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GalICja wCIąż obeCna?
uwagi o wystawie i albumie zatytułowanym „mit Galicji”

Mit Galicji, pod red. nauk. Jacka Purchli [et al.],
Międzynarodowe Centrum Kultury (Kraków), Wien Museum,
Kraków, MCK, 2014, 468 s.

Jednym z głośniejszych wydarzeń kulturalnych w Krakowie w roku 2014 było 
otwarcie 10 października 2014 r. wystawy o atrakcyjnym tytule „Mit Galicji”1. 
Wystawę zorganizowało Międzynarodowe Centrum Kultury z pomocą Wien 
Museum, a towarzyszył jej monumentalny album o tym samym tytule2 będący nie 
tylko klasycznym katalogiem, ale i zbiorem licznych, najczęściej interesujących 
esejów, o dziejach i kulturze Królestwa Galicji i Lodomerii, tego dziwacznego, 
zmitologizowanego tworu, który powstał w wyniku I rozbioru I Rzeczypospolitej 
Polskiej i istniał w latach 1772–1918, aż do poniekąd haniebnego końca Austro-
Węgier.

Warto wracać do dziejów tego austriackiego kraju koronnego, bo – jak pisze 
jedna z autorek albumu –

chociaż Galicji już nie ma, to jednak funkcjonuje ona jako przestrzeń wyobrażona, 
z którą współcześni mieszkańcy tego regionu czują więź emocjonalną  
i psychologiczną3.

Czy to nie słowa na wyrost? Będąc współczesnym mieszkańcem tego regionu, 
bynajmniej nie czuję jakiejś szczególnej więzi emocjonalnej i psychologicznej  
z historyczną Galicją. Interesuje mnie ona z zupełnie innych powodów. Na tyle 
jednak są to mocne powody, abym nie tylko obejrzał wystawę, ale i zapoznał 
się z tekstami zamieszczonymi w albumie, choć przyznać muszę, że w kilku co 
najmniej przypadkach był to trud zbędny.

Jeden z anonsów internetowych tak przybliżał projekt MCK-u:

„Mit Galicji”, który „składać się będzie z wystawy, publikacji oraz programu 
towarzyszącego, w tym konferencji naukowej z udziałem autorów tekstów, które 

1 Wystawa była eksponowana w Galerii MCK (Rynek Główny 25) do 8 marca 
2015 r. Reklamował ją żenujący, „genderowy” plakat przedstawiający postać męską 
(najprawdopodobniej jest to Franciszek Józef I), ubraną w strój kobiecy z epoki, pchającą 
wózek dziecięcy.

2 Mit Galicji, red. J. Purchla, W. Kos i in., Kraków 2014, 465 s., il.
3 M. R y d i g e r,  Mit i historia [w:] Mit Galicji…, s. 229.
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wejdą w skład tomu […]. Krajobraz kulturowy Galicji przekracza granice historyczne  
i współczesne, etniczne, narodowe oraz religijne. „Mit Galicji” ma na celu wzmoc-
nienie zrozumienia wspólnoty losów kulturowych w regionie, zrozumienie podstaw 
różniących się tożsamości w dzisiejszym świecie.

Inny fragment internetowej eksplikacji podkreślał, iż ma to być wystawa

poświęcona dziedzictwu wielokulturowej Galicji […]. W zamierzeniu organizatorów 
wystawa ta ma zgłębiać ewolucję i żywotność mitu Galicji z perspektywy trzech 
krajów: Austrii, Polski i Ukrainy.

Choć mam zasadnicze wątpliwości, czy Galicja była regionem kulturowym 
(była raczej zespołem mocno różniących się regionów w obrębie jednego mało 
spójnego ciała administracyjno-politycznego), to przecież widziana z zewnątrz 
skłaniała obserwatorów do uogólnień na przykład etymologicznych. Mieszkańcy 
Galicji zwani byli Galicjanami („Galicjokami”), tak jak mieszkańcy Królestwa 
Polskiego Królewiakami. Do dziś spotykam się z żartami ze strony kolegów  
z dawnego zaboru pruskiego, którzy pytają mnie, kiedy zamierzamy przyłączyć 
się do Austrii. Odpowiedź jest prosta: wtedy, gdy wy przyłączycie się do Berlina. 
Jasne zatem, że nie da się przekreślić ponad wieku przynależności do obcego 
państwa, skąd jednak ma się wziąć wspomniana wcześniej więź emocjonalna? 
Oczywiście z wciąż żywych „pozytywnych mitów”. Obok nich jednak są także 
mity negatywne, np. mit „nędzy galicyjskiej”, zbudowany w oparciu nie tyle  
o rzetelne dane statystyczne, ile o odmienne wizje rzeczywistości wynikające  
z różnych partyjnych afiliacji.

Zatem to, co mnie interesuje w Galicji (przyjmijmy, że mowa tu o całym 
dawnym zaborze austriackim, choć to pewne uproszczenie – np. Kraków stał się 
jego częścią dopiero w 1846 roku), to dzisiejsze przekonanie, że dawne galicyjskie 
mity, zarówno pozytywne, jak i negatywne, mają znaczenie, że wpływają 
na dzisiejsze sądy, że wywołują dziś konkretne działania. Nie mam przeko- 
nania, że dziedzictwo galicyjskie, w tym oczywiście także mity, w jakikolwiek 
sposób wpływa na dzisiejsze postawy regionalne. Z pewnością sentymentalne 
wycieczki w przeszłość galicyjską bywają domeną artystów, zwłaszcza pisarzy,  
może także plastyków – o czym przekonuje nas wystawa – ale czy także np. poli- 
tyków? Z pewnością nie. Artyści są wrażliwi na mity, historycy i politycy  
nie powinni.

Problem zaczyna się od rozumienia pojęcia mit. W zamieszczonych w albumie 
tekstach niemal wszyscy autorzy posługują się tym pojęciem, niewielu próbuje 
go zdefiniować. Monika Rydiger pisze:

Mit […] nie jest przekazem informacji, ale komunikowaniem znaczeń, nie jest też 
relacją z przeszłości, ale jest jej interpretacją. Mityczne narracje cechuje wieloznaczność, 
a właściwie niejednoznaczność. To swoista „poetyka” ambiwalencji, antynomii i bycia 
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„pomiędzy” – pomiędzy prawdą a fałszem, pomiędzy rozumem a wiarą, realnością  
a imaginacją, sztuką a obrzędem, przeszłością a teraźniejszością, pomiędzy deprecjacją 
a idealizacją, uogólnieniem a konkretyzacją, logiką a absurdem. Mit ma podniosły ton, 
jest przesiąknięty metaforami, symbolami, alegoriami. Ma wielowarstwową strukturę 
palimpsestu. Cechuje go paradoksalność i polisemiczność4.

Takie postmodernistyczne rozumienie mitu daleko nas nie zaprowadzi, może 
raczej należy przyjąć wersję zredukowaną, uznać, że:

Mit historyczny […] kreuje świadomość historyczną w oparciu o upro-
szczony, uogólniony obraz przeszłości i tylko wybrane fakty i procesy 
historyczne5.

Byłby zatem mit historyczny po prostu rezultatem niewiedzy, dzieckiem 
egzaltacji i nostalgii. Jak z tym fantem ma sobie poradzić historyk? Krzysztof 
Zamorski powiada:

Historyk […] w stosunku do mitu może jedynie – jak to zauważył Jerzy Topolski 
– zająć trzy postawy. Może mit odrzucić i widzieć sens całej swojej twórczości jako 
walkę z wiedzą mityczną. Może uznać bezsensowność tej walki i traktować mit 
jako zjawisko kulturowe, jako jeden z elementów odczytywania i przekazywania 
doświadczenia przeszłości, i zająć się jego analizą. Może na koniec mit powielać6.

Artyści mity historyczne powielają, przetwarzają je w mity artystyczne  
(np. literackie), historycy na ogół z nimi walczą, etnolog i psycholog uznaje 
je za godne analizy fakty kulturowe. Mam wrażenie, że widz omawianej 
wystawy, jednocześnie czytelnik albumu, został wystawiony na nie lada próbę. 
Jednocześnie musi być artystą, wcielać się w historyka oraz pełnić rolę etnologa 
i psychologa. Czy to w ogóle możliwe? Każdy zainteresowany musi sam na to 
pytanie odpowiedzieć.

Istotnie, organizatorzy wystawy mają rację, Galicja „obrosła” – jeśli tak 
można powiedzieć – w rozliczne mity, inaczej: na jej temat do dziś krąży wiele 
powierzchownych, nie opartych na faktach narracji, które zwykło się określać 
mianem mit. Waldemar Łazuga jak najsłuszniej stwierdził:

Są mity mniej lub bardziej rozpowszechnione. Makro i mikro. Mit dotyczy pamięci 
przetworzonej lub w stanie przetwarzania. Nie wiadomo, kiedy się rodzi i kiedy 
umiera7.

4 Tamże, s. 229.
5 Tamże, s. 228.
6 K. Z a m o r s k i,  O galicyjskich mitach [w:] Mit Galicji…, s. 133.
7 W. Ł a z u g a,  Galicja jako „polski” mit [w:] tamże, s. 107.
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Zaryzykuję twierdzenie, że rodzi się, gdy fakty historyczne mają mniejsze 
znaczenie niż emocje, a umiera, gdy jest na odwrót. Mam wrażenie, że 
dziś mity Galicji powoli umierają z braku/wygasania podtrzymujących 
je emocji, choć bynajmniej nie zastępuje ich rzetelna wiedza. Po prostu 
Galicja odpływa w historyczny niebyt, przestaje budzić zaintereso-
wanie, przynajmniej zainteresowanie Polaków. Być może stosunkowo 
niewielka frekwencja na wystawie „Mit Galicji” jest tego wymownym  
dowodem.

Czytając artykuły zamieszczone w albumie, mam wrażenie, że wszystkie mity 
Galicji – przywołane i analizowane przez autorów opracowania – mają wymiar 
makro. Nie dyskutując z takim przekonaniem, lepiej je po prostu wymienić,  
z zastrzeżeniem, że z pewnością nie da się wyczerpać ich listy. Ograniczę się do 
mitów „zobiektywizowanych”, do sądów, które skłonny jestem nazwać po prostu 
powszechnymi wyobrażeniami opartymi na niewiedzy.

Na czele należy postawić sąd o „fenomenie Galicji”, o niezwykłości, 
niepowtarzalności tej krainy. Otóż, trzeba sobie uświadomić, że takich „Galicji”  
w samej Europie naliczyć można dziś kilkanaście, a wiek czy dwa wieki 
temu jeszcze więcej. Są to, bądź były, na ogół peryferyjne obszary o mocno 
zróżnicowanej populacji, zróżnicowanej pod względem języka (gwar), wyznania, 
kultury, stopnia zaawansowania procesów narodotwórczych. Przyjrzyjmy się 
pod tym kątem Bałkanom, Siedmiogrodowi, pograniczom kulturowym Francji 
i Niemiec, Włoch i Austrii, długo można wymieniać takie obszary. Zatem, jeśli 
uznaje się Galicję za „raj wielokulturowości”, to takich rajów albo raczej czyśćców, 
a niekiedy piekieł, mamy na świecie sporo. Krzysztof Zamorski trafnie osadził 
na ziemi mit polifoniczności kulturowej Galicji, pisząc, że była to w istocie 

„kakofonia tradycji, intencji i dążeń”8, a Kerstin S. Jobst, zapewne z żalem, ale 
też z przekonaniem nieskorego do akceptowania mitów historyka, stwierdziła: 

„Najwyraźniej Galicja nie była, jak to określił Joseph Roth, „rajem z małymi  
błędami”9.

Najcelniej ujął tę kwestię Jurko Prochaśko, pisząc, iż mit Galicji to intelektualny 
konstrukt, koncepcja idealnej monarchii (tu: habsburskiej), który był:

wieloetniczny, wielowyznaniowy, tradycyjno-postępowy, barwnie-egzotyczny, 
naznaczony różnorodnością, lojalny. Galicja była konstruktem powstałym na podłożu 
najróżniejszych tradycji. […] Dlatego właśnie ten konstrukt tak dobrze zadziałał. 
Mit Galicji był żywym dowodem na możliwość tworzenia podobnych wspólnot  
i podobnych tożsamości. Mit Galicji w ogóle jest mitem o możliwości niemożliwego, 

8 K. Z a m o r s k i, dz. cyt., s. 130.
9 K.S. J o b s t,  Układy i konfrontacje. Kwestia narodowa w Galicji [w:] tamże…, s. 162.
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o tworzeniu historii, o sukcesie woluntaryzmu, nieskończonych możliwościach 
administrowania, nieskończonej podatności materii na wolę polityczną10.

Odczytuję te słowa jako ironię, nic bowiem się nie udało, mit Galicji dowodzi, że 
niemożliwe jest niemożliwe, a materia nie jest podatna na wolę polityczną.

Galicja – miejsce mityczne, dla mnie oznacza to, iż wymyślone, nieistniejące, 
prawdziwa Utopia, jednym jawiła się, jako „raj sielskiej prostoty”, a w konse-
kwencji stała się dla nich „utraconą Arkadią”, innych porażała jako „pół – Azja”  
(co za pomysł!), jeszcze inni widzieli ją jako miejsce, gdzie szalała „nędza 
galicyjska”. Rzeczywiście, nie był to obszar dostatku, ale gdzie takiego szukać 
w owym czasie? Jaka zatem była prawdziwa Galicja, ubogi rolniczy obszar, dość 
gęsto zaludniony, zróżnicowany społecznie, kulturowo, wyznaniowo, językowo; 
obszar zapóźniony cywilizacyjnie, ale aspirujący do Europy, której symbolem był 
Wiedeń. Wiedeń oddalony od Lwowa tylko o dzień jazdy koleją!

Prawdziwa, nie mityczna Galicja, to obszar targany sprzecznościami, obszar, 
na którym zachodziły znaczące procesy: kształtował się ukraiński ruch narodowy,  
w opozycji do polskich dążeń narodowych i politycznych, postępowała stopniowa 
emancypacja ludności żydowskiej, przy zastosowaniu metod niebezpiecznych 
dla jej tożsamości kulturowej, tzw. asymilacji przyspieszonej, administracyjnej. 
Polacy cieszyli się tu, od 1866 roku, daleko idącą autonomią kulturalną, a jedno-
cześnie kwitł, obserwowany z niechęcia przez Polaków z innych zaborów, lojalizm 
wyższych warstw. Lud polski pozostawał pod urokiem „dobrego cesarza” 
Franciszka Józefa I, zwanego bardzo na wyrost „ojcem włościan”, rzekomym 
ich obrońcą przed złymi polskimi panami. Polskojęzyczne podręczniki szkolne 
zręcznie propagowały mit szczęśliwej Galicji „Galicja felix”, pod panowaniem 
opiekuńczej dynastii habsburskiej. W podobnym duchu kształtowano świadomość 
rekrutów z Galicji, których było w austriackim wojsku ok. 20%!

Wystawa, moim zdaniem, rzetelnie i konsekwentnie omawia polityczno-
społeczne dzieje Galicji, gromadzi i eksponuje dokumenty historyczne, zatem nie 
ukrywając istnienia galicyjskich mitów, walczy z nimi. Kto ma oczy i odrobinę 
krytycyzmu widzi, kto jest zauroczony mitami, niewiele zobaczy.

Niepokoi mnie pominięcie na wystawie i w albumie kwestii mitotwórczej 
roli państwowej propagandy, oddziaływującej w szczególności na włościan 
poprzez szkołę, często także przez kościół i oczywiście poprzez powodującą 
spustoszenia w świadomości rekrutów służbę w austriackim wojsku. Warto 
sięgnąć do znakomitej pracy Renaty Hołdy, w której problem ten został pioniersko 
naświetlony11.

10 J. P r o c h a ś k o, Wojna i mit [w:] tamże, s. 201.
11 R. H o ł d a,  „Dobry władca”. Studium antropologiczne o Franciszku Józefie I, Katowice 

2008, 198 s.
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Borries Kuzmany napisał lakonicznie: „Galicja była poniekąd tworem 
wymyślonym przez wiedeńską władzę”12. To absolutna prawda, gros mitów 
galicyjskich zbudowano na fundamentach propagandy oraz na ludzkich emocjach, 
nadziejach, a także ignorancji, elementarnej niewiedzy. O tym trzeba wiedzieć 
i szkoda, że tej prostej prawdy wystawa nie wyeksponowała w dostatecznym 
stopniu.

Dziś, niemal sto lat po tym, jak upadły Austro-Węgry, nad czym nie warto 
ubolewać, bo w końcu było to państwo zaborcze, które odebrało nam na długo 
szansę swobodnego rozwoju narodowego i cywilizacyjnego: „Franciszek Józef, 
a wraz z jego osobą nazwa Galicja – pisze K. Zamorski – zostali docenieni jako 
niezłe produkty marketingowe”13. Na jak długo? Sądzę, że czas „galicyjskiej 
nostalgii” już się kończy. Pozostanie po Galicji nasza pamięć o dziadku czy 
pradziadku, który męczył nas opowieściami o tym, że w tamtych czasach można 
było regulować zegarki wedle przejazdów pociągów. A może i to wspomnienie 
zaliczyć trzeba do galicyjskich mitów?

12 B. K u z m a n y,  O powstaniu i zniknięciu galicyjskiej granicy [w:] Mit Galicji…, s. 145.
13 K. Z a m o r s k i,  dz. cyt., s. 133.




