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Udomawianie przestrzeni. Dynamika 

tożsamości miejsca na Ziemiach Zachodnich

Kategoria przestrzeni jest tradycyjnym punktem oparcia dla badaczy kultury. Antro-

pologia społeczna w szczególności, ale także socjologia i inne nauki społeczne wiązały 

zbiorowy aspekt ludzkości z przestrzennie usytuowanymi wspólnotami. Pozostawanie 

w bezpośrednim, fizycznym kontakcie generuje system reguł, zależności, wspólnych 

idei i symboli, nadających wspólnocie jej kulturową tożsamość. Choć metasocjolo- 

giczna refleksja ostatnich dziesięcioleci skłania do podejrzliwości wobec imperatywu 

przestrzennego zakorzenienia kultury, wydaje się, że wciąż pozostaje on adekwatnym 

założeniem. Zasadniczą krytykę „izomorfizmu przestrzeni, miejsca i kultury” w an-

tropologii społecznej głosili m.in. Akhil Gupta i James Ferguson. Jednak erozja granic 

światów społecznych, wspomagana zarówno zwątpieniem w etnograficzne mapy kul-

tur, jak i zjawiskami nowoczesnej i ponowoczesnej mobilności, migracji, delokalizacji 

i deterytorializacji, nie unieważnia przestrzenności jako podstawowej płaszczyzny 

definiowania rzeczywistości społecznej. Autochton przestał być, co prawda, „prze-

strzennie uwięziony”, lecz bynajmniej nie uczyniło to go niezależną, a-terytorialną 

monadą. Przeciwnie, lokalizacja, umiejscawianie i nadawanie sensu przestrzeni stało 

się problemem dla antropologa i skomplikowanym, nieoczywistym, wymagającym 

wysiłku procesem dla „tubylca”. „Zdolność ludzi do zakłócania ustanowionych po-

rządków przestrzennych, czy to przez fizyczną ruchliwość, czy też przez konceptualne 

lub polityczne działania wyobraźni oznacza, że przestrzeń i miejsce nigdy nie mogą 

być z góry ‘dane’ oraz że proces ich społeczno-politycznego konstruowania winien 

być zawsze brany pod uwagę” (Gupta, Ferguson 2004: 280). Ten proces konstruowa-

nia przestrzeni przez członków społeczności ją zamieszkującej będzie przedmiotem 

moich rozważań.

Punktem wyjścia dla analizy sposobu nadawania miejscu statusu domu jest znane 

rozróżnienie Stanisława Ossowskiego na ojczyznę ideologiczną i ojczyznę prywatną 

(Ossowski 1946). To fundament identyfikacji dwóch rodzajów procesów. Jeden z nich 

dotyczy wpajanej w trakcie socjalizacji ustalonej tożsamości zbiorowej o charakterze 

unifikującym, tożsamości wyuczonej, oficjalnej, w pewnym sensie „obiektywnie da-

nej”. Ojczyzna ideologiczna, będąca kulturowym dziedzictwem wspólnoty narodowej
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to obraz terytorium (a nie, jak podkreśla Ossowski, samo terytorium) przyswajany 
w trakcie edukacji, percypowany, z dominacją czynników poznawczych. Istnieje jed-
nak także inna forma „przyswajania” przestrzeni -  ojczyzna prywatna. W odróżnieniu 
od ideologicznej, jest ona obrazem terytorium, który zyskujemy poprzez bezpośred-
nie doświadczenie tego terytorium i w którym dominują czynniki afektywne. To bez-
pośrednie doświadczenie sprawia, że ojczyzna prywatna jest własnością mniejszych 
społeczności, jest mniej sformalizowana, bardziej subiektywna, podatna na zmiany, 
trudno przekazywalna. I co ważne -  ściśle przynależy do grupy zajmującej, aktual-
nie lub w przeszłości, określone miejsce w przestrzeni. Ojczyzna ideologiczna może, 
przynajmniej tymczasowo, funkcjonować w „trzecim świecie”, jako idea pozbawiona 
terytorium, jako własność ludzi rozproszonych, pozbawionych wzajemnych kontak-
tów. Ojczyzna prywatna natomiast jest czymś, co wiąże człowieka z danym punktem 
fizycznej przestrzeni, jest obrazem tego konkretnego punktu, z jego specyficznymi, 
niepowtarzalnymi i niemożliwymi do przeniesienia elementami. Przyroda, architek-
tura, jej mieszkańcy i użytkownicy, a także przedmioty, maszyny, pomniki, reguły 
przestrzennego porządku -  wszystko to staje się nośnikiem kulturowego znaczenia 
i wartości, składających się na obraz ojczyzny prywatnej. Warunkiem ukonstytuowa-
nia się tego obrazu jest względnie trwała relacja człowieka z otaczającą go przestrze-
nią, pozwalająca na kumulację jednostkowych i zbiorowych doświadczeń, stających 
się cechą wspólnoty tę przestrzeń zamieszkującą.

Społeczeństwa postmigracyjne Ziem Zachodnich stanowią rezerwuar przykładów 
różnych form kształtowania się tożsamości miejsca i prywatnych ojczyzn. Warun-
ki historyczne, kulturowe i demograficzne były na obszarach włączonych do Polski 
po drugiej wojnie światowej bardzo różne, co doprowadziło do wyłonienia się od-
miennych lokalnych „strategii tożsamościowych”. Mimo oczywistych podobieństw 
wynikających ze wspólnej historyczno-politycznej genezy zmiany warunków lud-
nościowych na tych obszarach, istnieją również zauważalne różnice. Doskonałym 
przykładem tych różnic może być odniesienie poniższych rozważań do klasycznych 
studiów Stefana Nowakowskiego na Górnym Śląsku czy Stanisława Ossowskiego na 
Śląsku Opolskim. Kontekst migracji przedstawiony przez tych socjologów zasadni-
czo odbiega od obszarów badanych przeze mnie (Nowakowski 1957, 1967; Ossowski 
1984). Te różnice pozwalają, jak sądzę, wskazać różne rodzaje uwarunkowań procesu 
konstruowania obrazu miejsca i przekształcania obcej sobie przestrzeni w przestrzeń 
własną, w dom.

Ziemia Lubuska stanowi taki właśnie, pod pewnymi względami podobny, pod 
innymi zaś specyficzny obszar podlegający w ostatnich kilkudziesięciu latach gwał-
townym przemianom tożsamościowym1. Początkiem zasiedlenia tych terenów przez

1 Nazwa „Ziemia Lubuska” jest przedmiotem wciąż trwających dyskusji historyków, socjologów, 

urzędników i innych znawców życia społecznego. Kontrowersje dotyczą samego istnienia takiego 

tworu (zasadności mówienia o całości regionalnej, przestrzennej, społecznej), a także o adekwatności 

nazwy w  stosunku do terenu dzisiejszego województwa lubuskiego -  historyczna Ziemia Lubuska 

obejmuje tylko niewielki fragment tego województwa, a sam Lubusz leży dziś po niemieckiej stro-

nie granicy. Ponadto istnieją silne racje, by zamiast określenia „Ziemia Lubuska” mówić po prostu 

o Śląsku, ewentualnie o Śląsku Lubuskim lub o Środkowym Nadodrzu. Każde z tych określeń ma
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obywateli Polski były powojenne postanowienia dotyczące nowych granic oraz de-

cyzja o przesiedleniach. Masowe migracje ludności, mające służyć narodowej unifi-

kacji społeczeństw poszczególnych państw, zmusiły setki tysięcy ludzi do modyfika-

cji wcześniejszych sposobów życia, dotychczasowych schematów myślenia o sobie, 

swoim domu, swoim otoczeniu przyrodniczym, historycznym i kulturowym. Do-

świadczenia wojenne, gehenna przesiedleń, trudy pierwszych lat na nowej ziemi, 

konieczność mentalnego uporządkowania własnej przeszłości oraz przeszłości za-

mieszkiwanej przestrzeni, poszukiwanie fundamentów i prawomocności zamieszki-

wania jej, stopniowe zakorzenianie się i przyjmowanie określonych postaw emocjo-

nalnych i poznawczych -  wszystko to prowadzi do wykształcenia się specyficznej, 

niepowtarzalnej relacji „tubylczości”. Uwarunkowania historyczne i kulturowe, choć 

narzucają pewien typ tożsamości (nazywany tu społeczeństwem postmigracyjnym), 

to nie wykluczają kreatywności i wyboru pośród wielu możliwych opcji autodefini- 

cyjnych. Społeczności zachodniego pogranicza Polski do pewnego stopnia przyjęły 

zasugerowaną im po wojnie rolę strażnicy polskości, prawowitych gospodarzy wy-

zwolonej spod niemieckiego panowania słowiańskiej ziemi, wreszcie nowoczesnego, 

homogenicznego i wyzwolonego z kajdan tradycji zbioru integrujących się jednostek. 

Jednak równocześnie z tymi obrazami rozwijały się inne węzły tożsamościowe, orygi-

nalne symbole, przeżycia i obrazy jednoczące wokół siebie ludzi z racji ich wspólne-

go zamieszkiwania. Te węzły są żywym, dynamicznym, skłaniającym do poszukiwań 

i aktywizującym elementem doświadczenia lokalności. Przyjęcie schematu trzech faz 

-  trzech pokoleń powojennych mieszkańców Ziemi Lubuskiej -  pozwala uchwycić 

specyfikę dokonujących się tu przemian oraz wyodrębnić kolejne płaszczyzny -  „to-

posy” związków człowieka z przestrzenią, odwołujące się do migracji, kolonizacji, 

rdzenności, bycia gościem, zdobywcą lub gospodarzem swego domu. Rekonstrukcję 

treści owych węzłów tożsamościowych czy toposów doświadczeń opieram na prze-

prowadzonych w 2008 i 2009 roku wstępnych badaniach antropologicznych, składa-

jących się z kilkunastu wywiadów pogłębionych, analizie wizualnej przestrzeni oraz, 

w mniejszym stopniu, analizie materiałów zastanych (prasa, strony internetowe lo-

kalnych instytucji). Ważnym uzupełnieniem przeprowadzanych wywiadów są zapisy 

relacji mieszkańców o zasiedleniu regionu zebrane w wydawanej przez wiele lat serii 

„Mój dom nad Odrą”.

Pierwsze schronienie

Pierwszym i chyba najważniejszym konstytutywnym dla tożsamości tych obszarów 

doświadczeniem przestrzeni był moment jej zasiedlenia. Obraz pionierów, pierw-

szych osiedleńców, pokolenia, które zmuszone było opuścić swą dotychczasową pry-

swoje uzasadnienie, a jeśli pom iniem y powojenny uzus społeczny, każde z nich jest lepsze niż Ziemia 

Lubuska. Jako socjolog pozostaję jednak przy tym ostatnim określeniu, gdyż jest ono najbardziej 

rozpowszechnione i zaczyna zdecydowanie dominować w  potocznym  użyciu. Więcej na ten temat, 

por.: Mazur 2005; Toczewski 2004; Bartkowiak 2007; Bocheński 2004; Majchrzak 2004.
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watną ojczyznę i podjąć trud zagospodarowania ziemi obcej, do dziś stanowi jeden 

z najważniejszych węzłów autodefinicyjnych lokalnej ludności. Przez całe dziesięcio-

lecia PRL-u obraz ten był gotowym wzorcem bohaterstwa Polaków, powracających na 

rdzennie słowiańskie ziemie w celu ich repolonizacji, wyzwolenia spod niemieckiego 

ucisku. Dziś taki „narodowościowy” wizerunek osadnictwa zdecydowanie wyblakł, 

choć samo doświadczenie przesiedlenia pozostaje ważnym punktem odniesienia dla 

relacji aktualnych mieszkańców do ich miejsca. Niezmienną, definicyjną cechą opo-

wieści o przesiedleniu jest negatywne doświadczenie wykorzenienia, wygnania, utra-

ty dawnego domu, wyjazdu pod przymusem fizycznym lub sytuacyjnym. Nie istnieje 

jeden powszechny model przesiedleń: inne są doświadczenia repatriantów „zza Buga”, 

inne robotników przymusowych wracających z Niemiec, inne Wielkopolan, którzy 

przybyli na Ziemie Zachodnie w poszukiwaniu lepszego życia, a jeszcze inne osób, 

które w trakcie działań wojennych utraciły dorobek całego życia i dach nad głową. 

Wszystkie te scenariusze łączy jednak dominujący fakt przybycia nie z własnej woli. 

Nawet jeśli motywem przyjazdu była chęć poprawy warunków bytowych, we wspo-

mnieniach pozostaje wrażenie początkowej surowości codziennego życia, wielkich 

trudności organizacyjnych, psychicznego ciężaru i zwyczajnej biedy.

Lata 1945-1946, lata najbardziej intensywnego osadnictwa to, rzec można, faza li- 

minalna tożsamości tych obszarów. Dawny porządek odszedł wraz z przedwojennymi 

mieszkańcami. Przybyła ludność zastała tereny niemal wyludnione, choć przecież nie 

puste. Po Niemcach pozostała na Ziemi Lubuskiej architektura, gospodarstwa rolne, 

fabryki, maszyny, infrastruktura materialna, administracyjna i kulturowa. Zwłaszcza 

pierwsi osadnicy mieli możliwość niemalże minięcia w drzwiach wychodzącego stąd 

społeczeństwa niemieckiego. Przysłowiowa gorąca zupa na kuchni nie pozwalała zig-

norować faktu, że zasiedlana przestrzeń nie jest przestrzenią kulturowo pustą. Do pew-

nego stopnia jednak tak była traktowana. Z drugiej strony pozostawione po Niemcach 

zasoby materialne w postaci budynków, maszyn, materiałów budowlanych, a także 

mebli, domowych sprzętów, ubrań, zastawy stołowej czy żywności przez lata stano-

wiły przedmiot pożądania cywilnej ludności, instytucji i rosyjskiego wojska. Stałych 

i „sezonowych” osadników łączyła postawa, którą można określić mianem łupieżczej. 

Znalezione dobra były traktowane jako niczyje, rodzaj wojennej zdobyczy, a prawo 

własności obowiązywało według zasady „kto pierwszy, ten lepszy”. Postawy łupieżcze 

wzmacniane były przez masowy przykład żołnierzy radzieckich oraz przyjezdnych 

z centralnej Polski, przybyłych w celu przejęcia owej niczyjej własności. Do tego do-

chodziły trudności organizacyjne, brak urzędników i pracowników polskich instytucji, 

nieefektywność działań Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Zajmowanie mieszkań 

stało się, przynajmniej początkowo, sprawdzianem przedsiębiorczości i sprytu. Na wsi 

sztuką było zająć gospodarstwo jak najlepiej wyposażone, nie za małe, ale i nie za duże, 

a to ze względu na możliwości gospodarowania danej rodziny, w odpowiednim miej-

scu wsi, z dala od terenów zalewowych, etc. W mieście cennym lokalem było mieszka-

nie odpowiednio obszerne, zadbane, umeblowane, pozbawione insektów, ciepłe i jas-

ne. Początkowa zaradność mogła jednak obrócić się przeciw mieszkańcom szczególnie 

przestronnego lokalu czy wystawnej willi, gdyż najcenniejsze budynki miast i najwięk-

sze gospodarstwa wsi przeszły z czasem na własność państwa. Tymczasowości i pro-
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wizoryczności własności doświadczali ci, którzy zostawiając zajęty dom (np. w celu 
udania się do pracy), zastawali go ponownie zasiedlonym. Z czasem kwestia przydziału 
mieszkań ulegała formalizacji i administracyjnej regulacji.

Pierwszy kontakt z nowym miejscem stanowił kluczowy moment dla kształtowa-
nia się późniejszej z nim więzi. Reakcje osiedleńców były najróżniejsze i nierzadko 
ambiwalentne. Dla wielu z nich Ziemie Odzyskane były rzeczywistym awansem eko-
nomicznym i cywilizacyjnym, dla części pierwszym od lat miejscem, które można 
określić mianem domu. Radość z powodu końca wojny i wiara w możliwość normal-
nego życia uzasadniała entuzjazm, z jakim zabrano się do porządkowania nieznanej 
przestrzeni. Przestrzeń ta zapewniała zresztą materialne fundamenty nowego życia. 
Z drugiej jednak strony u części przesiedleńców panowało przekonanie o tymczaso-
wości ich pobytu na Ziemiach Zachodnich. Jacek Borkowicz opisał pesymizm i brak 
poczucia stabilności przyjezdnych z kresów wschodnich, podkreślając, że w ich przy-
padku asymilacja w nowej ojczyźnie była szczególnie trudna. Tęsknota za pozostawio-
nymi na wschodzie domami, przekonanie, że zmiana układu geopolitycznego, a co za 
tym idzie, powrót lub kolejne zsyłki są kwestią kilku miesięcy, obcość idei piastow-
skiej i polskiej przeszłości tych ziem, a także radykalna odmienność przyrody, kraj-
obrazu kulturowego i sposobów gospodarowania sprawiały, że ludność ta z trudem 
akceptowała swój los. Z punktu widzenia władzy kresowiacy byli elementem narodo-
wościowo niestabilnym, niechętnym wschodniemu sojusznikowi i mało podatnym 
na polityczną ideologizację, co dodatkowo pogarszało ich sytuację. Dlatego „takim 
chwilom towarzyszyła radość pomieszana ze smutkiem. Z jednej strony radość, że 
uchodzimy z jaskini lwa z życiem i duszą, z drugiej strony zaś ludzie odczuwali żal 
i smutek. Jadąc do kraju ojczystego, oddanego w ręce komunistów, żaden z nas, wil-
nian, nie oczekiwał na nic dobrego, lecz liczył na swój język ojczysty i odgrodzenie 
się od Rosjan i Syberii” (wypowiedź Mikołaja Wasiucionka, akowca wyjeżdżającego 
z Wilna w 1945 r.; Borkowicz 1998).

Obszar dzisiejszej Ziemi Lubuskiej, z punktu widzenia osiedleńców, był jednym 
z najmniej atrakcyjnych obszarów Ziem Odzyskanych. Teren ten zawsze stanowił ja-
kieś pogranicze; mimo zmian granic regionów, dzielnic, stref wpływów, administracji 
stale pozostawał marginesem -  czy to Śląska, czy Wielkopolski, czy Brandenburgii. 
Choć dziewiętnasto- i dwudziestowieczna industrializacja oraz reformy doprowa-
dziły do modernizacji tego obszaru, zapewniły mu infrastrukturę kolejową i drogi, 
rozwinęły przemysł włókienniczy i maszynowy, to położenie pomiędzy Berlinem, 
Poznaniem a Wrocławiem wykluczało zyskanie rzeczywistej samodzielności gospo-
darczej i kulturowej2. „Piaszczysta prowincja Świętego Cesarstwa Rzymskiego”, jak 
pisał o Brandenburgii W. Schumann (Schumann 1958: 5, cyt. za: Rutowska, Tomczak 
2003), nie oferowała także optymistycznych perspektyw dla rolnictwa. Restrykcyj-
ne przepisy meldunkowe wprowadzone z czasem w pasie przygranicznym oraz inne 
ograniczenia administracyjne, wynikające z położenia Ziemi Lubuskiej, również nie

2 Przykładem niech będzie fakt, że Uniwersytet „Viadrina” założony w 1505 roku we Frankfurcie nad 
Odrą, został przeniesiony do Wrocławia w momencie powstania uczelni berlińskiej, której pozycję mógłby 

osłabić (Rutowska, Tomczak 2003: 22).
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wzmacniały poczucia swojskości. Wiele tutejszych miast nosiło świeże rany odnie-
sione w wyniku działań wojskowych 1945 roku. Choć wcześniej obszar ten niemal 
nie doświadczał ciężaru wojny, to jej ostatnie miesiące doprowadziły do niemal cał-
kowitego zniszczenia Głogowa, Kostrzyna, Rzepina czy Gubina oraz do spustoszeń 
w wielu innych miejscowościach (Rutowska, Tomczak 2003: 26-27). Nieco lepiej sy-
tuacja wyglądała w części śląskiej, i im dalej na południe, tym lepsze warunki zasta-
wali osiedleńcy. Podnóże Sudetów (pas Kłodzko -  Jelenia Góra), a także Dolny Śląsk 
z Wrocławiem jawiły się zdecydowanie bardziej obiecująco.

Już nigdy nie będzie takiego lata...

Surowość, trudności materialne, brak sformalizowanych reguł społecznego współży-
cia, świadomość tworzenia od podstaw nowego porządku i „kolonizowania” nowych 
terenów, poczucie niepewności, zagrożenia i tymczasowości właściwe pierwszym la-
tom po wojnie sprawiały, że w oczach pierwszych mieszkańców był to czas wyjąt-
kowy. Doświadczenie samej podróży, legendy o poszukiwaniu i zasiedlaniu nowego 
domu, historie o niezwykłych zbiegach okoliczności, które na zawsze określiły relacje 
przestrzenne i rodzinne, mają charakter mitu początku. Wszystko w tym mitycznym 
czasie było niezwykłe, także ludzie. Zarówno współczesne, jak i dawniejsze relacje 
z okresu osiedleń podkreślają szczególną wzajemną życzliwość pierwszych mieszkań-
ców, bezprecedensową współpracę we wprowadzaniu nowych porządków, zgodność 
i zbiorowy front, w jakim ludzie działali wobec otaczającej ich przestrzeni (Rutowska, 
Tomczak 2003; badania własne). Wspólnym przeciwnikiem było naturalne, niezna-
ne, pozbawione porządku otoczenie, do którego zaliczała się nie tylko przyroda, ale 
przede wszystkim materialna kultura dawnych mieszkańców. Uczestnicy tych działań 
wspominają niezwykły wysiłek wkładany w nadanie tej przestrzeni znamion swoj-
skości. Względnie jednolity status materialny w pierwszych latach po wojnie przyczy-
niał się do poczucia wspólnoty, do współczesnego przekonania o braku znaczących 
różnic między mieszkańcami. Moi rozmówcy podkreślali, że stan ten trwał zaledwie 
kilka lat -  z czasem stosunki społeczne uległy „normalizacji”, tzn. wykształciły się 
elity, różnice ekonomiczne, wzajemna życzliwość i entuzjazm gdzieś się ulotnił. Po-
czucie ograniczenia swobody, życzliwej żywiołowości w samoorganizowaniu się było 
również spowodowane obiektywnymi przyczynami politycznymi. Zaostrzenie poli-
tyki w okresie stalinowskim radykalnie przerwało i na zawsze wyeliminowało świeże 
na Ziemiach Zachodnich inicjatywy gospodarcze, kulturalne i organizacyjne. Radość 
z powodu otwarcia pierwszego salonu fryzjerskiego, cukierni na rogu, gdzie chodziło 
się po kościele na domowe ciastko, działalność stowarzyszeń, pierwszych organizacji 
kulturalnych i artystycznych szybko się skończyła, i dla spragnionej stabilizacji lud-
ności lubuskiej musiało to być szczególnym ciosem. (Przykładów rozkwitu i upadku 
działalności obywatelskiej dostarcza zbiór studiów historycznych pod redakcją Cze-
sława Osękowskiego: Wypych 2005; Kościk2005; Nowak 2005).

Nadeszły zwyczajne łata, stabilizacja, rosło poczucie bezpieczeństwa i wzrastał kom-
fort życia, ale ludzie nigdy nie byli już tacy jak na początku. Wątpliwości co do zgod-



Udomawianie przestrzeni. Dynamika tożsam ości miejsca na Ziemiach Zachodnich 193

ności tego obrazu z rzeczywistymi wzajemnymi stosunkami są zasadne ze względu na 
kilka obiektywnych, a konfliktogennych zjawisk. Po pierwsze, osadnicy konkurowali
0 pozostawione przez Niemców dobra: domy, meble, cenne przedmioty, o dostęp do 
miejsc potencjalnie zawierających poniemieckie „skarby”. Wciąż żywe relacje o wydo-
bywaniu skrzyń z przydomowych ogródków, spod posadzek i ze strychów zajmowa-
nych domów wskazują na wielką atrakcyjność tych przedmiotów. Dobrze zachowana 
odzież, pościel, buty czy zastawa stołowa stanowiły w owych czasach bazę codziennego 
funkcjonowania. Ponadto specyficzną cechą Ziemi Lubuskiej jest fakt wielkiej różno-
rodności dawnych „małych ojczyzn” osiedleńców. Stosunkowo niewielki (w porów-
naniu do Dolnego Śląska) udział kresowiaków wśród przybyłych sprawił, że rzadko 
pojawiały się sytuacje przenoszenia całych wsi, z księdzem i świętym obrazem. Na ogół 
nowe społeczności składały się z ludności mieszanej, i to bez wątpienia przyczyniało 
się do konfliktów. Różne sposoby gospodarowania, obchodzenia świąt i mówienia ge-
nerowały, przynajmniej na początku, rozmaite, mniej lub bardziej brzemienne w skut-
ki spięcia. Główną linią wrogości były różnice między przybyłymi z centralnej Polski 
(głównie z Wielkopolski) a „repatriantami” z dawnych wschodnich kresów. Animozje
1 wzajemna niechęć „centralniaków” i „chadziajów zza Buga” wynikała także z różnych 
doświadczeń historycznych i przeżyć wojennych (Borkowicz 1998: 198).

Przedwojenni mieszkańcy

Dla kształtowania się tożsamości tubylca, „bycia człowiekiem stąd”, czyli tak zwanej 
autochtonizacji, ważnym elementem jest stosunek do dawnych mieszkańców tych 
ziem. Na Ziemi Lubuskiej stosunek ten podlegał i podlega radykalnym przemianom. 
U początków zasiedlania tych obszarów najważniejszym jego aspektem była wrogość 
wobec narodu agresorów i wieloletnich prześladowców. Zrozumiała psychologicznie, 
choć wątpliwa moralnie strategia odwetu w traktowaniu niemieckich cywilów napięt-
nowała relacje pomiędzy dawnymi i nowymi mieszkańcami. Choć pojawiły się różni-
ce między stosunkiem do niemieckości poszczególnych grup przyjezdnych, to domi-
nował jednak negatywny obraz Niemca, wspierany przez propagandę. Zastanawiający 
jest jednak fakt, że w większości relacji po latach, jeśli jakikolwiek Niemiec (a właś-
ciwie Niemka, zazwyczaj w podeszłym wieku) pojawia się w opowieści, to kontakt 
z nim nie ma znaczenia dla postrzegania nowego miejsca. Realni niemieccy cywile, 
często opuszczający swoje domy na oczach ich nowych mieszkańców, są we wspo-
mnieniach ledwo widoczni. Ich stosunek określa się zwykle jako obojętny lub „po 
ludzku” życzliwy. Wysiedlani byli postrzegani jako pozostałość po znikającej prze-
szłości, jako resztki porządku, który przestaje istnieć, ich los był historyczną koniecz-
nością, konsekwencją ich działań. Nie budzili poczucia fizycznego zagrożenia (byli to 
cywile, zazwyczaj kobiety z dziećmi i osoby starsze) ani, co ciekawe, ich obecność nie 
budziła wątpliwości co do polskiej tożsamości tych ziem. Dlatego przeniesienie na 
nich wojennej wrogości, chęci zemsty lub odwetu pojawia się we wspomnieniach jako 
niezrealizowany impuls, stłumiony zwyczajnym ludzkim współczuciem i świadomoś-
cią, że to nie oni strzelali. Taki obraz wyłania się ze współczesnych relacji i to on jest
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przekazywany kolejnym pokoleniom. W  rzeczywistości sytuacja nie wyglądała tak 
różowo. Relacje drugiej strony oraz badania dokumentów urzędowych dostępnych 
od niedawna świadczą o przemocy, jakiej wysiedleni doświadczyli zarówno od lud-
ności cywilnej, jak i od służb, które miały za zadanie zapewnić humanitarne warunki 
niemieckich wywózek (Nietschke 1998). Choć trudno tu mówić o zorganizowanej 
przemocy, to fakt organizacyjnego chaosu, brak technicznych i logistycznych moż-
liwości zapewnienia instytucjonalnej sprawności wraz z powojenną demoralizacją 
oraz przekonaniem o karze, jaką musi ponieść zesencjalizowany Niemiec, uczyniły 
z wysiedlenia tragedię (Dmitrow 1998)3. Obozy pracy, transporty-widma, wielokrot-
nie napadane i ograbiane, wymuszanie specjalnych opłat za dołączenie do transportu 
i wszechobecny (pytanie, do jakiego stopnia zamierzony) brak kontroli nad służbami 
dokonującymi wysiedleń nie pojawia się we współczesnych relacjach Polaków. Bada-
nia przeprowadzone w 1996 przez OBOP na zamówienie Ośrodka Studiów Między-
narodowych Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana wskazują na uspójniające pro-
cesy pamięci zbiorowej w tej kwestii. Rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami 
kolejnych trzech pokoleń wskazują na wymazywanie niemieckich krzywd ze świado-
mości mieszkańców Ziem Zachodnich. Autorzy raportu piszą o grupie z najstarszego 
pokolenia gorzowian: „Można było zauważyć wśród nich tendencję do bagatelizowa-
nia całej sprawy, zasłanianie się niepamięcią lub ucieczkę w ogólniki o humanitarnym 
przebiegu całej akcji” (Borodziej, Hajnicz 1998: 463-464). W zebranych przeze mnie 
relacjach sytuacja wygląda podobnie. Panuje powszechne niemal przekonanie, że cała 
akcja odbyła się w sposób humanitarny, choć przecież zasada wzajemności uspra-
wiedliwiałaby bardziej gwałtowny jej przebieg. W powyższych badaniach autorzy 
zaobserwowali tendencję do reakcji obronnej, wywoływanej przez pytanie o wysied-
lenie Niemców. Badani natychmiast odwoływali się do dramatycznych doświadczeń 
Polaków wysiedlonych ze wschodu (Misztal 1998), podkreślali, że Niemcy wyolbrzy-
miają swoje krzywdy, że nieprawidłowości były sporadyczne i że odpowiedzialni za 
nie są głównie żołnierze radzieccy. Obozy w Łambinowicach czy w Świętochłowi-
cach to fakt całkowicie nieznany. Regułą, zwłaszcza w młodszych pokoleniach Ziem 
Zachodnich, jest wizerunek ziem całkowicie wyludnionych, obraz pustych, w pełni 
umeblowanych domów, bez śladu przemocy, gwałtu i cierpienia. Ziemia niczyja.

Negatywny stereotyp Niemca i niemieckości, umacniany przez oficjalną pro-
pagandę i, przynajmniej u części Polaków, zakorzeniony w traumie drugiej wojny 
światowej, pozostał żywym elementem zbiorowej świadomości. Mimo różnic w po-
stawach wobec wschodnich i zachodnich sąsiadów, uwarunkowanych odmiennymi 
doświadczeniami mieszkańców poszczególnych części kraju (Borkowicz 1998: 199

3 Dmitrów wskazuje, że choć ustalenie ówczesnego stosunku Polaków do wysiedlenia Niemców jest 
trudne ze względów metodologicznych, to w oparciu o istniejące dokumenty urzędowe można wskazać 
powszechność niektórych tez, wspieranych przez propagandę. Zalicza się do nich: 1) przekonanie, że 
wysiedlenie Niemców ma egzystencjalne znaczenie dla Polski, jest gwarantem jej granic i bezpieczeństwa; 
2) esencjalizacja Niemców, czyli założenie o zasadniczej tożsamości i ciągłości agresywnego i antypolskie-

go ducha niemieckiego (Krzyżacy, Fryderyk II, Bismarck i Hakata to poprzednicy Hitlera) -  ten element 
propagandy przetrwał w języku potocznym, stereotypach, „ludowych” przypowieściach, ożywia obawy 
przed powrotem Niemców; 3) powszechne przekonanie, że wysiedlenie jest aktem sprawiedliwości, karą 
za wojnę, zemstą.
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i nast.), niechęć do niemieckości była niemal powszechna. Badania opinii wskazują, 

że obawy przed „żywiołem germańskim”, zawsze gotowym do ataku na polską zie-

mię, cechują zdecydowaną większość Polaków, choć, co ciekawe, w nieco mniejszym 

stopniu Ziemie Zachodnie i Północne4. Można zaryzykować tezę, że są one częścią oj-

czyzny ideologicznej, powszechnej, oderwanej od subiektywnych doświadczeń. Tym-

czasem wieloletnie kontakty mieszkańców pogranicza sprawiły, że z czasem zaczęły 

kształtować się postawy alternatywne. Coraz mniejsza szczelność tej granicy, a także 

zmiana sytuacji politycznej i gospodarczej po obu jej stronach pozwoliła kolejnym 

pokoleniom osadników stworzyć zupełnie nowe płaszczyzny porozumienia, odległe 

od wojennych i tuż powojennych dramatów. Niemcy stały się dla Polaków miejscem 

atrakcyjnym ekonomicznie, źródłem zarobku oraz jakże atrakcyjnych dóbr konsump-

cyjnego Zachodu. Dzięki tym doświadczeniom „niemieckość” stała się określeniem 

ambiwalentnym. Zamieszkiwane tereny, choć były własne, piastowskie, słowiańskie 

(zgodnie z polityczną legitymizacją Ziem Odzyskanych), to jednak nosiły piętno ger-

manizacji, wyrażane wszechobecną kategorią „poniemiecki”. Poniemiecki krajobraz 

kulturowy wypełniał polską ziemię. Pejoratywny wydźwięk tego określenia oddawał 

stosunek władz, a także większości ludności do architektury, porządku przestrzen-

nego, przedmiotów i całej kultury materialnej. Pozostała więc poniemiecka studnia, 

poniemiecka ścieżka przez las, poniemieckie kamienice i linie kolejowe. Dorobek 

socjalistycznego społeczeństwa wyrastał obok nich, często zaburzając zamysły archi-

tektoniczne miast i marnotrawiąc istniejące zasoby. Pozostawione niemieckie książki 

i dokumenty w znacznej części uległy zniszczeniu zaraz po wojnie, gdyż nie przedsta-

wiały dla osadników żadnej wartości, były niezrozumiałe, a sam wygląd i brzmienie 

języka niemieckiego budziły niechęć i traumy z przeszłości. U najstarszego pokolenia 

mieszkańców niemieckość do dziś wywołuje negatywne wspomnienia wojenne, u ich 

dzieci polityczna ideologia czasów zimnej wojny zderzyła się z całkiem odmiennym 

doświadczeniem osobistym, zaś u wnuków wszystkie te aspekty są już odległą hi-

storią. Przytoczone powyżej badania CBOS-u pokazują, że polsko-niemieckie rany 

okresu wojny i PRL-u w trzecim pokoleniu osadników przestały być elementem rela-

cji emocjonalnych, a nawet przestają funkcjonować na poziomie poznawczym (Boro-

dziej, Hajnicz 1998).

Historie i architektury

Legitymizacją prawa własności Ziem Odzyskanych była idea ich piastowskiej prze-

szłości oraz przekonanie, że Polsce należy się rekompensata za utracone na wschodzie 

ziemie i za agresję niemiecką. Mit ten stanowił nie tylko oficjalne, ideologiczne uza-

sadnienie ich zajęcia, ale bardzo szybko stał się powszechnym, zbiorowym sposobem

4 Badania przeprowadzone przez OBOP na zlecenie Instytutu Zachodniego „Polacy o stosunkach 

polsko-niemieckich” z 2001 roku oraz poprzedzające je badania Andrzeja Saksona wskazują na znacznie 

mniejsze fobie antyniemieckie na obszarach Ziem Zachodnich i Północnych niż na pozostałych terenach 

Polski. Obawę przed wykupem ziemi przez Niemców wyraziło w badaniach OBOP-u ogółem 81%, zaś na 

Ziemiach Zachodnich i Północnych -  67% (Sakson 2003, 2006).
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„oswojenia” nowej ojczyzny. Mimo że idea ta nie była przed wojną rozpowszechnio-

na, po wojnie napotykała opór wśród części społeczeństwa (Borkowicz 1998: 201), 

a współcześnie stanowi jedynie „pierwszą warstwę świadomości” tego miejsca, to 

przez lata była najsilniejszym rysem obrazu prywatnej ojczyzny. Teza o prastarej toż-

samości Ziem Zachodnich jest dziś akceptowana przez trzy czwarte Polaków; na Zie-

miach Zachodnich ten odsetek jest jeszcze wyższy. Jej powszechność nie idzie w parze 

z „głębokością”. Przyczyny i zasadność powojennego przesunięcia Polski na zachód są 

przez badanych rozpatrywane w oderwaniu od „idei piastowskiej”, raczej za pomocą 

argumentów politycznych i postulatów dziejowej sprawiedliwości (Borodziej, Hajnicz 

1998). Wrocławski reprezentant najstarszego pokolenia stwierdził: „Co tam piastow-

skie -  niepiastowskie. Ktoś musiał zapłacić, a płaci zawsze najsłabszy. W tym sensie 

Niemcy były pokonane, a więc najsłabsze” (tamże: 460). Co więcej, mit o rdzennie 

słowiańskiej tożsamości Ziem Zachodnich i Północnych samym jego wyznawcom 

wydaje się niespójny i nieoczywisty „Tu chodzi o tę fałszywą politykę, która była pro-

wadzona w pierwszym okresie, gdzie na siłę wciskano, że to na pewno są tylko nasze 

i wyłącznie nasze ziemie” (tamże: 463). Mimo współczesnych wątpliwości przeko-

nanie, że historycznie Zachód jest polski, było kluczową przesłanką polityki przez 

niemal pół wieku. Ta polityka przekładała się na zainteresowania naukowe, strategie 

przestrzenno-architektoniczne i na traktowanie dziedzictwa kulturowego tych ob-

szarów jako swojego. Idea piastowska uzasadniała podejmowanie niemal wyłącznie 

badań nad mniejszością polską na Ziemi Lubuskiej oraz preferowanie badań archeo-

logicznych w historiografii tego miejsca. Zainteresowanie ludności dziejami ich no-

wej ojczyzny musiało skupić się na okresie sprzed XIII wieku oraz na najnowszej, 

powojennej historii. Pomiędzy tym znajdowała się (przynajmniej w świadomości po-

tocznej) biała plama, z której gdzieniegdzie wyłaniały się bohaterskie zrywy rdzennej 

ludności przeciw niemieckiemu najeźdźcy. Oczywiście ten papierowy, schematyczny 

obraz historii nie dawał się utrzymać w sytuacji codziennego kontaktu z przedwo-

jenną kulturą materialną i drzemiącymi w niej ideami, jednak warunki polityczne 

skutecznie tłumiły oddolne zainteresowanie historycznym wymiarem prywatnej 

ojczyzny.

Podobnie sytuacja wyglądała w sferze zagospodarowania przestrzeni. Poniemie-

cka architektura była cenna o tyle, o ile reprezentowała wartości uniwersalne, obiek-

tywne, a i to nie zawsze ratowało ją przez skazaniem na powolne popadanie w ruinę 

lub wręcz na rozbiórkę (Kowalski 2006; Muszyński 1997). Znaki obecności przedwo-

jennych mieszkańców były elementem zbędnym, fałszującym prawdziwą tożsamość 

tego miejsca. Przykładem repolonizacji, przywracania pierwotnej tożsamości stało się 

prowadzone przy wsparciu państwa już od 1946 roku stawianie przydrożnych krzyży 

i kapliczek, mających uzupełnić braki w krajobrazie. Dzięki tym katolickim symbo-

lom przestrzeń stawała się bardziej swoja, bardziej polska, choć historycznie niespój-

na (Pecuch, Wilk 2005).

Intensywna akcja zmiany nazw niemieckich miejscowości i ulic, usuwania szyl-

dów i wszelkich tablic z nazwami, zamalowywania niemieckojęzycznych napisów 

na budynkach miała nie tylko wymiar administracyjny, ale także silne ideologiczne 

uzasadnienie, i często była inicjatywą prywatną, a nie odgórnym nakazem. Podobny
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aspekt miało usuwanie wszelkich elementów dumy i tożsamości narodowej, przed-
wojennych symboli wspólnoty narodowej. Pomniki, tablice pamiątkowe, a także obce 
tradycji napływowej ludności obiekty sakralne (cmentarze, kościoły, zbory ewange-
lickie) w mniejszym lub większym stopniu podzieliły los książek, gdyż, w odróżnie-
niu od mebli i sztućców, ich wartość praktyczna okazała się mniej ważna niż wartość 
symboliczna. Pierwsi przyjezdni odczuwali opór przed byciem pochowanym na nie-
mieckich cmentarzach, i często woleli wznieść własny kościół niż korzystać z istnie-
jącego przedwojennego. O ile jednak brak alternatywy w pierwszych latach zmuszał 
do korzystania ze świątyni ewangelickiej -  oczywiście po gruntownej reorganizacji 
jej wnętrza i wymianie sprzętów -  to pomniki, tablice czy inskrypcje fundatorów 
niemieckich gospodarstw nie miały żadnej wartości. Wzmagały poczucie zagroże-
nia i tymczasowości i wymagały pilnego zastąpienia tym, do czego przyzwyczajeni 
byli osadnicy. Jak pisze Krystyna Dąbrowska-Budziło: „Obecność w polu widzenia 
obiektów znanych i akceptowanych, występujących w dopuszczalnych relacjach, to 
zestaw cech dających poczucie bezpieczeństwa i komfortu, potrzebnych człowiekowi 
dla normalnego funkcjonowania. Odwrotnością tego zjawiska jest obecność obiektów 
nieznanych lub pozostających ze sobą w nietypowych relacjach lub też uważanych 
z jakichś względów za negatywne -  niewłaściwe, szpetne, przerażające, źle kojarzą-
ce się, co przy dużym nasileniu może powodować niepokój lub uczucie zagrożenia” 
(Dąbrowska-Budziło 2002: 86).

Stwierdzenie to doskonale obrazują badania prowadzone przez Andrzeja Bren- 
cza nad społecznościami Środkowego Nadodrza (Brencz 1997; Brencz 2000). Skupia 
się on na procesie, który nazywa oswajaniem obcego krajobrazu kulturowego, od-
różniając go od kształtowania krajobrazu kulturowego. Bez wątpienia obraz ojczy-
zny prywatnej na Ziemiach Zachodnich wyrasta ze zderzenia krajobrazu istniejącego 
z krajobrazem przywiezionym przez osadników. Brak jednolitości przesiedleńców 
dodatkowo komplikuje relacje między tym, co zastane, a tym, co zawarte w umysłach 
mieszkańców. Andrzej Brencz opisuje działania osiedleńców w pierwszych latach 
po wojnie skierowane na modyfikację zamieszkiwanej przestrzeni. Wskazuje także 
na wybiórczość tych działań. Niektóre elementy krajobrazu zostały zaakceptowane, 
przyjęte jako własne, a pamięć o ich obcych korzeniach z czasem zupełnie się zatarła. 
I odwrotnie -  niektórzy mieszkańcy wsi, zapytani po latach o pochodzenie krzyża 
postawionego w ramach repolonizacji na przełomie 1945 i 1946 roku, twierdzili, że 
jest on poniemiecki. Mimo zasadniczej wrogości wobec niemieckiego dziedzictwa, 
niektóre przedmioty i rozwiązania od początku cieszyły się uznaniem i szacunkiem 
przybyłych. Należą do nich przede wszystkim meble -  przedwojenne kredensy, ko-
mody i szafy do dziś stoją w niektórych domach. Imponował także fakt wyposażenia 
niektórych domostw w instalację elektryczną, a nawet wodno-kanalizacyjną. Niektó-
re elementy dawnej kultury materialnej zdobyły sobie uznanie po kilku lub nawet kil-
kudziesięciu latach, kiedy opadły wojenne emocje i przyszło poczucie bezpieczeństwa 
i stabilizacji -  należą do nich zegary, lustra, obrazy, drobne urządzenia domowe -  
młynki, ozdobne elementy zastawy, a także detale architektoniczne, niegdyś skrywane 
pod warstwą farby czy tynku, dziś często odsłaniane i poddawane starannej renowa-
cji. Charakterystycznym sposobem oswajania krajobrazu przez pierwszych osadni-
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ków był przywieziony ze wschodu zwyczaj bielenia domostw -  całkowicie sprzecz-
ny z istniejącą tkanką architektoniczną. Domy z czerwonej cegły lub o konstrukcji 

szkieletowej były wcześniej pozostawiane bez żadnej dodatkowej elewacji, bez tynku, 

a drewniane elementy konstrukcji szkieletowej były jedynie konserwowane smołą. 

Przyjezdni demontowali także powszechne na badanym obszarze okiennice i dobu- 

dowywali werandy i ganki. Współcześnie, przy okazji remontów i renowacji, przy-

wraca się budynkom ich dawny wygląd.

Idzie nowe...

Sytuacja zasadniczo zmieniła się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Zmiana ta 

dokonuje się bardzo gwałtownie i dotyka coraz to innych płaszczyzn życia zbiorowego. 

Zasygnalizowane tu tendencje do „odsłaniania” przedwojennej kultury materialnej, 

do wydobywania wartości architektonicznych z czysto utylitarnie traktowanych dotąd 

budowli lub renowacja zaniedbanych zabytków nie wyczerpują charakteru tego zja-

wiska. Na wielu polach dokonuje się coś, co przywołana wyżej Krystyna Dąbrowska- 

-Budziło nazywa ochroną i rewaloryzacją treści. „W pierwszym ujęciu chodzi o przy-

wrócenie w świadomości ludzkiej szacunku dla danej treści, np. obcych religii czy kul-

tur, względnie ujawnienie prawdziwej treści związanej z danym miejscem, a celowo 

utajonej. W ujęciu drugim rewaloryzacja najczęściej łączy się z uczytelnieniem noś-

ników treści istniejących w danym miejscu, lecz niedostępnych dla niewtajemniczo-

nych” (Dąbrowska-Budziło 2002: 388). Niektóre elementy przedwojennej kultury są 

„wydobywane z ukrycia”: stawia się tablice upamiętniające przedwojennych działaczy, 

oznaczane są miejsca dawnych cmentarzy i świątyń, publikuje się materiały informu-

jące o życiu dawnych mieszkańców i o ich prywatnej ojczyźnie. W akcji rewitalizacji 

przywraca się oryginalny wygląd budynków, rekonstruuje przedwojenną strukturę 

i funkcję niektórych miejsc (parki, ogrody, place). Najczęściej jednak mamy do czy-

nienia z nakładaniem się tego, co „wykreowane” po wojnie, z dawnym obrazem miej-

sca. Oswajanie przestrzeni przez ostatnie kilkadziesiąt lat sprawiło, że otrzymała ona 

nową tożsamość. Dokonała się kreacja treści, czyli „nadawanie miejscu treści, jakiej 

nie miało dotąd. Warunkiem takiego działania jest użycie treści istotnej dla społecz-

ności i stworzenie dla niej odpowiednich nośników. Treść nadana danemu miejscu 

może być zaczerpnięta ze zbioru znaczeń stanowiących kulturowe dziedzictwo, może 

także być w swej istocie nowa. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku jej za-

daniem jest wzbogacenie współczesnego życia” (Dąbrowska-Budziło 2002: 388). Owo 

pomieszanie tradycji niemieckich z tradycjami Polaków przybyłych z różnych regio-

nów oraz z całkiem nową ideologiczną koncepcją PRL-u obrazują zabiegi nadawania 

sensu pomnikom i pamiątkowym tablicom, pozostałym po Niemcach. Część z nich 

została usunięta natychmiast po wojnie, inne zostały zastąpione przez pomniki „na ty-

siąclecie państwa polskiego” w 1966 roku. Często zdarzało się tak, że kamień lub tablica 

przedwojenna otrzymywały kolejne inskrypcje -  na poniemieckim głazie ryto napis 

„Byliśmy -  Jesteśmy -  Będziemy”, a w latach dziewięćdziesiątych dodatkowo umiesz-

czano na nim dwujęzyczną tablicę, będącą efektem współpracy polsko-niemieckiej.
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Zjawisko to opisuje Marcin Tujdowski, stwierdzając następnie, że „taka praktyka wy-

korzystywania starych pomników doprowadzała do (...) przesycenia jednego obiektu 

kilkoma warstwami symbolicznymi” (Tujdowski 2005). W efekcie każda społeczność 

traktuje pomnik jako swój, ale i każda widzi w nim coś innego. Zdarza się, że kolejne 

warstwy są dla poszczególnych grup odbiorców niezrozumiałe. Zjawisko to dotyczy, 

jak sądzę, całej Ziemi Lubuskiej i Ziem Zachodnich. Przybywający do miejsc swojego 

urodzenia Niemcy dostrzegają elementy, które dla Polaków są niewidoczne lub po-

zbawione sensu, przypadkowe. Różnice istnieją także na linii pokoleń -  starsi widzą 

dynamikę miejsca, pamiętają, że główny plac w mieście był cmentarzem, ich dzieci 

wspominają jedynie fragmenty ludzkich szczątków, znajdywane w trakcie dziecięcych 

zabaw, wnuki zaś widzą reprezentacyjny plac z fontanną, w której kiedyś się beztro-

sko pluskali. Pomnik w centrum miasteczka odsyła przedwojennych mieszkańców do 

dawnego pomnika, starszym Polakom przypomina ideę piastowską, dla młodszych jest 

narodowym symbolem lub wzorem socrealistycznej formy architektonicznej.

Przykładem odnowy i rewaloryzacji treści krajobrazu kulturowego są także dzia-

łania skierowane na ożywienie dawnych tradycji związanych z miejscem. Wiele z nich 

przez lata było trzebionych i ich całkowite zniknięcie miało być oznaką repolonizacji 

Ziem Odzyskanych i tak zwanej autochtonizacji przybyłej ludności. Autochtonizacja 

polegała na ujednoliceniu tej ludności, na zniesieniu wewnętrznych różnic między 

poszczególnymi grupami oraz na utożsamieniu ich prywatnych ojczyzn z ojczyzną 

ideologiczną. W tej społecznej inżynierii nie było miejsca na tradycję wysiedlonych 

Niemców. Dawne sposoby życia należały do przeszłości, i to do przeszłości wrogiej. 

Dlatego kiedy w ostatnich kilkunastu latach zaczęto powracać do „tradycji miejsca”, 

okazało się, że wymaga ona rekonstrukcji. Lubuskie winiarstwo, odradzające się na 

zgliszczach Lubuskiej Wytwórni Win, słynącej z winiaków, nalewek i win owoco-

wych, podobne jest do pracy archeologa, który ze szczątków dawnej kultury składa 

obraz ludzkiego życia. Zachowane dokumenty, plany i mapy pokazujące organizację 

winogrodnictwa, dane na temat położenia i wielkości winnic, lokalnych sposobów 

uprawiania winorośli, zbiorów i produkcja wina uzupełniane są nowoczesną wiedzą 

i zapałem grupy entuzjastów drugiego i trzeciego pokolenia, ponownie sprowadzają-

cych odpowiednie zimolubne szczepy. Ponadto coraz więcej instytucji, miejsc i wy-

darzeń kulturalnych odwołuje się do lokalnej tradycji -  zarówno do tradycji miejsc 

(takich jak właśnie winogrodnictwo, ale także do tradycji przemysłowych, artystycz-

nych czy intelektualnych), jak i do tradycji przybyłych tu ludzi (przykładem niech 

będą Kaziuki, organizowane w Zielonej Górze od kilku lat na wzór wileńskich i cie-

szące się znacznym powodzeniem). Procesy redefinicji dzisiejszej tożsamości regio-

nu, odwołujące się do dawnych tradycji i dawnego wizerunku tego regionu, świad-

czą o tym, że przetrwał pewien rodzaj więzi między współczesnymi mieszkańcami 

a społeczeństwem przedwojennym. Niezwykły dynamizm zmian w ostatnich latach 

oraz ich oddolny charakter pozwala postawić tezę o istnieniu ukrytych, ale wciąż ży-

wotnych korzeni i odwołań do przeszłości, która miała być wyciszona i ostatecznie 

wygasła. Tradycja zapisana w miejscach i przedmiotach będąca „treścią krajobrazu 

kulturowego” okazała się nadspodziewanie trwała i zaczyna odgrywać coraz istotniej-

szą rolę w samookreśleniu ludzi w pozornie zdeterytorializowanym, pozbawionym 

przestrzennego odniesienia społeczeństwie.
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