia 
jednolitego i klarownego zdefiniowania pojęcia kultury dolnośląskiej, wokół której 
mogłaby się kształtować tożsamość społeczności regionu. Trudność ta nie została 
pokonana w zasadzie do dnia dzisiejszego, mimo wielorakich prób podejmowanych 
przez władze centralne (zarówno w okolicznościach systemu komunistycznego, jak 
i demokracji po 1989 r.), władze samorządowe, środowisko naukowców, Kościoły, 
jak również animatorów życia społecznego i kulturalnego oraz mediów23. 
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W bogatym zbiorze obejmującym „dolnośląskość” znajdziemy szeroki wachlarz 
pojęć, które w różnych aspektach służą do odwołań tożsamościowych dla rozmai-
tych grup społecznych, gdzie linie podziału przebiegają w najróżniejszy sposób. 
Brak bowiem w tychże odwołaniach rygorystycznego kanonu wyboru. Z pewno-
ścią może to świadczyć o otwartości mieszkańców Dolnego Śląska na zewnętrzne 
artefakty kulturowe, które w zasadzie nie są postrzegane jako zagrożenie dla toż-
samości, lecz element wartościujący pozytywnie bądź – w skrajnym przypadku 
– obojętny24. W ograniczonych ramach artykułu nie sposób oczywiście wskazać na 
wszystkie aspekty wspomnianego zagadnienia. W celu uzasadnienia prezentowanej 
tezy warto jednak skupić się na kilku wybranych spostrzeżeniach. 

Elżbieta Berendt, pisząc o wciąż aktualnym problemie kulturowej tożsamości 
współczesnego mieszkańca Dolnego Śląska w kontekście formowania się powojen-
nego społeczeństwa regionu w okresie osadniczym, stwierdza: „Osadnicy, którzy 
przybyli tu po wojnie, nawet w wypadku całkowitego wrośnięcia w dolnośląskie 
środowisko kulturowe wciąż czują się obywatelami duchowej ojczyzny – pozosta-
wionej u początków osadniczej drogi. Pokolenia urodzonych na Dolnym Śląsku 
nie mogą się pozbyć rozdarcia pomiędzy tradycjami kultury swych rodzin i przed-
wojennym dziedzictwem tutejszego regionu. Najmłodsi zazwyczaj odrzucają ja-
kiekolwiek myślenie o tradycji, identyfikując się ze wzorcami kultury masowej”25. 
Wspomniana postawa definiowania tożsamości kulturowej i regionalnej kształto-
wana jest zarówno w sposób indywidualny, jak i w formie zbiorowej. Z pewnością 
w rodzinach, w których kultywowana jest szczególnie mocno (nie tylko przy okazji 
świąt religijnych czy uroczystości rodzinnych) pamięć stron ojczystych dziadków 
– pionierów osadnictwa dolnośląskiego – proces wkorzeniania się w środowisko 
kulturowe Dolnego Śląska jest bardziej skomplikowany, również (w pewnych 
przypadkach) dla młodego pokolenia urodzonego już na dolnośląskiej ziemi. 

Ogromną rolę w promocji pamięci o małej ojczyźnie pierwszych osadników 
dolnośląskich, a jednocześnie w kreacji jej jako trwałego i ważkiego elementu 
kształtującego tożsamość kulturowo-regionalną współczesnych Dolnoślązaków 
odgrywają także media lokalne, czego przykładem mogą być działania prowa-
dzone przez regionalny dolnośląski oddział Telewizji Polskiej we Wrocławiu. 
Mowa tu głównie o „Studio Wschód” prowadzonym przez redaktor Grażynę Or-
łowską-Sondej, dokumentującym pamięć o małych ojczyznach pozostawionych 

1945–1958, [w:] Piastowsko-komunistyczna satysfakcja? Obchody rocznic historycznych i świąt 
państwowych na Śląsku po II wojnie światowej, red. Joanna Nowosie l ska-Sobe l, Grzegorz 
Strauchold, Wrocław 2008, s. 65–80; Joanna Nowosielska-Sobel, „Kulturalny koloryt naszego 
miasta przybiera na sile u progu jesieni”. Wymowa propagandowa świąt regionalnych na przykłt regionalnych na przykłt regionalnych na przyk adzie ładzie ł
„Września Jeleniogórskiego” w okresie PRL, [w:] ibidem, s. 81–107; Grzegorz Strauchold, Uro-
czystości państwowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych organizowaneółnocnych organizowaneół we Wrocławiuławiuł  w latach 
60. XX w., [w:] ibidem, s. 145–150; Marek Ordyłowski, Obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego 
na Dolnym Śląsku, [w:] ibidem, s. 167–180; Jolanta Ługowska, Przedmowa, [w:] Dziedzictwo
kulturowe, s. 9.

24 Berendt, Powojenny kształt dolnośląląl skiej tradycjiąskiej tradycjią , s. 156.
25 Ibidem.
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na dawnych Kresach Wschodnich26, czy wpisującą się również w klimat kresowy, 
adresowaną głównie do młodego pokolenia akcję „Mogiłę pradziada ocal od za-
pomnienia” (patronat Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty)27.

Dużą rolę w utrwalaniu elementów kresowych w tożsamości dolnośląskiej 
odegrał „mit lwowski”, mocno konstytuujący również współcześnie krajobraz 
kulturowy stolicy regionu – Wrocławia28. W obecnej świadomości wrocławian 
funkcjonuje już co prawda zweryfikowana wersja stwierdzenia i wiedzą oni, iż 
powojenni mieszkańcy miasta wywodzili się z różnych regionów przedwojennej 
Polski, a nie tylko ze Lwowa czy Kresów Wschodnich, jednak odwołania do mitu 
lwowskiego na płaszczyźnie tożsamościowo-regionalno-kulturowej są bardzo 
żywe, czego przykładem mogą być działania prowadzone przez Zakład Narodo-
wy im. Ossolińskich (wystawy, publikacje, konferencje, imprezy kulturalne). Nie 
brak ich również w sferze działań oświatowo-pedagogicznych adresowanych do 
młodego pokolenia. Trwałymi symbolami Wrocławia i wrocławian są Panorama 
Racławicka i pomnik hrabiego Aleksandra Fredry29.

Do grona ważkich elementów konstytuujących współczesną tożsamość kultu-
rowo-regionalną społeczeństwa Dolnego Śląska zaliczyć należy odwoływanie się, 
w pozytywnym sensie, do niemieckiego dziedzictwa kulturowego tej ziemi. W nurt 
ten wpisuje się również sąd J. Joachimsthalera: „[...] dzisiejsi mieszkańcy Dolnego 
Śląska nauczyli się w końcu odnosić nie tylko do średniowiecznych polskich tra-
dycji regionalnych, lecz również akceptować, a nawet cenić, wymazywane przez 
dziesięciolecia ślady niemieckości jako nieusuwalne cechy charakterystyczne ich 
małej ojczyzny”30. 

Tego rodzaju dyskusje z pewnością w jakimś sensie wpływają na proces kształ-
towania się tożsamości społeczeństwa dolnośląskiego. Wydaje się jednak, że ob-
rany na otwartość azymut nie może, przynajmniej w najbliższym czasie, zostać 
zmieniony, do głosu bowiem dochodzą pokolenia, dla których Dolny Śląsk zarówno 
poprzez miejsce urodzenia, jak i wzrastania w określonej przestrzeni kulturowej jest 
ich małą ojczyzną. Ogromną rolę odgrywają tu również czynniki globalizacyjne 
wszechobecne na płaszczyźnie kulturowej. Na Dolnym Śląsku młode pokolenie, 
jak zauważa J. Joachimsthaler, nie może już po prostu nie dostrzegać, że „między 
przypisanym przestrzeni znaczeniom a ich własnym postrzeganiem przestrzeni 

26 Studio Wschód, http://www.tvp.pl/wroclaw/spoleczne/studio-wschod (dostęp: 17 IX 2014).
27 Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, http://promotion.org.pl/mogily/mogily.htm (dostęp: 

17 IX 2014).
28 Jana Eggers-Dymarski, Joanna Gizewska, Karin Lenk, Gabriele Pfeifer, Pomiędzy starądzy starądzy star

a nową ojczyzną, [w:] Polski Wrocław jako metropolia europejska. Pamiław jako metropolia europejska. Pamił ęć i polityka historyczna
z punktu widzenia oral history, http://homepage.univie.ac.at/philipp.ther.breslau/htr (dostr (dostr ęp: 17 IX 
2014); Ordyłowski, ŻycieŻycieŻ , s. 27; Thum, Die fremde, s. 157–158.

29 Jarosław Mal iniak, Ze Lwowa do Wrocławia. Fredro ławia. Fredro ł – świadek historii, Wrocław 2011; 
http://panoramaraclawicka.pl (dostęp: 17 IX 2014).

30 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 479.
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otwierają się niezmierzone otchłanie. Wypierana, a jednak dostrzegalna niemiecka 
przeszłość musiała być przez nich dopiero mozolnie rekonstruowana jako terra re-
cognita. [...] »Przezwyciężenie przeszłości« [tu wysiedlenie Niemców i zacieranie 
przez lata powojenne niemieckiej obecności na Dolnym Śląsku – J.N.-S.] polega 
na tym, że poszukuje się tworzącego tożsamość nawiązania do życia właśnie tych 
szczęśliwie nieobecnych już poprzednich mieszkańców pochodzenia niemieckiego, 
a okres przejściowy pomiędzy przybyciem Polaków a przymusowym przesiedle-
niem Niemców – niełatwy dla wszystkich, których dotyczył – stylizuje się jako 
missing link na kształt niemalże inicjacyjnego mitu wspólnoty”31.

Kolejnym czynnikiem tematyzującym problem tożsamości kulturowo-regional-
nej społeczeństwa Dolnego Śląska jest „stopień podtrzymywania i promowania [...] 
wartości przesiedleńczych kultur regionalnych”, które według części etnologów nie 
tylko odgrywają rolę elementu tożsamościowego, lecz także mogą stać się szansą 
jego rozwoju turystycznego32. Przez kolejne powojenne dziesięciolecia w wyniku 
działania różnorakich zjawisk i procesów (m.in. polityka władz komunistycz-
nych dążąca do swoistego glajszaltungu kulturowego Dolnego Śląska, negatywne 
konsekwencje zderzeń kulturowych potęgujących animozje etniczne osadników, 
urbanizacja części obszarów wiejskich i następujące w wyniku modernizacji prze-
miany modelu życia, ruchy migracyjne, oddziaływanie kultury masowej) doszło 
do marginalizacji „fenomenu etnologicznego”, czyli zróżnicowanego bogactwa 
wartości kulturowych33. W ostatnich latach możemy jednak mówić o pewnym 
jego odrodzeniu, co widać chociażby w prężnie działających ludowych zespo-
łach pieśni i tańca (w odmianie amatorskiej i bardziej profesjonalnej), imprezach 
zarówno ludycznych, jak i kulturalnych wspieranych przez władze samorządowe 
czy media34.

To swoiste odrodzenie pamięci o wielokulturowości ziemi dolnośląskiej i pro-
mowanie go w kontekście czynnika wyróżniającego i spajającego społeczność 
regionu nie zawsze ukierunkowywane jest w sposób przemyślany, oparty nie tylko 
na wiedzy o przeszłości tej ziemi, ale także na wrażliwości i oczekiwaniach tutej-
szych mieszkańców. Na wspomniany problem zwracają uwagę etnolodzy: „Muszą 
więc budzić niepokój poczynania tych, którzy kontrolując przeszłość – być może 
z bezradności wobec jej skomplikowania – tylko określone treści próbują uczynić 
tą osią, wokół której ma budować się poczucie dolnośląskiej tożsamości”35. Szcze-
gólnie wiele błędów popełnia się podczas prób łączenia elementów kulturowych 
niemieckiego dziedzictwa z kulturą regionalną przywiezioną tu przez powojennych 
osadników. 

31 Ibidem, s. 497, 500.
32 Berendt, Powojenny kształt dolnośląląl skiej tradycjiąskiej tradycjią , s. 154.
33 Ibidem.
34 Robert Migdał, Małgorzata Majeran-Kokkot propaguje modłgorzata Majeran-Kokkot propaguje modł ę gorzata Majeran-Kokkot propaguje modę gorzata Majeran-Kokkot propaguje mod na ludowe, 6 XI 2011, http://

www.gazetawroclawska.pl (dostęp: 18 IX 2014); O LiśLiśLi cie Przebojów Ludowych Radia Wrocławławł , 
http://www.ludowe.prw.pl (dostęp: 18 IX 2014).

35 Berendt, Przeszłołoł ść, s. 248.
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Wśród głównych determinantów tożsamości kulturowo-regionalnej Dolnego 
Śląska wciąż na jednym z pierwszych miejsc znajduje się więc poszukiwanie 
punktu odniesienia, swoistego wzorca. Pisze o tym E. Berendt: „Ten region, któ-
ry w okresie powojennym wchłonął tak wiele różnych wątków, pomimo upływu 
ponad 50 lat nie ukształtował nowej wspólnej wszystkim grupom formy i treści, 
które mogłyby stanowić odpowiedni wzorzec. A przecież potrzebę ustalenia takiego 
idealnego modelu odczuwamy także ze względów czysto praktycznych. Region 
otwierający się w coraz większym stopniu na turystykę potrzebuje jakichś prostych 
definicji swej odmienności od innych terenów. [...] Chcemy zidentyfikować spójny 
i zasadny system znaków i symboli wspólnych, integrujących, ale także odwołanie 
się do tylko jednego z nurtów tutejszej tradycji grozi zafałszowaniem historii, co-
raz częstsze zaś promowanie wyłącznie uproszczonej wizji tradycji przedwojennej 
może stać się tej historii okaleczeniem”36.

W definicję tożsamości dolnośląskiej na stałe wpisana jest również potrzeba 
określenia swoistości kulturowej subregionów. Już w okresie Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej (dalej: PRL), mimo działań podejmowanych przez władze 
komunistyczne, takie tendencje w różnych okresach i z rozmaitą siłą się uwidacz-
niały. Doskonałym przykładem może tu być Kotlina Kłodzka czy Kotlina Jele-
niogórska37. Wokół tego rodzaju działań szczególnie dobry klimat pojawił się po 
przemianach 1989 r.38 

Siła ruchu regionalistycznego determinowana działaniami władz samorzą-
dowych, placówek oświatowych, towarzystw społeczno-kulturalnych, mediów 
z prasą lokalną na czele, ujawniona po 1989 r., jest do dnia dzisiejszego ważnym 
czynnikiem współtworzącym tożsamość społeczną. Jej fenomen polega na sile 
społeczeństwa obywatelskiego. Co prawda rozwój tej idei został spowolniony na 
płaszczyźnie politycznej jako efekt kryzysu elit, jednak na obszarze kulturowym 
pozostaje wciąż elementem bardzo aktywnym. Jego moc tkwi w tym, iż regiona-
lizm jest ruchem społecznym powodującym aktywność najróżniejszych grup, które 
w rozmaity sposób mogą przyczyniać się do kreowania wyróżników regionu sta-
nowiących o jego sile w aspekcie zarówno kulturowym, jak i ekonomicznym39. 

Problematyka sił spajających i destrukcyjnych społeczeństwo w kontekście 
tożsamości kulturowo-regionalnej jako zjawisko historyczne na Śląsku Górnym 

36 Ibidem; Andrzej Zawada, Czy istnieje literatura dolnośląska?, „Dolny Śląsk”, 2001, 9, s. 
251–257; Ewa Kofin, Pytanie o „muzykę dolnośląską”, ibidem, s. 258–263; Aneta Augustyn, 
Plebiscyt: Wybieramy potrawę i produkt Dolnego Śląska, 6 VIII 2010, http://www.wroclaw.gazeta.
pl (dostęp: 18 IX 2014); Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, (konkurs), http://www.
produktyregionalne.pl/nkd.html (dostęp: 18 IX 2014).

37 M. Ruchniewicz, Budowa kłBudowa kłBudowa k odzkiej tożsamożsamoż ści regionalnej, s. 61–71; Nowosie lska-
-Sobel, „Czy istnieje”, s. 21–43; Ivo Łaborewicz, Integracja ludności Kotliny Jeleniogórskiej 
na przykłna przykłna przyk adzie działadzie dział łalnołalnoł ści Towarzystwa Klubów Robotniczych i Chłopskichłopskichł , [w:] Dolnośląląl zacy?ązacy?ą , 
s. 45–59.

38 Anatol J. Omelaniuk, Transformacja a regionalizm, „Dolny Śląsk”, 96, 1996, 3, s. 266– 
273.

39 Ibidem, s. 267; M. Ruchniewicz, Budowa kłodzkiej tożsamości regionalnej, s. 64.
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i Opolskim po 1945 r. jawi się jako równie skomplikowana i wielowątkowa (acz-
kolwiek z innych powodów) jak na ziemi dolnośląskiej. Ze względu na swoją ob-
szerność wymaga ona ujęcia bardzo wielu zagadnień. Ograniczone ramy artykułu 
powodują, iż wybrano jedynie niektóre wątki celem zasygnalizowania problema-
tyki i wskazania pewnych cech różnicujących ją na tle szerzej potraktowanych 
zagadnień dotyczących Dolnego Śląska. 

Po 1945 r. doszło do zasadniczych zmian w rozumieniu tożsamości na Górnym 
Śląsku40. W wyniku poważnych przekształceń geopolitycznych wpływających na 
przeobrażenia graniczno-terytorialne doszło do głębokich przemian demograficz-
no-etnicznych, które niosły ze sobą poważne konsekwencje dla tożsamości kultu-
rowo-regionalnej tej ziemi. Przede wszystkim mowa tu o wysiedleniu dużej części 
społeczności niemieckiej. Jak zauważa Dan Gawrecki: „Ludność ta była bezspornie 
nośnikiem tożsamości śląskich czy górnośląskich i mając świadomość stosunku 
do swej ojczyzny odchodziła, zazwyczaj niedobrowolnie, do różnych części Nie-
miec”41. Pozostała na tym terenie niemiecka ludność autochtoniczna w kolejnych 
latach dalej zmniejszała swoją liczebność (szczególnie po 1956 r.). Skomplikowana 
była również sytuacja polskiej ludności autochtonicznej, która w pierwszych powo-
jennych latach przechodziła trudny proces weryfikacji narodowej. Duże znaczenie 
miało przybycie na ziemię górnośląską licznej społeczności Polaków z centralnej 
Polski czy przesiedleńców z Kresów Wschodnich, a także polskich reemigrantów 
z Francji i Belgii – wszyscy oni przynieśli swój bagaż jasno zdefiniowanych do-
świadczeń kulturowych42. W tym sensie wspomniane przeobrażenia geopolitycz-
ne i demograficzne wpływały destrukcyjnie na kondycję tożsamościową różnych 
grup społecznych zamieszkujących Górny Śląsk. Jednocześnie jednak stały się dla 
regionu szansą na stworzenie nowej jakości w sferze tożsamości. Pytanie jednak 
brzmi: czy było to zgodne z oczekiwaniami społecznymi?

 Pytanie o to, „kim jest Górnoślązak”, zarówno dla samych mieszkańców regio-
nu, jak i dla naukowców, polityków, publicystów oraz obserwatorów zewnętrznych 
rozumianych jako współobywatele państw zamieszkiwanych przez byłych czy 
obecnych mieszkańców śląskiej ziemi należy do grupy nie tylko najważniejszych, 
lecz także najbardziej skomplikowanych. W odpowiedzi na tak postawione pytanie 
kryje się bogaty zestaw faktów, procesów i zjawisk, które w zależności od miejsca, 
czasu i kontekstu stanowiły i w pewnych okolicznościach stanowią do dnia dzi-
siejszego źródła zarówno sił spajających społeczność regionu w kontekście jego 
tożsamości kulturowo-regionalnej, jak i sił destrukcyjnych. Wskazać tu należy 
m.in. na kwestię instrumentalizacji i upolitycznienia problemu nie tylko w okresie 
PRL-u, ale także po 1989 r. Odpowiedź komplikuje również proces polaryzacji 

40 Gawrecki, W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości, s. 71.
41 Ibidem.
42 Ryszard Kaczmarek, Ludzie – stosunki demograficzne, struktura społeczna, podziały wyzna-

niowe, etniczne i narodowościowe, [w:] Historia Górnego Śląska, s. 55; Dziurok, Linek, W Polsce 
Ludowej (1945–1989), s. 271–276; Elżbieta Kaszuba, Dzieje Śląska po 1945 roku, [w:] Czapl iń-
ski, Kaszuba, Wąs, Żerel ik, Historia Śląska, s. 445, 451–463, 446–467.
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postaw narodowych w kontekście doświadczeń historycznych. Nie bez znaczenia 
są tu również funkcjonujące w przestrzeni publicznej mity, stereotypy i uprzedze-
nia sięgające korzeniami nie tylko doświadczeń wieku XX, ale także XIX stulecia. 
Sprawy nie upraszcza również postawa badaczy i naukowców, którzy do opisania 
krajobrazu kulturowego i problematyki tożsamościowej społeczności regionu 
używają terminów wieloznacznych, nieprecyzyjnych i niejasnych, na co zwracają 
uwagę współautorzy publikacji Historia Górnego Śląska: „Jest to świadectwo nie 
tyle bezradności badaczy wobec tego fenomenu, ile próba odzwierciedlenia nie-
jednoznaczności postaw”43. Niestety po 1945 r. zdarzało się, a bywa i dzisiaj, że 
dyskurs naukowy był przedłużeniem dyskursu politycznego44. 

Na tym szerokim obszarze tematycznym zwraca uwagę jeden ze szczególnie 
widocznych od lat 90. XX w. problemów – ten dotyczący narodu śląskiego45. Roz-
grzewa on umysły, świadomość i dyskusje zarówno wśród społeczeństwa Górnego 
Śląska, jak i polityków, publicystów, naukowców, z historykami, socjologami, 
etnologami czy językoznawcami na czele46. Gorący klimat i ostrość polemiki 
prowadzonej na tym obszarze oraz duże zaangażowanie części społeczeństwa 
wytyczają po raz kolejny nowy kierunek w procesach tworzących budowę tożsa-
mości regionu. 

Podsumowanie
Tożsamość kulturowo-regionalna jako źródło sił spajających, ale także destruk-

cyjnych w obrębie regionu, określająca przynależność osób oraz grup społecznych 
na Śląsku, stanowi problem niezwykle skomplikowany. Swoimi korzeniami tkwi 
mocno w doświadczeniach przeszłości. Jej kształtowanie jest procesem ciągłym, 
żywym, dynamicznym, podlegającym nieustannym oddziaływaniom czynników 
geopolitycznych, społecznych, a nawet ekonomicznych. Na proces budowy toż-
samości w równie ważnym stopniu wpływają czynniki będące efektem postaw 
osobistych, zamkniętych w indywidualnej siatce interpretacyjnej, jak również 
w spojrzeniu zbiorowym. Jednocześnie problem ten ma podstawowe znaczenie dla 
społeczeństwa regionu, bo jak zauważa D. Gawrecki: „człowiek określając swoją 
tożsamość, istotę poznania samego siebie, poszukuje i uświadamia sobie swoje 
miejsce w procesie dziejowym i na swój sposób kształtuje warunki dla własnej ak-
tywnej i świadomej działalności”47. Szczególną datą dla wszystkich części śląskiej 
ziemi, wyznaczającą nowy etap w procesie formacyjnym tożsamości kulturowo-
-regionalnej, stał się rok 1945. Śląsk Dolny, Górny i Opolski stanęły przed zgoła 

43 Baron, Michalczyk, Witkowski, Kim jest Górnoślązak?, s. 467.
44 Ibidem, s. 472.
45 Ibidem, s. 473; Kaczmarek, Ludzie, s. 55. 
46 Nadciągajągają ą Ślą Ślą Ś ąląl zacy. Czy istnieje narodowoązacy. Czy istnieje narodowoą ść Ślść Ślść Ś ąląl skaąskaą , red. Lech M. Nijakowski, Warszawa 

2004; Marian G. Gerl ich, „My prawdziwi Górnośląląl zacyązacyą ...”zacy...”zacy . Studium etnologiczne, Warszawa 2010; 
Elżbieta A. Sekuła, Po co ŚlŚlŚ ąląl zakom potrzebny jest narązakom potrzebny jest narą ód? Niebezpieczne związki miązki mią ędzy autonomią
a nacjonalizmem, Warszawa 2009.

47 Gawrecki, W poszukiwaniu górnośląskich tożsamości, s. 57.
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odmiennymi, niezwykle trudnymi problemami. Wszędzie proces ten przebiegał 
w klimacie wysokiego stopnia skomplikowania. 

Na Dolnym Śląsku oznaczał on – w obliczu wysiedlenia niemieckiej ludności 
autochtonicznej – budowę tożsamości kulturowo-regionalnej niemal od podstaw. 
Rozpoczęty w 1945 r. proces trwa do dnia dzisiejszego. Na wspomniany kluczowy 
dla regionu fakt zwracają uwagę autorzy raportu Tożsamość mieszkańców Dolnego 
Śląska (2011 r.). Podkreślają w nim, iż proces formacyjny pojęcia „Dolnoślązaka”, 
nie tylko jako mieszkańca tej części Śląska, ale także elementu tożsamościowego 
w szerokim ujęciu kulturowo-socjologicznym, wykazuje stały trend48. Jednym 
z obszarów poddanych badaniu było zagadnienie związane z pytaniem o znacze-
nie związków z terytorium zamieszkiwania społeczności dolnośląskiej i wpływu 
tego faktu na procesy budowy tożsamości lokalnej. Odpowiedź respondentów na 
tak postawione pytania ujawniła, iż, po pierwsze, zależność: zmiany administra-
cyjne odnoszące się do regionu – budowa tożsamości społecznej ma bardzo duże 
znaczenie. Po drugie, w wypadku Dolnego Śląska działają one raczej jako czynnik 
zakłócający procesy budujące spójność społeczną. Autorzy raportu jednoznacznie 
stwierdzili, iż zdefiniowanie fizycznego obszaru regionu stanowi dla mieszkańców 
dolnośląskiej ziemi poważny problem49. Swój wniosek opatrzyli komentarzem: 
„Częściowo jest to wynikiem skomplikowanej historii tych ziem, przede wszystkim 
ich historii powojennej i kolejnych reform administracji terenowej. Zmiany granic 
województw z całą pewnością nie przyczyniły się do wytworzenia specyficznej 
więzi łączącej mieszkańców z ich terytorium”, co potwierdzić miały odpowiedzi 
respondentów50. Albo nie potrafili oni w ogóle wskazać konkretnego obszaru, albo 
utożsamiali go z obecnym województwem dolnośląskim. Do rzadkości należały 
odniesienia do historycznych granic regionu. Pojawiały się zaś wskazania co do 
kwestii krajobrazowych, klimatycznych czy ukształtowania powierzchni tere-
nu51. Dodatkowo problem skomplikował się w wyniku reformy administracyjnej 
z 1999 r. Jak zauważają autorzy raportu: „Podział ten budził liczne kontrowersje 
wśród respondentów, którzy podkreślają wspólną historię i cechy tych terenów 
oraz dylematy, jakie mieli mieszkańcy w okresie, gdy przygotowywano reformę 
i decydowały się losy tych terenów. Nowy podział administracyjny w niektórych 
przypadkach spowodował komplikacje w życiu jednostek, związane na przykład 
z dojazdami do szkoły czy pracy. Widać to zwłaszcza w przypadku mieszkańców 
mniejszych miejscowości znajdujących się na pograniczach województwa dolno-
śląskiego”52. Raport ujawnił więc wyraźną tendencję w postawie społecznej na 
Dolnym Śląsku. Otóż w układzie więzi: Polska – ojczyzna ideologiczna, miejsce 
urodzenia lub określony teren zamieszkiwania położony na mapie dolnośląskiej, 
tzw. mała ojczyzna, czy wreszcie Dolny Śląsk jako region, ten ostatni wyznacznik 

48 Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska. Raport z badań. 
49 Ibidem, s. 28.
50 Ibidem.
51 Ibidem, s. 28–29.
52 Ibidem, s. 29.
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odgrywa najmniej istotną rolę, co nie oznacza, że tutejsza społeczność z nim się nie 
identyfikuje. Widać tu jednak wyraźnie konsekwencję deficytu tożsamościowego 
spowodowanego brakiem klarownej dla przeciętnego mieszkańca Dolnego Śląska 
definicji regionu i jego granic53. 

Z kolei dla Opolszczyzny po 1945 r. koniecznością stało się, jak zauważa 
J. Joachimsthaler, „oparcie się dopiero na nowo przypisanej temu regionowi pol-
skiej tradycji (co szło w parze także z zaniedbywaniem autonomicznej tradycji 
polskojęzycznej czy też polsko-śląskiej mniejszości tego regionu). Po roku 1989 
różnice między obszarem katowickim a Ziemią Opolską utrwaliły się: na Śląsku 
Opolskim problem identyfikacji z regionem stał się centralnym punktem tworzącej 
się tożsamości ponad podziałami społecznymi, podczas gdy podobna tożsamość 
regionalna na Górnym Śląsku była propagowana już od zawsze i tylko nieliczni 
tamtejsi młodzi autorzy explicite odcinają się od tego tematu, który ich zdaniem 
stanowi kontynuację tradycji i dyskusji sprzed przełomu politycznego [...], lecz dla 
większości mieszkańców tego regionu temat nie stał się wcale mniej ważny”54.

Górny Śląsk to z kolei region o złożonych stosunkach narodowościowych 
i dużym bogactwie wielokulturowości. Złożoność ta, jak twierdzą współautorzy 
Historii Górnego Śląska: „trwa, mimo iż obszar ten od ponad pół wieku jest czę-
ścią jednego państwa”, a procesy konstytuujące zjawisko narodu śląskiego „są 
również reakcją na – tłumione przez dziesięciolecia PRL – odrębności regionalne, 
etniczne, narodowe”55. 

W zestawie pytań o tożsamość kulturowo-regionalną poszczególnych części 
śląskiej ziemi po 1945 r. i siły konstytuujące zamieszkujące je społeczeństwa 
nie może zabraknąć także i tego: czy możliwe jest jeszcze w ogóle włączenie do 
konglomeratu tożsamościowego pojęcia Śląsk bez podziałów geograficzno-ad-
ministracyjno-historycznych? Do pewnego stopnia odpowiedź na nie daje J. Joa-
chimsthaler, pisząc o mieszkańcach tej ziemi, że „na nowo ten Śląsk stwarzają 
(poprzez wymianę również z jego byłymi mieszkańcami) jako zbiorową wizję 
poetycką. Jako ich Śląsk. Ich dzieło sztuki. Ich estetyczną przestrzeń znaczeniową 
i interpretacyjną”56.

53 Ibidem, s. 34.
54 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 481.
55 Baron, Michalczyk, Witkowski, Kim jest Górnośląląl zak?ązak?ą , s. 473.
56 Joachimsthaler, Wielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobrażWielokrotnie wyobra ana prowincja, s. 513.
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THE CULTURAL AND REGIONAL IDENTITY OF SILESIA AFTER 1945. 
THE ANALYSIS OF COHESIVE AND DISRUPTIVE FORCES WHICH 
DEFINED SOCIAL COHESION AS A HISTORICAL PHENOMENON 

(SELECTED TOPICS)

The cultural identity of Silesian lands after World War II was a source of both cohesive and dis-
ruptive factors. It’s roots are deep in the events of the past. It’s formation is an continuous, lively and 
dynamic process, constantly influenced by geopolitical, social and economic factors. The process of 
the formation of identity is influenced as greatly by factors resulting from personal attitudes enclosed 
in an individual personal interpretational lattice, as well as collective attitudes.

The year 1945 was a date significant for all parts of the Silesian land, it marked a new stage in 
the process of the formation of cultural and regional identity. Upper Silesia, Lower Silesia and Opole 
Silesia all had to tackle differing, complex problems. In Lower Silesia, due to the indigenous German 
population being driven out, the formation of identity was a process starting nearly from scratch. 
For Opole Silesia it was necessary to base on Polish tradition, newly reacquired by this region. Such 
traditions have always been cultivated in the ethnically complex and multi-cultural complex Upper 
Silesia. From this intricacy stems the very limited social drive to construct “a Silesian nation”, in this 
region, which should be perceived as a reaction to the socialist authorities of the People’s Republic 
of Poland suppressing for decades the regional, ethnic and national differences.
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DIE KULTURELLE UND REGIONALE IDENTITÄT IN SCHLESIEN 
NACH 1945 – ANALYSE INTEGRIERENDER UND DESINTEGRIERENDER 

KRÄFTE EINER GESCHICHTLICHEN ERSCHEINUNGSFORM 
(AUSGEWÄHLTE PROBLEME)

Die kulturelle Identität Schlesiens nach dem Zweiten Weltkrieg erwies sich als eine Quelle inte-
grierender, aber auch desintegrierender Kräfte. Ihre Wurzeln stecken tief in den Vergangenheitserfah-
rungen. Ihre Entwicklung ist ein dauerhafter, lebendiger, dynamischer Prozess, der ununterbrochen 
geopolitischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren unterworfen ist. Der Aufbauprozess von 
Identitäten wird in gleicher Weise von Faktoren bestimmt, die einerseits auf persönliche, d. h. in ei-
nem personellen Interpretationsnetz erfasste Einstellungen, andererseits auf Kollektiveinstellungen 
zurückgehen.

Ein besonderer Zeitpunkt, der eine neue Etappe im Formationsprozess der kulturellen und regio-
nalen Identität für alle Teile Schlesiens bedeutete, war das Jahr 1945. Nieder-, Ober- und das Oppelner 
Schlesien standen unterschiedlichen und komplizierten Problemen gegenüber. In Niederschlesien 
musste der Aufbau einer regionalen Identität – angesichts der Vertreibung der einheimischen deut-
schen Bevölkerung – beinahe von der Wurzel auf neu erfolgen. Für das Oppelner Schlesien war es 
unumgänglich, sich an die dieser Region neu zugeschriebene polnische Tradition anzulehnen. Solche 
Traditionen wurden im national komplexen und multikulturellen Oberschlesien bereits lange vorher 
propagiert. Aus dieser Gemengelage resultieren die sozial begrenzten Bemühungen um die Formung 
einer „schlesischen Nation“, was als Reaktion auf die jahrzehntelang von der Volksrepublik Polen 
bekämpfte regionale, ethnische und nationale Besonderheit anzusehen ist.
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