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Wstęp

Podmiotem  prezentowanej  przeze  mnie  pracy  magisterskiej  jest  społeczność

mieszkańców  gminy  Białowieża.  Jest  ona  dla  mnie  od  ośmiu  lat  przestrzenią  życia

prywatnego a od trzech również zawodowego.

Początek  pracy  nad  prezentowanym  projektem  badawczym  zbiegł  się  w  czasie  z

decyzją  zespołu  Fundacji  Edukacyjnej  Jacka  Kuronia,  którego  jestem  współtwórcą,  o

zdecydowanym  zaangażowaniu  na  rzecz  gminy  Białowieża.  Wymagało  to  przebudowy

programu Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach pod tym

kątem.  Spowodowało  to  konieczność  odpowiedzi  na  liczne  pytania,  które  już  wcześniej

dostrzegaliśmy oraz postawienia szeregu nowych. Możliwość podjęcia próby poszukiwania

odpowiedzi  w  oparciu  o  metodologię  nauk  społecznych  sprawiła,  że  połączyłem

zainteresowania zawodowe z wyborem tematu pracy magisterskiej.

Punktem wyjścia był, obserwowalny na co dzień, bezwład samorządu np. w sprawie

budowy kanalizacji w trzech wioskach gminy. Mimo palącej potrzeby oraz deklaracji woli ze

strony  samorządu  przez  lata  nic  się  w  tej  sprawie  nie  działo.  Drugą  obserwacją,  która

skłaniała do stawiania hipotez, była ogromna rozbieżność, a wręcz konkurencyjność często

wykluczających  się  koncepcji  pojedynczych  działań  oraz  strategii  proponowanych  przez

mieszkańców. Wreszcie tlący się nieustannie konflikt wokół Puszczy Białowieskiej. Konflikt

ten może pozostać niedostrzeżony przez osoby odwiedzające Białowieżę, jednak żyjąc tu na

co  dzień  „gołym  okiem”  było  widać  napięcie.  Podczas  sporu  o  przebieg  obwodnicy

Augustowa  zdarzyły  się  nawet  ataki  na  osoby  identyfikowane  jako  „ekolodzy”  –  m.in.

wybicie okna w domu Adama Wajraka. Dziś, kiedy od roku trwają próby rozszerzenie granic

Białowieskiego Parku Narodowego, obawy związane z przyszłością znów pchają niektórych

mieszkańców  ku  aktom agresji  wobec  pracowników naukowych  oraz  osób  przypadkowo

zdefiniowanych jako „ekolodzy” (atak na ekipę TVP Białystok).

Codzienne obserwacje  pozwalały  postawić  hipotezę  mówiącą,  że paraliż  i  rozbicie

społeczności  mogą  wynikać  z  przeciwstawnych  działań  nastawionych  na  realizację

konkurencyjnych celów przez mieszkańców, którzy inaczej definiują swoje aspiracje i dobro

grupowe. Tak postawiona robocza hipoteza skłaniała ku wyborowi Herberta Blumera jako

socjologa, którego dorobek daje dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia procesu badawczego.
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Konstruując  konceptualizację  projektu  badawczego  oparłem  go  na  pogłębionych

wywiadach  indywidualnych,  jednak  kluczowym  doświadczeniem  okazało  się  codzienne

uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, które z perspektywy nauk społecznych można by

nazwać  nieustrukturyzowaną  obserwacją  uczestniczącą.  Miała  ona  różny  charakter,

zazwyczaj niejawny. Jednak, gdy stawiałem pytania potencjalnie drażliwe lub konfrontujące

odmienne  punkty  widzenia,  powoływałem się  na  prowadzony projekt  i  chęć  zrozumienia

lokalnej specyfiki. Szczególnie cennymi doświadczeniami było, na przełomie roku 2009/10,

uczestnictwo w kursie przewodników po Puszczy Białowieskiej, gdzie podczas zajęć często

dochodziło do wymiany opinii pomiędzy uczestnikami oraz współpraca z samorządowcami i

urzędnikami  gminnymi  podczas  pracy  nad  projektem  powołania  przez  naszą  fundację

„Lokalnego Centrum Kultury - Stara Szkoła” w Białowieży. To właśnie w opisanych wyżej

sytuacjach  najczęściej  dochodziło  do  wyrażania  przez  rozmówców  opinii,  których

wypowiedzenia unikali badani w wywiadach, a w których wprost nazywali i oceniali swoich

oponentów i przeciwników. Na marginesie warto w tym miejscu poczynić uwagę, jak ważna

jest w procesie badawczym głęboka znajomość lokalnego kontekstu. Jest ona podstawową

kompetencją umożliwiającą odczytanie treści zawartej w materiale badawczym.

Praca,  którą  przedstawiam,  ma  z  konieczności  jedynie  eksploracyjny  charakter.

Chciałbym, aby była wstępem do dalszych badań społecznych w obszarze gminy Białowieża.

Biorąc pod uwagę ogromny potencjał przyrodniczy i kulturowy Puszczy Białowieskiej,  jej

znaczenie  dla  świata  jako  rezerwuatorium  naturalnych  procesów  przyrodniczych  oraz

głębokie zakorzenienie w historii Polski, Białorusi i Litwy, rozwiązanie toczącego się wokół

niej  konfliktu oraz pokonanie barier rozwojowych,  stojących na drodze żyjących  w niej  i

wokół  niej  ludzi,  jest  niezwykle  istotne.  Z  punktu  widzenia  zmian  stale  zachodzących  w

ekosystemie puszczy każda chwila,  podczas której nie jest ona chroniona jako całość, jest

stracona – argument ten podnoszą działacze organizacji zajmujących się ochroną przyrody i

naukowcy.  Podobnie uważają osoby zaangażowane w próby ochrony krajobrazu kultury i

zwracające uwagę na bezcenne cechy pogranicza dzisiejszej Polski i Białorusi,  które stale

ulegają  rozrzedzeniu  i  unifikacji.  Z  drugiej  strony  brak  jest  podzielanej  przez  lokalną

społeczność wizji  przyszłości  oraz pomysłu,  jak zasoby przyrodnicze  i  kulturowe regionu

wykorzystać  (w  sposób,  który  ich  nie  zniszczy)  w  celu  rozwoju  gminy  i   zaspokojenia
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aspiracji cywilizacyjnych mieszkańców. Niestety, administracja centralna również nie ma tej

sprawie żadnej sensownej propozycji.

Czas, który wydaje się bezpowrotnie uciekać, może jednak działać również na korzyść

omawianego regionu. Procesy cywilizacyjne stale zmierzają ku dowartościowaniu zasobów

symbolicznych.  Symbole  –  jak  to  podkreśla  Edwin  Bendyk  –  są  dziś  podstawowym

surowcem i produktem na rynku. Fakt ten otwiera przed gminą Białowieża, która dysponuje

ogromnym potencjałem oraz bogactwem przyrody i kultury na obszarze pogranicza dawnego

Wielkiego Księstwa Litewskiego ogromne możliwości.

Jestem przekonany, że trafne zdefiniowanie dążeń poszczególnych grup mieszkańców

gminy Białowieża i uruchomienie procesu dialogu między nimi jest podstawą do tego, by

społeczność ta stała się podmiotem kreującym swoją przyszłość w sposób, który pozwoli na

zachowanie bezcennych elementów dziedzictwa i uczyni je siłą rozwoju i realizacji aspiracji

żyjących tu ludzi. Dziś, my Białowieżanie, jesteśmy wciąż jedynie przedmiotem targów, które

z  jednej  strony  nie  poprawiają  w  istotnym  stopniu  ochrony  przyrody,  z  drugiej  nie  dają

podstaw do zrównoważonego rozwoju regionu.

Paca składa się z trzech rozdziałów.

Rozdział I opisuje projekt badawczy - jego teorię i konceptualizację. Kluczowe są tu

koncepcje Herberta Blumera,  ale odwołuję się również do badaczy problemów pogranicza

oraz społeczności  lokalnych.  Zwłaszcza istotne jest  oparcie  struktury wywiadu o czynniki

rekonstrukcji  lokalnego  uniwersum  symbolicznego  zaproponowane  przez  Marka

Szczepańskiego.

W  rozdziale  II  prezentuję  materiał  empiryczny  zgromadzony  w  trakcie  realizacji

projektu. Uwzględnione są tu cztery rodzaje źródeł:

 materiały opracowane przez GUS, PUP, Urząd Gminy Białowieża itp;1

 opracowania historyczne i etnograficzne; odwołałem się do czwórki autorów z których

wszyscy związani są z Białowieżą;

 pogłębione wywiady indywidualne;

1 Zgromadzone przeze mnie dane z tych  opracowań zostały pod koniec ubiegłego  roku przekazane
Urzędowi  Gminy  Białowieża  w  formie  dokumentu  pt.  Diagnoza  Lokalna,  który  wchodził  w  skład,
opracowanego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia, projektu powołania wspólnie z samorządem nowej
instytucji kultury.
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 obserwacja uczestnicząca.

W rozdziale II obszernie prezentuję materiał empiryczny. Celem tak wyczerpującego

przytaczania  opinii  moich  rozmówców  jest  chęć  jak  najdokładniejszego  oddania  lokalnej

specyfiki i charakteru narracji. Pragnę również w ten sposób zbudować solidne podstawy pod

formułowane wnioski.

W rozdziale  III  przedstawiam w sparafrazowanej  postaci  dziewięć  typów definicji

sytuacji,  które naniesione są na skonstruowany na podstawie badania układ odniesienia,  w

którym krzyżuje się oś wartości (instrumentalne vs. autoteliczne) z osią postaw kulturowo-

cywilizacyjnych (zachowawcze vs. innowacyjne).
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Rozdział I

Projekt badawczy
teoria i konceptualizacja

Zdaniem  Herberta  Blumera,  związanego  ze  Szkołą  Chicagowską  socjologa

amerykańskiego  i  twórcy  interakcjonizmu  symbolicznego,  nie  istnieje  obserwowalna  z

zewnątrz obiektywna rzeczywistość. „W różnych grupach formują się różne światy, a światy

te  ulegają  zmianie,  gdy przedmioty,  które  je  tworzą,  zmieniają  swe znaczenia.  Ponieważ

ludzie  podejmują  działania  ze  względu  na  znaczenia  swych  przedmiotów,  więc  świat

przedmiotów danej grupy w istotnym sensie obrazuje jej działania. By określić i zrozumieć

życie grupy, konieczne jest określenie świata jej przedmiotów; określenie to uwzględnić musi

znaczenia, jakie przedmioty mają dla członków tej grupy.”(Blumer 1975: 77). Ponieważ w

dalszej  części tej  pracy posługiwać się będę aparatem pojęciowym oraz metodologicznym

tego uczonego, spróbuję, zanim przejdę do założeń projektu badawczego, przedstawić główne

założenia i postulaty socjologii Herberta Blumera. Oprę się przy tym na dwóch artykułach:

„Implikacje socjologiczne myśli George'a Herberta Meada”(Blumer 1975) i „Społeczeństwo

jako interakcja symboliczna” (Blumer 1984).

Dlaczego Blumer?

Rozważając problemy: relacji między członkami społeczności, obowiązujących norm,

wartości i postaw oraz rozwoju społeczności badacze często sięgają do koncepcji kapitału

społecznego  (Mandes,  Trutkowski  2005:  45-81).  Cezary  Trutkowski  i  Sławomir  Mandes

zwracają uwagę na istnienie, potwierdzającej się w badaniach, pozytywnej korelacji między

kapitałem  społecznym  a  wskaźnikami  wzrostu  socjoekonomicznego  i  rozwoju  (Mandes,

Trutkowski: 47). Można by na tej podstawie z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że

Białowieża jest przypadkiem społeczności, w której niski kapitał społeczny powiązany jest z

brakiem  dynamiki  rozwojowej:  ujemnym  przyrostem  naturalnym  i  saldem  migracji,

niekorzystną  strukturą  wiekową;  deficytem budżetowym;  zagrożeniem odpadami,  brakiem

objęcia  połowy  mieszkańców  systemem  kanalizacyjnym,  ogrzewaniem  domów  paliwami
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wysoko zanieczyszczającymi środowisko; ograniczoną dostępnością komunikacji publicznej,

słabą  infrastrukturą  teleinformatyczną,  niskim poziomem  życia  oraz  niedoinwestowaniem

edukacji i kultury. Taki kierunek badawczy skupia się jednak na relacji pomiędzy aktorami a

instytucjami  oraz  na  roli  organizacji  pośredniczących  w  tym  procesie.  Mnie  natomiast

interesuje, jak aktorzy postrzegają rzeczywistość społeczną mikroregionu, biorąc w tym pod

uwagę aspekty historyczny, etniczny, klasowy i ekonomiczny i stąd dopiero pragnę przejść do

rozważań nad wpływem ich subiektywnych punktów widzenia na kształtowanie się relacji

społecznych  i  ich  wpływem  na  rozwój.  Stąd  wybór  Blumera  jako  socjologa,  który

kontynuował, rozpoczętą przez Meada, próbę ujęcia społeczeństwa jako złożonej sieci działań

i interakcji, których korzenie tkwią w subiektywnej interpretacji świata przez poszczególnych

aktorów.

Człowiek w ujęciu Blumera

Blumer, odwołując się do dorobku George'a Herberta Meada, portretuje człowieka jako

istotę aktywną, nieustannie działającą i interpretującą otaczający świat i siebie samą; istotę

dynamiczną, którą samą oraz jej wytwory można badać i opisywać jedynie w kategoriach

nieustannie dokonującego się procesu. O takim właśnie charakterze istoty ludzkiej decyduje

jaźń – specyficzna dyspozycja, której nie można wpisać w żaden typ organizacji czy struktury

umysłu,  gdyż  jej  istota  polega  na  ciągłym,  a  więc  procesualnym,  poddawaniu  refleksji

otaczającej rzeczywistości i, co najważniejsze, samej siebie. „Istota ludzka jest przedmiotem

sama  dla  siebie”  -  pisze  Blumer  (Blumer  1975:  71).  W artykułach,  pisanych  w  sposób

niezwykle  prosty  i  obrazowy,  autor  odwołuje  się  często  do  osobistego  doświadczenia

czytelnika i chyba rzeczywiście każdemu znane jest doświadczenie dialogu wewnętrznego.

Zakres  opisywanych w nim obiektów i  zdarzeń tworzy osobisty świat  człowieka.  W tym

ujęciu  wszystko,  co  sobie  komunikujemy istnieje  w naszym świecie,  to  zaś,  czego nasza

refleksja  nie  obejmuje,  jak  gdyby  nie  istniało  (Blumer  1984:  73).  Wszystko,  co  jest

dostrzegane przez jaźń, Blumer (za Meadem) określa mianem przedmiotów - mogą mieć one

charakter  materialny,  społeczny  lub  symboliczny  (Blumer  1975:  77).  W  ujęciu

interakcjonizmu  przedmiot nie  jest  samoistnym  bytem  o  wewnętrznej  istocie.  O  jego

charakterze decyduje to, w jaki sposób jawi się podmiotowi, który go interpretuje i wobec

niego  działa.  To  właśnie  zdolność  ludzkiej  jaźni do  nieustannego  interpretowania
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wszystkiego, co jej się objawi czyni z człowieka twórcę – w każdej chwili świadomego życia

człowiek  interpretując  siebie  i  otoczenie,  konstruując  na  tej  podstawie  swoje  działanie,

stwarza i przekształca świat.

Społeczeństwo w ujęciu Blumera

Można  zaryzykować  stwierdzenie,  że  ogromna  większość  interakcji  zachodzących

między ludźmi ma charakter symboliczny. Pojęcie interakcja symboliczna sformułował Georg

Herbert Mead. Blumer przedstawia ją jako taki typ relacji międzyludzkiej, w którym reakcje

uczestniczących w niej  aktorów zapośredniczone są przez proces wzajemnej interpretacji i

definiowania działań partnerów. Inaczej mówiąc, działanie jednego z partnerów objawia się

drugiemu za  pośrednictwem przypisanych mu w procesie  interpretacji  symboli,  a  nie  jest

jedynie reakcją na bodziec (byłaby to wówczas interakcja niesymboliczna) (Blumer 1984: 71-

72, Blumer 1975: 74). Zgodnie z omówionymi już założeniami, społeczeństwo jest zbiorem

jednostek obdarzonych jaźnią,  które konstruują swoje działanie na podstawie obserwacji  i

interpretacji  sytuacji,  w  której  się  znajdują  (Blumer  1984:  76).  W  tym  ujęciu,  relacje

społeczne  są  efektem  takich  właśnie  procesów  interpretacyjnych,  w  których  każdy  z

uczestników, po pierwsze, interpretuje sytuację, w której się znajduje i, po drugie, interpretuje

działanie  pozostałych  uczestników,  a  następnie  dostosowuje  swoje  działanie  do  sytuacji.

Blumer nazywa to  działaniem połączonym (join action) (Blumer 1975: 77-78). Wieloraka,

różnorodna,  zmienna,  powiązana  i  misterna  –  jak  ją  określa  Blumer  -  siatka  działań

połączonych składa się na życie społeczne (Blumer 1975: 78).  Działania połączone mogą

mieć różny przebieg. Gdy uczestnicy są zgodni co do definicji sytuacji,  działają często na

podstawie z góry przyjętych strategii. Tego typu działania wyróżnia trwałość, regularność i

powtarzalność – to cechy ról i instytucji społecznych. Tam zaś, gdzie definicje są odmienne,

przeciwstawne lub występuje ich brak, ucierają się nowe normy, wartości i strategie lub  też

aktorzy doświadczają kryzysu.

Herbert  Blumer  formułuje  następującą  definicje  społeczeństwa:  „Społeczeństwo

stanowią ludzie stawiający czoło rozmaitym sytuacjom, które narzucają im warunki życia.

Sytuacje te rozwiązuje się przez wypracowywanie działań połączonych, których uczestnicy

muszą powiązać wzajem swe czynności. Każdy uczestnik czyni to interpretując czynności

innych osób oraz,  z kolei,  udzielając innym wskazówek,  jak powinni  działać.  Ten proces
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interpretacji i definiowania pozwala konstruować działania połączone; działania te rozwijają

się w czasie.” (Blumer 1975: 80).

W niniejszej  pracy interesować mnie będą przede wszystkim sytuacje,  które „nie są

definiowane w taki  sam sposób przez  uczestniczących w nich  ludzi.  W takim przypadku

działania ich nie są do siebie  dobrze dopasowane i  akcja  zespołowa ulega zablokowaniu.

Należy wówczas opracować interpretacje  i  skuteczną metodę wzajemnego przystosowania

uczestników. W przypadku takich »niezidentyfikowanych« sytuacji niezbędne jest wydobycie

i analiza procesu formułowania definicji.” (Blumer 1984: 81).

Powyższy cytat oprócz wskazania okoliczności, w których działanie połączone znajduje

się  w  kryzysie,  zawiera  również  wskazówkę  metodologiczną  oraz  postulat  „interwencji

socjologicznej”2.

Postulaty metodologii Blumera

1. Zadaniem socjologii jest badanie procesu twórczego, jakim jest działanie.

2. Środowisko działania musi być określone takim, jakie objawia się aktorowi.

3. Należy uwzględnić proces interpretacji.

4. Należy uwzględnić, że działanie aktorów rozwija się w czasie i może ulegać zmianom,

przekształceniom lub zaniechaniu.

5. Badania należy prowadzić z punktu widzenia aktora.

6. Należy  odrzucić tak zwane „obiektywne podejście” w socjologii, gdyż niesie ono ryzyko

narzucenia przez badacza badanej rzeczywistości własnych interpretacji (Blumer 1975:

81).

Koncepcje wspólnoty i tożsamości regionalnej na pograniczu

Gmina Białowieża  leży przy granicy polsko-białoruskiej.  Należy do gmin  o  dużym

udziale mniejszości białoruskiej i będących zarazem przestrzenią największego skupienia tej

mniejszości  w  obecnych  granicach  Polski.  Jest  więc  to  bez  wątpienia  przestrzeń

międzykulturowa.  Ponadto  Białowieża  jest  gminą  w  80%  porośniętą  lasem,  w  której

2Pojęcie „interwencja  socjologiczna” jest  elementem metodologii,  wypracowanej  przez francuskiego
socjologa  Alaina  Touraina.  Użyłem  go  ze  względu  na  jego  trafność  w  opisie  sytuacji,  w  której  socjolog
przekracza pozycję badacza i staje się również animatorem zmiany społecznej, co wyraźnie postuluje Blumer w
przytoczonym cytacie.
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osadnictwo skupia się  niemal  w całości  w obrębie dziewięciu wsi.  Charakter  osadnictwa,

który  cechuje  mała  ilość  rozproszonych  osiedli  zamieszkiwanych  przez  niewielkie  grupy

mieszkańców, może mieć wpływ na kształtujący się typ tożsamości. Rozpoczynając proces

badawczy, należy sobie uwiadomić charakterystyczne cechy tego typu przestrzeni społecznej.

Zdaniem Andrzeja  Gniazdowskiego,  społeczności  lokalne  można  opisać  za  pomocą

cech grupy społecznej (Gniazdowski 2004: 4-8). Wyróżnia on pięć istotnych elementów, które

kształtują cechy danej społeczności:

1. Terytorium  –  stanowi  podstawę  do  identyfikacji  społeczności  lokalnej  w  przestrzeni.

Gniazdowski zwraca również uwagę na wielowiekową tradycję przypisywania terytorium

determinującego  wpływu  na  tożsamość  społeczności  je  zamieszkującej.  W przypadku

Białowieży, jest to być może ważna uwaga. Gmina ta leży bowiem w obrębie lasu, który

przynajmniej od XIV wieku stanowił własność władców i podlegał ochronie polegającej

na  ograniczeniu  doń  dostępu.  Osady  wewnątrz  puszczy  były  książęce,  królewskie,  a

następnie carskie. Historycy zwracają uwagę na specyfikę tego typu wsi w porównaniu z

wsiami  należącymi  do  szlachty,  czy  możnowładztwa.  Osadnictwo  wewnątrz  Puszczy

Białowieskiej  związane  było  początkowo  ze  specyficzną  służbą  na  rzecz  władcy  –

strażnicy leśni i osocznicy mieli za zadanie pilnować przestrzegania reguł dostępu do dóbr

puszczańskich  oraz  organizować polowania.  Z  czasem na śródpuszczańskich  polanach

pojawili się też budnicy wypalający potaż, dziegieć i smołę. Wszystko, na co tu zwracam

uwagę, ściśle wiąże się z kolejną cechą wskazaną przez Gniazdowskiego.

2. Historia  –  jest  czynnikiem  określającym  społeczność  lokalną  w  czasie.  Można

przypuszczać, że ze względu na specyficzną historię, tożsamość Białowieżan różni się od

tożsamości mieszkańców sąsiednich gmin.

3. Zbiór  osób  –  liczebność  ma  wpływ  na  kształtowanie  się  tożsamości  poprzez  sieć

wewnątrzgrupowych interakcji społecznych.

4. Wartości wspólnogrupowe – element konstytutywny – decydują o skupieniu członków

społeczności wokół wspólnych wartości lub zadań, jakie stawiają przed sobą.

5. Więź  społeczna  w  grupie  –  ma  charakter  strukturalno-świadomościowy,  odnosi  się

zarówno do organizacji stosunków i relacji (komunikacji, władzy, itp.), jak i jednoczenia

się wokół wspólnych wartości i charakterystycznych stosunków społecznych (np.: więzi

sąsiedzkie). Decyduje ona o identyfikacji jednostek z grupą społeczną.
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Jak już wspomniałem, Białowieża znajduje się na obszarze pogranicza. Jest to nie tylko

pogranicze etniczne i polityczne (katolicko-prawosławne, polsko-białoruskie oraz pogranicze

pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białorusi). Ma ono również cechy pograniczne

wynikające ze stałej migracji na teren gminy osób o tożsamości ukształtowanej w zupełnie

odmiennych warunkach. Dawniej miało to związek z migracją zarobkową robotników leśnych

na teren gminy, a obecnie z działaniem na terenie gminy trzech ośrodków naukowych (Zakład

Badania  Ssaków  PAN,  Stacja  Geobotaniczna  UW,  Instytut  Badawczy  Leśnictwa)  oraz

Technikum  Leśnego.  Należy  więc  spodziewać  się  wystąpienia  problemów  związanych  z

transkulturowością  (zanik  podziału  na  swoje  i  obce  będące  wynikiem  wzajemnego

przenikania się kultur) i transgranicznością (przenikanie przez granice ludzi, ich wytworów,

idei, wartości itd.) (Golka 1999: 20-21). Przy czym ich charakteru nie można przesądzić z

góry biorąc pod uwagę, za Marianem Golką, że „pogranicze może być przeciwstawiające,

dezintegrujące  lub  integrujące,  zespalające”  (Golka  1999:  19).  Wymienia  on  następujące

cechy pogranicza:

 współwystępowanie wielu odmiennych (często konkurencyjnych) wzorców i wytworów

kulturowych;

 wzajemne  przejmowanie  (w  większym  lub  mniejszym  stopniu)  wartości  i  wytworów

między tak jednostkami, jak i grupami;

 tworzenie nowych wzorów wyrastających wskutek ich zderzenia;

 rozbicie albo zakłócenie subiektywnej świadomości przynależności;

 niechęć do precyzowania własnej świadomości;

 akcentowanie swoistości „małych ojczyzn”, własnej autonomii, lokalności;

 brak skrystalizowania i labilność świadomości i poglądów;

 poczucie u jednostek pewnego dyskomfortu wskutek konieczności dokonywania wyboru,

choć oczywiście  wybory mogą też  być  dokonywane przypadkowo,  mechanicznie,  bez

zastanowienia (Golka 1999: 19).

Na  cechy  pogranicznej  tożsamości  lokalnej  mają  również  wpływ,  co  oczywiste,

procesy kulturowe w skali makro, takie jak indywidualizacja („rosnąca autonomia części w

obrębie większej całości”) i globalizacja („terytorialna ekspansja wzajemnych zależności”)

(Gniazdowski  2004:  3).  Gniazdowski  zwraca  uwagę,  że  globalizacja  i  „permanentna

rewolucja  komunikacyjna”  pociągają  za  sobą  erozję  uwarunkowań  społeczności  lokalnej.
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Wewnętrzne i zewnętrzne usytuowanie społeczności – bliskość i dystans – tracą znaczenie

wobec  transgranicznego  charakteru  przepływu  informacji.  Zależności  kształtowane  są  w

sposób  coraz  bardziej  niezależny od  przestrzeni  fizycznej  i  mają  charakter  ponadlokalny

(Gniazdowski 2004: 9-10).

Mimo specyficznych cech Białowieży, należy założyć, że społeczność ją zamieszkująca

ma również cechy charakterystyczne dla mieszkańców regionu. Jako punkt odniesienia można

przyjąć, leżącą w granicach 50 kilometrów, gminę Gródek, w której badania etnograficzne

prowadził zespół Anny Engelking (Engelking 2005).

W opisie  Engelking,  Gródek  ma  tradycyjną  strukturę  społeczną.  Ludzie,  którzy  go

zamieszkują osiedli  są tam od pokoleń (w opisie pojawia się tylko jeden „katolik z innej

części Podlasia”). Białowieża ma, z całą pewnością, inny charakter - jest otwarta i być może

nie wszyscy jej mieszkańcy mają poczucie takiego zakorzenienia jak rozmówcy Engelking, z

której badań rysuje się następujący obraz małej ojczyzny. Główną jej wartością jest „bycie u

siebie”, a jego wyznacznikami są rodzinny dom, podwórko, rodzinne gospodarstwo i praca na

swojej  ziemi.  Engelking,  odwołując  się  do  Jerzego  Bartmińskiego,  nazywa  to  „ojczyzną

rodzinno-domową” - poczucie bycia u siebie, bezpieczeństwa (spokój), akceptacji, miłości,

przywiązania,  tęsknoty,  chęci  powrotu.  Wspólnota  oparta  jest  na  wąskim i  emocjonalnie

zhierarchizowanym gronie osób, w którym główne miejsce zajmuje matka,  dalej  ojciec,  a

następnie dziadkowie i przodkowie. Oparciem jest mała przestrzeń (Engelking 2005: 80). Ta

lokalna ojczyzna rozciąga się po obu stronach obecnej granicy między Polską a Białorusią,

którą  rozmówcy  Engelking,  z  jednej  strony,  mitologizują  i  uznają  za  niepodważalną,  z

drugiej, traktują jako tragiczną przez fakt dzielenia rodzin, ziemi i cmentarzy.

Rozmówcy  Engelking  w  większości  wyrażają  niechęci  wobec  idei  narodowych  i

politycznych. Engelking określa to jako brak potrzeby posiadania ojczyzny „ideologicznej”.

Białorusini z Gródka identyfikują się poprzez swoją lokalność. Są prawosławnymi Rusinami.

Niechęci do politycznego określenia się jako Białorusini towarzyszy fascynacja i akceptacja

przywództwa  Łukaszenki  i  Putina.  Zdaniem  autorki  badań  jest  to  również  manifestacja

chłopskiego systemu wartości, w którym przywódca musi mieć cechy autorytarnego ojca i

gospodarza,  wypowiadającego się  jasno i  bezpośrednio  – mit  „cara-batiuszki”  (Engelking

2005:  93).  Mniejszość  mieszkańców stanowią  ludzie  związani  z  festiwalem Basowiszcza,
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którzy identyfikują się jako Białorusini w sposób narodowy i polityczny, co jest połączone z

manifestowaniem swojej białoruskości i krytyką obecnych władz Białorusi.

Bardzo pomocny w pracy nad przygotowaniem projektu badawczego wydaje się być

artykuł  Marka  Szczepańskiego  poświęcony  pojęciom  i  metodom  badań  nad  tożsamością

regionalną (Szczepański 1999). Jest on wynikiem prac prowadzonych na Górnym Śląsku w

latach  1985  –  1997.  Jak  podkreśla  na  wstępie  autor,  w  swoim  opisie  odszedł  od

jednowymiarowego, ściśle socjologicznego podejścia, na rzecz oglądu interdyscyplinarnego.

Taki sposób podejścia, zdaniem Szczepańskiego, może prowadzić do pewnych uproszczeń,

natomiast znacznie poszerza kontekst zjawiska tożsamości regionalnej. Taki punkt widzenia

wydaje  mi  się  trafny  jeśli  chodzi  o  powiązanie  tożsamości  z  problemami  rozwoju.

Obserwując dyskusje w gminie Białowieża, odnoszę wrażenie, że ich uczestnicy włączają do

nich szeroki zakres zjawisk związanych między innymi z położeniem i historią regionu – na

co również zwraca uwagę Szczepański.

Na  początku chciałbym  przedstawić,  jako  kluczowe,  definicje  tożsamości,  jakimi

posługuje się Szczepański:

 Tożsamość to  utrwalona,  ugruntowana  i  względnie  stabilna  forma  świadomości

(Szczepański 1999: 185).

 Tożsamość indywidualna to zbiór wyobrażeń, sądów i przekonań konstruowanych przez

aktora  wobec  samego  siebie  –  „jest  to  układ  autodefinicji  aktora  społecznego”

(Szczepański 1999: 185).

 Tożsamość społeczna posiada cechy zwielokrotnionej tożsamości indywidualnej, opartej

na  wspólnych lub  podobnych dla  wszystkich członków społeczności  systemach norm,

obyczajów,  zwyczajów,  języka,  gospodarki  i  określonego  terytorium.  Ma  ona  jednak

również wymiar ponad jednostkowy i nieredukowalny do niego. W tym wymiarze opiera

się  na  zinternalizowanej  tradycji,  teraźniejszości  i  wspólnym definiowaniu  przyszłości

(Szczepański 1999: 185-186).

 Tożsamość kulturowa jest jedną z odmian tożsamości społecznej, należy ją pojmować jako

względnie  trwałą  identyfikację  danej  grupy  ludzi  i  pojedynczych  jej  członków  z

określonym układem kulturowym, tworzonym przez zespół idei, przekonań, poglądów, z

konkretnymi  zwyczajami  i  obyczajami,  z  danym  systemem  aksjologicznym  i

normatywnym. Powinna umacniać wewnętrzną jedność grupy (Szczepański 1999: 186).

14



 Tożsamość  regionalna posiada  cechy  tożsamości  społecznej  i  kulturowej,  odnosi  się

zarazem do wyraźnie zdefiniowanego i delimitowanego terytorium, z jego specyficznymi

cechami  społecznymi,  kulturowymi,  gospodarczymi  i  topograficznymi  (Szczepański

1999: 186).

Szczepański proponuje bardzo ciekawy schemat definiowania i porządkowania przez

ludzi przestrzeni (w wymiarach indywidualnym, społecznym i symbolicznym), co pozwala

aktorom społecznym na konstruowanie działania względem niej. W ujęciu Szczepańskiego

schemat ten jest elementem perspektywy geograficznej (jednej z siedmiu, jakie przyjmuje).

Jednak wydaje mi się, że można go zaadaptować w taki sposób, by wziął pod uwagę elementy

wszystkich uwzględnionych przez Szczepańskiego perspektyw. Zanim go przedstawię, krótko

zaprezentuję owe perspektywy:

 psychologiczna  -  stopień indywidualnej  identyfikacji  z  regionem,  jego społecznością  i

kulturą;

 socjologiczna - poczucie odrębności, wyrażane w podziale na my i oni;

 geograficzna - poczucie przypisania do miejsca i przestrzeni;

 etnograficzna  –  świadomość  dziedzictwa  kulturowego,  rozumienie  i  odczytywanie

znaczeń, symboli kultury materialnej oraz jej korelatów;

 historyczna – oparta  na procesach długiego trwania,  związku z dziejami i  bohaterami

regionu;

 ekonomiczna  –  wspólnota  gospodarowania  i  ekonomia  regionalna  umieszczone  w

kontekście  konkurencji  międzyregionalnej  i  globalnej  wraz  z  ich  twórczym  bądź

destrukcyjnym wpływem;

 urbanistyczno-historyczna  –  dominujące  na  danym  obszarze  formy  architektoniczne  i

urbanistyczne (Szczepański 1999: 187-192).

Schemat społecznego odbioru przestrzeni mieszkania, domu, miasta i regionu wg. M.

Szczepańskiego:

„Przestrzeń mieszkania,  domu, miasta, regionu (komunikat oznaczający)

↔  klasyfikacja  i  porządkowanie  elementów  przestrzeni  ↔  wartościowanie

(waloryzowanie) ↔ autoocena zajmowanej pozycji przestrzennej ↔ zachowania

codzienne i praktyki mieszkaniowe, domowe, miejskie i regionalne utrwalające
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lub  degradujące  rozmaite  formy  i  odmiany  tożsamości  indywidualnej  oraz

społecznej (zbiorowej)” (Szczepański 1999: 189).

Wnioski z lektury artykułu Marka Szczepańskiego:

Związek tożsamości i rozwoju:

1. Skumulowane tożsamości regionalne tworzą regionalne uniwersum symboliczne

2. Regionalne  uniwersum  symboliczne może  utrwalać  lub  degradować rozmaite  formy  i

odmiany  tożsamości  indywidualnej  oraz  społecznej,  wpływając  w  ten  sposób  na  kształt

rozwoju społeczności i regionu.

3. Tożsamość społeczna powstaje na bazie tożsamości indywidualnych, może być więc na ich

podstawie rekonstruowana.

Kroki  badawcze  w  procesie  rekonstrukcji  znaczeń  regionalnego  uniwersum

symbolicznego (zgodnie ze schematem społecznego odbioru przestrzeni):

1. Opis.

2. Klasyfikacja i porządkowanie.

3. Wartościowanie.

4. Autoocena.

5. Konstruowanie działania.

Czynniki, które należy uwzględnić rekonstruując regionalne uniwersum symboliczne:

1. Środowisko przyrodnicze i możliwości ekorozwoju.

2. Lokalna topografia.

3. Historia regionu.

4. Lokalna struktura etniczna.

5. Przeobrażenia cywilizacyjne regionu.

6. Lokalny dorobek kultury.

7. Lokalna kultura materialna.

Szczepański w swoim artykule zaleca połączenie subiektywnej perspektywy badanego

(ujęcie emiczne) ze zdystansowaną obserwacją i  penetracją badanej przestrzeni społecznej

(podejście  etyczne).  Blumer  w  swoich  postulatach  metodologicznych,  wręcz  nakazuje

odrzucenie podejścia obiektywnego i skupienie się na perspektywie aktora społecznego, co
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ma zapobiegać nakładaniu przez badacza swoich interpretacji na badaną rzeczywistość. Oba

prezentowane podejścia dają się połączyć.

W procesie  konstruowania  narzędzia  badawczego,  będę  się  odwoływał  głównie  do

Blumera i Szczepańskiego – pociąga to za sobą konieczność ujednolicenia terminologii

Definicje pojęć

Ponieważ  głównym  celem  pracy  jest  badanie  związków  pomiędzy  tożsamością  a

rozwojem, celowym wydaje się przyjęcie za Szczepańskim definicji  tożsamości,  tożsamości

indywidualnej,  tożsamości  społecznej,  tożsamości  kulturowej i  tożsamości  regionalnej.

Podstawą  dla  konstrukcji  tych  pojęć  jest  założenie,  że  tożsamość  jest  układem,

konstruowanych na rożnych poziomach przez aktorów społecznych, definicji – co jest zgodne

z punktem widzenia Blumera.

Regionalne  uniwersum  symboliczne to,  zgodnie  z  terminologią  Blumera,  świat

przedmiotów danej  społeczności,  a  więc  całe  spektrum  definicji  obejmujących  aspekty

materialne, społeczne i symboliczne życia, w tym wypadku mieszkańców gminy Białowieża.

Przedmiot – „cokolwiek – co istota ludzka sobie wskazuje” (Blumer 1975: 76) według

Blumera nie ma charakteru zewnętrznego względem jednostki. Człowiek tworzy przedmioty

w procesie Interpretacji/Działania.

Interpretacja –  zgodnie  z  aparatem  pojęciowym  Blumera,  proces  tożsamy  z

Działaniem,  w którym człowiek  wskazując  sobie  przedmioty,  a  więc  wyodrębniając  je  z

kontekstu, w którym funkcjonują, „nadaje im znaczenie, ocenia ich przydatność dla swojego

działania i podejmuje decyzje na podstawie owej oceny.” (Blumer 1984: 74).

Podmiot -  „społeczeństwo składa się z działających ludzi,  życie zaś społeczne z ich

działań. Podmiotami działania mogą być pojedynczy ludzie, zbiorowości, których członkowie

działają  razem  we  wspólnym  dążeniu,  lub  organizacje  działające  w  imieniu  swoich

wyborców.” (Blumer 1984: 79). W tym ujęciu Podmiotem nie może być żaden obiekt, który

nie  działa np.:  klasa  społeczna  (Blumer  1984:  80),  czy,  w  tym  przypadku,  zbiorowość

mieszkańców.

Zbiorowość mieszkańców – wszyscy ludzie mieszkający w obrębie gminy Białowieża,

niezależnie od tego, jak długo ma to miejsce i czy jest to pobyt stały, pod warunkiem, że nie

ma  on  charakteru  turystycznego.  Na  terenie  gminy  mieszka  wielu  naukowców,  którzy
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deklarują, że nie zostaną tu na stałe, na co dzień jednak uczestniczą w życiu społeczności

(czasem bardzo aktywnie).

Założenia projektu badawczego

Siedem lat obserwacji uczestniczącej rzeczywistości w gminie Białowieża, skłania mnie

do postawienia dwóch hipotez zakładających, że:

1. Zbiorowość  mieszkańców  gminy  nie  posiada  wspólnie  podzielanego  zbioru

definicji opisujących świat jej przedmiotów.

2. Jest  to główna przyczyna stagnacji, w jakiej znajduje się gmina.

Sytuacji  mieszkańców  nie  ułatwia  również  konflikt  instytucjonalny,  jaki  toczy  się

pomiędzy dwoma agendami  Ministerstwa  Ochrony Środowiska  –  Lasami  Państwowymi  i

Białowieskim Parkiem Narodowym, które administrują 80% powierzchni gminy. Konflikt ten

wynika z przeciwstawnych definicji opisujących działanie względem Puszczy Białowieskiej.

Można  go  przedstawić  za  pomocą  opozycji  eksploatować  vs.  chronić.  Jest  to  skutek

analogicznego, jak w przypadku gminy, braku uzgodnień na poziomie centralnych instytucji

państwa dotyczących omawianego regionu.

Idąc dalej za myślą Blumera, można sformułować dwie kategorie celów: pierwszą o

charakterze badawczym, drugą o charakterze animacji środowiska lokalnego:

1. Badanie  eksploracyjne  mające  na  celu  „wydobycie  i  analizę  procesu  formułowania

definicji”  składających  się  na  tożsamość/tożsamości  zbiorowości  mieszkańców

Białowieży.

2. Zdobyta  w  ten  sposób  wiedza  otwiera  drogę  do  postulowanego  przez  Blumera

wypracowania  w  omawianej  zbiorowości  metody  uzgadniania  definicji  i  wzajemnego

przystosowania się aktorów, by przezwyciężyć stagnację.

Zadaniem, które stoi przed proponowaną pracą magisterską jest realizacja pierwszego z

wymienionych celów.

Pytania badawcze i dyspozycje do wywiadów z mieszkańcami gminy Białowieża

1. Środowisko przyrodnicze, możliwości ekorozwoju i topografia.

 Jak badani definiują Puszczę Białowieską?

 Jak definiują wpływ Puszczy na życie społeczności?
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 Jak  definiują  miejsce  Białowieskiego  Parku  Narodowego  w  przestrzeni

społecznej gminy?

 Jak definiują miejsce Lasów Państwowych w przestrzeni społecznej gminy?

 Jak definiują miejsce instytucji naukowych w przestrzeni społecznej gminy

 Jak definiują presję na zwiększenie obszaru objętego administracją BPN?

 Jak definiują wpływ Puszczy na rozwój społeczności gminy?

 Jak  definiują  położenie  i  topograficzny  charakter  gminy  względem  gmin

sąsiednich?

 Jak interpretują granicę z Białorusią?

2. Historia regionu.

 Jaka jest wśród badanych świadomość historii regionu?

 Jak interpretują wpływ historii  na teraźniejszość i  przyszłość społeczności  i

gminy?

 Jak interpretują własną biografię w kontekście przemian, które zaszły w ciągu

ich życia w Białowieży?

3. Lokalna struktura etniczna i społeczna.

 Jak badani definiują strukturę etniczną i wyznaniową gminy – jakie wyróżniają

grupy?

 Jak badani definiują grupy „swoich” i „obcych”?

 Jak interpretują współwystępowanie wielu odmiennych wzorców i wytworów

kulturowych?

 Czy są one postrzegane jako konkurencyjne?

 Czy  istnieje  wzajemne  przejmowanie  wartości  i  wytworów  między

jednostkami, jak i grupami?

 Czy  w  przypadku  badanych  można  mówić  o  rozbiciu  albo  zakłóceniu

subiektywnej świadomości przynależności?

 Czy interpretują współistnienie wielu modeli kulturowych jako mające wpływ

na tworzenie nowych wzorów wyrastających wskutek ich zderzenia?

 Jak  interpretują  wpływ nowych i  starych wzorów w kontekście  przyszłości

społeczności i gminy?
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4. Przeobrażenia cywilizacyjne regionu.

 Jak badani definiują tradycyjne zawody i ich rolę?

 Jak badani definiują sytuację na rynku pracy w gminie regionie?

 Jak badani definiują sytuacje gminy w kontekście ostatniego 20-lecia?

 Jak badani interpretują własną sytuację w kontekście ostatniego 20-lecia?

 Jak  badani  definiują  przyszłość  gminy  w  kontekście  przemian

cywilizacyjnych?

5. Lokalny dorobek kultury

 Jakie przedmioty badani definiują jako elementy lokalnego dorobku kultury?

 Jak wartościują lokalny dorobek kultury w kontekście przyszłości?

6. Lokalna kultura materialna – architektura i układ urbanistyczny.

 Jakie  wartości  badani  przypisują  lokalnym  tradycyjnym  stylom

architektonicznym?

 Jak badani postrzegają układ urbanistyczny (ulicówki)?

 Co badani  myślą  o  ewentualnym przyjęciu  przez  gminę  zasad  chroniących

tradycyjne style budownictwa i zabudowy wsi?

 Jak badani interpretują ograniczenia budowlane związane z położeniem gminy

na terenie obszaru Natura 2000?

7. Władza

 Jak badani definiują swój wpływ na los gminy?

 Kto zdaniem badanych sprawuje rzeczywistą władzę w gminie?

 Jak badani oceniają prawomocność władzy?

8. Regionalne uniwersum symboliczne

 Czy w społeczności badanych istnieje w miarę jednolite regionalne uniwersum

symboliczne?

 W  przypadku,  gdy  będzie  można  wyróżnić  kilka  grup  ze  względu  na

uniwersum symboliczne, czy są one względem siebie konkurencyjne lub wykluczające?
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Rozdział II

Prezentacja materiału empirycznego

W czasach historycznych nazwa Białowieża odnosiła się do miejsca lokalizacji dworu

Wielkich  Książąt  Litewskich,  a  następnie  władców Rzeczypospolitej.  Ponieważ  dwór  ten

zmieniał swoje położenie „wędrowała” wraz z nim i nazwa Białowieża.

Dziś, pod pojęciem Białowieża rozumie się zespół trzech sołectw (Stoczek, Zastawa,

Podolany) tworzących razem miejscowość w obrębie Polany Białowieskiej. Nazwa ta również

odnosi się do całej  Gminy Białowieża,  w której skład wchodzi kolejnych pięć wiosek. W

jeszcze  szerszej  perspektywie  znaczeniowej,  pojęcia  Białowieża  i  Puszcza  Białowieska

przenikają się.

W  dalszej  części  pracy,  pisząc  Białowieża  będę  miał  na  myśli  cały  obszar

administracyjny  gminy.  Pod  pojęciem  mieszkańcy  Białowieży  będę  rozumiał  osoby

zamieszkujące obszar gminy.

W tej części pracy będę odwoływał się między innymi do opracowań autorstwa dr

Tomasza Samojlika z Zakładu Badania Ssaków w Białowieży,  Ewy Moroz - Keczyńskiej,

kustosza  Muzeum  Przyrodniczo-Leśnego  Białowieskiego  Parku  Narodowego  oraz  Piotra

Bajko.  Obaj  wymienieni  mężczyźni  urodzili  się  w  Białowieży,  Ewa Moroz  -  Keczyńska

pochodzi  z  pobliskiej  Hajnówki.  Teksty Samojlika  i  Moroz -  Keczyńskiej  mają  charakter

naukowy. Piotr Bajko jest z wykształcenia leśnikiem, pracuje w BPN, od 1968 roku zajmuje

się historią regionu i opublikował na ten temat około 2 tys. artykułów prasowych.

Celem  poniższego  fragmentu  jest  przedstawienie  czytelnikowi  podstawowych

informacji na temat badanej przestrzeni oraz szerokie zaprezentowanie opinii badanych – stąd

nieraz bardzo długie cytaty.
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Podstawowe dane strukturalne

Położenie i zasoby naturalne:

Gmina Białowieża leży w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego,

przy  granicy  z  Białorusią,  w  odległości  80  kilometrów  od  Białegostoku.  Obejmuje

powierzchnię  203,2  km².  Dzieli  się  na  8 sołectw.  Sołectwa Stoczek,  Zastawa i  Podolany

wchodzą w skład wsi Białowieża. Pozostałe pięć sołectw to: Pogorzelce, Teremiski, Budy,

Czerlonka i Grudki. W obrębie gminy znajdują się również odizolowane grupy domów lub

leśniczówki.

Gmina obejmuje powierzchnię 20.320 ha. Większość tego obszaru (87,7%) porastają

lasy  Puszczy  Białowieskiej.  Z  17.812  ha  lasów,  6055,7  ha  jest  chronionych  w  ramach

Białowieskiego Parku Narodowego, a kolejne 4240,77 ha to rezerwaty w zarządzie Lasów

Państwowych3.  Głównym  zasobem  gminy  jest  puszcza,  nie  posiada  ona  innych  bogactw

naturalnych. Użytki  rolne stanowią tu  jedynie 5,5% powierzchni,  z czego 3,1% to grunty

orne, w większości o bardzo niskiej przydatności rolniczej (90% to ziemie IV i V klasy),

1,9% łąki,  a 0,4% pastwiska.  Z tego niewielkiego obszaru wykorzystywanych  jest  jedyne

56% gruntów ornych i 28% łąk. Na terenie gminy znajdują się 534 gospodarstwa rolne, w tym

532  indywidualne.  Jednak  z  tej  liczby  aż  316  nie  prowadzi  działalności  rolniczej.

Powierzchnia przeciętnego gospodarstwa wynosi 2,35 ha (w województwie: 11,24 ha).

Struktura demograficzna według wieku, płci, narodowości i wyznania:

Według danych GUS z 31 grudnia 2008, w gminie Białowieża mieszkały 2.533 osoby,

w  tym  1.346  mężczyzn  i  1.187  kobiet.  W  tej  grupie  441  osób  to  młodzież  w  wieku

przedprodukcyjnym (17 lat i mniej - m: 257, k:184), 1.488 to osoby w wieku produkcyjnym

(m: 889, k: 599) i 604 to osoby, które ukończyły 65 lat (m: 200, k: 404).

Powiat, w którym leży gmina Białowieża, jest głównym skupiskiem Białorusinów w

Polsce  (do  40% mieszkańców)  Jednak  według  danych  spisowych  tylko  11,54% ludności

gminy identyfikuje się jako Białorusini. Według danych parafii prawosławnej w Białowieży

należy  do  niej  około  1000  wiernych.  Według  danych  gminy,  kolejne  pod  względem

liczebności  są  społeczności  rzymskich  katolików,  baptystów,  świadków  Jehowy,

zielonoświątkowców oraz członków Kościoła Bożego w Chrystusie.
3 Rezerwat Krajobrazowy im. Prof. B. Szafera na terenie gminy 601,15 ha, Lasy Naturalne Puszczy

Białowieskiej  na  terenie  gminy  3.072,74,  rezerwaty  „Pogorzelce”  6,15  ha,  „Wysokie  Bagno”  78,54  ha,
„Podolany” 15,1 ha, „Podcerkwa” 220,12 ha, „Kozłowe Borki” 246,97 ha.
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Komentarz:

Istnieje duży udział osób starszych w społeczności gminy. Są to często osoby, które ze

względu na zmiany cywilizacyjne utraciły swoją pozycję społeczną. Zerwany został przekaz

międzypokoleniowy. Jest to jedna z przyczyn marginalizacji społecznej tych osób. Jednak to

właśnie  one  przechowują  pamięć  lokalnej  historii  i  kultury.  Ponadto,  w  opinii  lekarza

miejscowego  ośrodka  zdrowia,  rozproszenie  osadnictwa  w  obrębie  śródleśnych  polan

powoduje, że część osób starszych wymaga opieki związanej z transportem, zaopatrzeniem w

żywność,  pozyskaniem  i  przygotowaniem  opału,  dostępem  do  usług.  Obecnie  gmina,

zatrudniając  jedną  pielęgniarkę  środowiskową,  nie  jest  w stanie  sprostać  temu  wyzwaniu

(pomocą  pielęgniarską  objętych  jest  około  10  osób).  Opisane  czynniki,  powodują

wykluczenie kulturowe i społeczne dużej części najstarszych mieszkańców gminy.

Z  przeprowadzonych  przeze  mnie  wywiadów  wynika,  że  obecne  relacje

międzykulturowe i międzyreligijne w gminie nie są obciążone silnymi antagonizmami. Wiele

osób żyje w rodzinach kulturowo i wyznaniowo mieszanych. Pomimo tego silna jest nadal

pamięć antagonizmów z okresu II RP, kiedy to wyższe stanowiska w administracji i Lasach

Państwowych zarezerwowane były dla Polaków oraz z lat 40. ubiegłego wieku, związane z

działalnością Romualda Raisa „Burego”. Sprawa mordu na wozakach budzi do dziś ogromne

spory.  Poza  tym,  w  zgodnej  opinii  rozmówców,  przegrana  w  ostatnich  wyborach

samorządowych  jednego  z  kandydatów  na  stanowisko  wójta  gminy,  spowodowana  była

faktem,  że  jest  on  synem  proboszcza  parafii  prawosławnej.  Niska  frekwencja  ludności

białoruskiej  w  wyborach  najprawdopodobniej  jest  rezultatem  procesów  stygmatyzacji  i

autostygmatyzacji  Białorusinów [Czykwin].  W wywiadach przeprowadzonych przeze mnie

pojawia się  opinia,  że osoby zidentyfikowane jako Białorusini,  są nisko klasyfikowane w

strukturze społecznej. Proces awansu społecznego dokonuje się często przez akulturację , jak

opisuje to białoruski intelektualista Sokrat Janowicz.

Bezrobocie:

W 2008 roku, według GUS, stopa bezrobocia w gminie wynosiła 7,4 % czyli 110 osób

pozostawało bez zatrudnienia. W ostatnich latach bezrobocie malało (z 9,9 % w 2005 do 6,9

% w 2007). Wzrosło w 2008 w związku z kryzysem.

Komentarz:
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Po II  wojnie  światowej  struktura społeczno-ekonomiczna w gminie  oparta  była  na

pracy zarobkowej w lesie oraz uprawie niewielkich gospodarstw rolnych, których płody, w

znacznej  mierze,  konsumowane  były  przez  samych  producentów.  Zmiany  cywilizacyjne

spowodowały  załamanie  tej  struktury.  Zanik  przemysłu  drzewnego  i  zamknięcie  linii

kolejowej  Białowieża  –  Hajnówka szczególnie  uderzył  w mieszkańców osad Czerlonka  i

Grudki.  Wiele  osób,  żyjących  dzięki  emeryturom i  rentom rodziców,  ich  gospodarstwom

przydomowym lub pracy dorywczej w szarej strefie, to młodzi mężczyźni obciążeni chorobą

alkoholową.

Struktura wykształcenia:

Z danych  Narodowego  Spisu  Powszechnego  z  2002 roku  wyłania  się  następująca

struktura wykształcenia mieszkańców gminy Białowieża:

9,5 % osób deklarowało wykształcenie wyższe (na obszarach wiejskich województwa:

3,5%),

27,57 % osób deklarowało średnie i policealne,

14,76 % osób deklarowało zasadnicze zawodowe,

37,44% osób deklarowało podstawowe,

10,7 % osób deklarowało niepełne podstawowe lub brak.

Komentarz:

Według  danych  gminnych,  Białowieża  zajmuje  pierwsze  miejsce  na  liście  wsi  w

Polsce pod względem osób z wyższym wykształceniem i jest wyjątkowa w tym zakresie. Ten

potencjał  pozostaje  niewykorzystany.  W  grupie  osób  z  najwyższym  wykształceniem

dominuje ludność napływowa. Fakt ten powoduje występowanie w instytucjach naukowych,

parku  narodowym  i  nadleśnictwie  analogicznego  jak  wyżej  (komentarz  do  struktury

demograficznej) zjawiska. Jego istotą jest fakt, że ludność identyfikująca się jako „miejscowi”

[lok. mużyki – wydźwięk pejoratywny] zajmuje w strukturze zawodowej niższe pozycje niż

ludność  identyfikowana  jako  „obcy”  [lok:  nawołocz  –  wydźwięk  pejoratywny].  Opisane

zjawisko jest przyczyną występowania antagonizmów.
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Struktura zawodowa:

Współczynnik aktywności zawodowej w gminie wynosi zaledwie 43,9 % (GUS). Z

danych  spisowych  wynika  następujący  udział  gospodarstw  domowych  według  struktury

dochodów:

 z emerytur i rent 237,

 z pracy najemnej 150,

 z działalności pozarolniczej 62,

 z niezarobkowych źródeł utrzymania 34,

 z działalności rolniczej 13,

 pozostałe gospodarstwa domowe 33.

Ze  zgromadzanych  przez  nasz  zespół  informacji,  pozyskanych  od  głównych

pracodawców w gminie i odsłaniających fragment struktury zawodowej na poziomie analizy

pojedynczego mieszkańca wynika, że:

Usługi turystyczne:

 według szacunkowych danych około 300 miejsc pracy generują hotele, gastronomia,

kwatery  agroturystyczne,  w  tym  około  170  pracowników  zatrudniają  hotele  i

największe pensjonaty.

 112 zarejestrowanych przewodników.

Handel:

 50 osób pracuje w punktach handlowych.

Instytucje naukowe, edukacyjne i ochrony środowiska:

 108 osób zatrudnia Białowieski Park Narodowy, w tym 69 w strukturach parku i 39 w

Gospodarstwie Pomocniczym (prowadzi działalność gospodarczą na rzecz parku).

 74 osoby, w tym 43 nauczycieli i 31 pracowników administracji i obsługi, zatrudnia

Zespół  Szkół  Leśnych  w  Białowieży  (240  uczniów,  szkoła  w  strukturze  Lasów

Państwowych).

 72 osoby, w tym 12 samodzielnych pracowników naukowych i doktorantów, pracuje

w Zakładzie Badania Ssaków PAN w Białowieży.

 46 osób, w tym 28 nauczycieli i 18 pracowników administracji i obsługi, zatrudnia

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży.
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 9 osób, w tym 4 pracowników naukowych,  zatrudnia  Europejskie  Centrum Lasów

Naturalnych Instytutu Badawczego Leśnictwa.

 9,5  etatu,  w  tym  3  pracowników  naukowo-dydaktycznych,  posiada  Stacja

Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego w Białowieży.

Przemysł:

 40 osób zatrudnia Nadleśnictwo Białowieża.

 17 osób zarejestrowanych jest w gminie jako pracownicy Zakładów Usług Leśnych.

Administracja:

 23 osoby pracują w Urzędzie Gminy (nie ma wśród nich stanowiska ds. kultury).

Komentarz:

Po okresie II wojny światowej, przez wiele lat praca w lesie była głównym źródłem

pieniędzy w budżetach białowieskich rodzin.  Ten strumień gotówki umożliwiał odbudowę

wsi  po  wojnie,  wykształcenie  dzieci  i  awans  społeczny.  W  lesie,  przy  różnego  rodzaju

zabiegach,  pracowali  zarówno  mężczyźni,  jak  i  kobiety.  Większość  mieszkańców  ma  to

doświadczenie  w  swojej  biografii,  stąd  silny  etos  pracy  fizycznej  wśród  mieszkańców

Białowieży,  prymat  jej  wartości  nad pracą koncepcyjną oraz,  obecny tu,  schemat rozwoju

ekstensywnego. W gminie wciąż silna jest opinia o kluczowej roli Lasów Państwowych jako

głównego pracodawcy,  mimo że  obecnie  zatrudniają  one niewiele  osób (40 pracowników

nadleśnictwa i 17 zewnętrznych pracowników fizycznych).

Białowieża  głęboko  tkwi  w epoce  przemysłowej,  co  jest,  w mojej  opinii,  jedną  z

przyczyn, dla których ogromne zasoby naturalne i kulturowe gminy nie przekładają się na jej

rozwój  społeczny.  Potrzeba  silnego  impulsu  kulturowego,  który  włączyłby  społeczność

Białowieży w główny nurt współczesnych przemian kulturowo – cywilizacyjnych. Biorąc pod

uwagę  dużą  liczbę  osób  zajmujących  stanowiska  naukowe  i  dydaktyczne  oraz  kapitał

zatrudniających  je  instytucji,  można  powiedzieć,  że  w  Białowieży  istnieje  potencjał  do

rozwoju  wysokiej  klasy  kapitału  intelektualnego  gminy  (infrastruktura,  instytucje,  kapitał

społeczny).

Infrastruktura edukacyjna:

W gminie zlokalizowane są liczne instytucje edukacyjne:

 Zespół Szkolno Przedszkolny w Białowieży (241 uczniów, w tym 38 w przedszkolu,

134 w szkole podstawowej, 68 w gimnazjum),
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 Zespół  Szkół  Leśnych  (Technikum Leśne  240 uczniów,  Szkoła  Policealna,  Szkoła

Policealna dla Dorosłych),

 Stacja Geobotaniczna UW,

 Zakład Badania Ssaków PAN.

Działalność  edukacyjną  prowadzą  Białowieski  Park  Narodowy  i  Nadleśnictwo

Białowieża:

 Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN,

 Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagielońskie” – Nadleśnictwo Białowieża.

Ponadto  cechą  szczególną  gminy  jest  obecność  nieformalnej  instytucji  animującej

kulturę  i  edukację,  jaką  jest,  prowadzony  tu  od  8  lat  przez  Fundację  Edukacyjną  Jacka

Kuronia, Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach.

Komentarz:

Gmina  posiada  dużą  bazę  infrastruktury  edukacji.  Jednak nie  wszystkie  obecne  tu

szkoły i ośrodki edukacyjne odpowiadają na wyzwania współczesnego świata, wśród których

niezwykle istotnym jest powszechne wśród młodzieży poczucie braku powiązania programu

edukacyjnego  z  rzeczywistością.  Brak  przekazu  budującego  tożsamość  regionalną  i

kulturową.  Uczniowie  nie znają  dorobku  kultury  regionu,  mają  zerwany  przekaz

międzypokoleniowy. Istnieje duża grupa, w tym wychowanków Domu Dziecka, potrzebująca

wsparcia w przełamaniu barier wynikających z dziedziczonych zasobów kapitału społecznego

i  kulturowego  oraz  obecnej  sytuacji  osobistej.  Potrzeba  wsparcia  merytorycznego,  które

umożliwi nauczycielom dostosowanie kompetencji do potrzeb młodego odbiorcy. Realizacja

zadań,  wynikających  z  powyższego  opisu,  jest  warunkiem  spełnienia  wychowawczej  i

kulturotwórczej roli tych instytucji. Zasoby wymienionych instytucji mogłyby stanowić koło

zamachowe nowoczesnych procesów edukacyjnych w gminie i przyczynić się nie tylko do

jakościowego  wyrównania  zakresu  i  poziomu  edukacji  w  stosunku  do  dużych  ośrodków

kulturotwórczych,  ale  (biorąc  pod  uwagę  niewielką  liczbę  dzieci)  do  postawienia  jej  na

wysokim poziomie.

Infrastruktura zatrudnienia:

W  2008  roku  na  terenie  gminy  funkcjonowało  261  podmiotów  gospodarczych

występujących  w  rejestrze  REGON.  W  tej  liczbie  20  stanowiło  podmioty  gospodarki

narodowej.
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W 2002 roku na 5,6% powierzchni gminy istniały 534 gospodarstwa rolne, z czego

316  prowadziło  działalność  rolniczą.  W  większości  przypadków  ograniczała  się  ona  do

wykaszania łąk w ramach programów rolno-środowiskowych.

Ruchliwość zawodowa (na terenie kraju i poza krajem) ze szczególnym uwzględnieniem

młodzieży kończącej edukację:

Z danych  ostatniego  Spisu  Powszechnego  dla  gminy  Białowieża  wynika  dodatnie

saldo  migracji  wewnętrznych  (+10)?.  W roku  spisowym  w  Białowieży  zameldowało  się

ogółem 26 osób, w tym 14 z miast, 11 ze wsi i 1 z zagranicy. Wymeldowało się ogółem 15

osób, w tym 10 do miast i 5 na wieś.

Na poziomie szkoły średniej w Białowieży funkcjonuje Technikum Leśne. Z danych

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wynika, że od 2006 roku co roku 2-3 uczniów wybiera tą

szkołę.  Pozostali  absolwenci  idą  do  szkół  znajdujących  się  poza  Białowieżą.  Większość

uczniów kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących, potwierdzają to gromadzone przez

szkołę od 2001 roku statystyki. Jednak, jak wynika z obserwacji dyrektora Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego,  w  ciągu  ostatnich  lat  do  Białowieży  wróciło,  uzyskawszy  wyższe

wykształcenie,  tylko  około  7  absolwentów  tutejszej  szkoły.  Osoby  te  pracują  w  BPN,

przedszkolu, BOK i jednym z hoteli.

Infrastruktura transportowa:

Przez gminę  Białowieża  biegną:  droga wojewódzka Bielsk Podlaski  -  Hajnówka –

Białowieża  -  przejście  graniczne Białowieża/Pererow,  drogi powiatowe o łącznej  długości

ponad 24 km oraz drogi gminne, w większości szutrowe. Ponadto jest tu, nieczynna od 1994

roku, linia kolejowa, z której PKP wycofało się z powodu zbyt małej liczby pasażerów i złego

stanu  technicznego  trakcji.  W chwili  obecnej  wszystkie  stacje  znajdują  się  już  w rękach

prywatnych.  Ponadto,  na  obszarze  całej  puszczy  rozsiane  są  resztki  dawnych  linii

wąskotorowych. Od lat trwa spór o wznowienie połączeń kolejowych na trasie Hajnówka –

Białowieża oraz rewitalizacji wąskotorówek. 

Usługi w zakresie transportu publicznego zapewniają firmy PKS/Veolia oraz dwóch

przewoźników prywatnych na trasach: Białowieża – Hajnówka (20 połączeń dziennie, w tym

7 przez Budy), Białowieża – Bielsk Podlaski (8 połączeń dziennie), Białowieża – Białystok (2

połączenia  dziennie,  oba przez  Budy),  Białowieża  –  Warszawa (1 połączenie  dziennie,  1

połączenie weekendowe).
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Komentarz:

Niestety,  stosunkowo  duża  liczba  połączeń  tylko  pozornie  zapewnia  dobrą

komunikację  wszystkim  mieszkańcom  gminy  z  ościennymi  miastami  powiatowymi  czy

miastem wojewódzkim.  Mimo że  na  trasie  przez  wsie  Budy,  Teremiski,  Pogorzelce  (9%

mieszkańców gminy) funkcjonuje 6 połączeń dziennie, zapewniają one dogodną komunikację

jedynie  w godzinach dojazdu i  powrotu z  pracy/szkoły.  Wyjazd  porannym autobusem do

Białowieży  –  korzystają  z  niego  np.  osoby  starsze  jadące  do  lekarza  –  wiąże  się  z

możliwością powrotu dopiero o godzinie 14. Ostatnie połączenie na tej trasie możliwe jest

około  godziny  17.  W  weekendy  funkcjonują  tylko  dwa  połączenia.  Taki  rytm  połączeń

dostosowany  do  czasu  pracy/nauki  bardzo  utrudnia  życie  licznym  mieszkańcom,  a  brak

komunikacji  w weekendy i  wieczory praktycznie  uniemożliwia  uczestnictwo w kulturze i

życiu  społecznym  poza  miejscem  zamieszkania.  W  jeszcze  trudniejszej  sytuacji  są

mieszkańcy wsi Czerlonka (7,5% mieszkańców gminy) i Grudki (3,7% mieszkańców gminy).

W ich miejscowościach funkcjonują tylko 2 połączenia autobusowe dziennie i  żadnego w

weekend. Oznacza to konieczność marszu do przystanku autobusowego na odległość od 1 do

3 km i wyklucza mieszkańców tych miejscowości z życia społecznego i kulturalnego poza

miejscem  zamieszkania.  Reasumując:  ludzie  mieszkający  poza  Białowieżą  w  niewielkich

wsiach, usytuowanych w obrębie śródleśnych polan (około 20% mieszkańców gminy) są w

dużym stopniu izolowani komunikacyjnie.

Dostęp do internetu:

Według  danych  Urzędu  Komunikacji  Elektronicznej  z  19  lutego  2010,  gmina

Białowieża należy do obszarów o najniższym dostępie do stacjonarnego internetu w Polsce

(wskaźnik  średniej  liczby  zgłoszeń  braku  dostępu  do  Internetu  na  10.000  gospodarstw

domowych  (ŚrZ)  wynosi  powyżej  1,  co  równa  się  białej  plamie).  Na  terenie  gminy

Białowieża  działają  następujący  operatorzy:  Netia  SA,  Politechnika  Białostocka,  Centrum

Komputerowych Sieci Rozległych, Centertel, TP SA. 

Centrala TP SA obsługuje 235 abonentów, w tym 192 abonentów indywidualnych i 43

biznesowych.  Liczba  zgłoszeń  o  braku  dostępu  do  stacjonarnego  szerokopasmowego

internetu wynosi 770. Stałe łącze światłowodowe doprowadzone jest do Urzędu Pocztowego

w  Białowieży,  jednak  rozproszenie  osadnictwa  przy  braku  punktów  węzłowych  sieci

powoduje, że poza obrębem 5 km od poczty realna możliwość korzystania z Internetu jest
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bardzo mocno  ograniczona  (SDI 114 Kb/s),  a  możliwość  korzystania  z  szerokopasmowej

oferty Neostrada, czysto teoretyczna. Według informacji uzyskanych od pracownika TP są,

całkowicie  dostępu  do  internetu  pozbawione  jest  sołectwo  Czerlonka  (mimo,  że  wieś

oddalona  jest  tylko  kilometr  od  linii  światłowodowej).  Dobry  dostęp  do  Internetu  mają

natomiast  Urząd  Gminy  (4  Mb/s)  i  Zespół  Szkolno-Przedszkolny  (6  Mb/s).  Na  jeden

komputer z dostępem do internetu przypada w szkole podstawowej 7,4 ucznia, w gimnazjum

3,8  ucznia.  Dostęp  do  internetu  oferuje  gminna  Biblioteka  (2  stanowiska).  Pracownia

komputerowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej zawiesiła działalność.

Komentarz:

Biorąc  pod  uwagę  coraz  większe  znaczenie  przestrzeni  wirtualnej  w  procesach

kulturowych  i  cywilizacyjnych,  Białowieża  będąc  „białą  plamą”  na  mapie  Urzędu

Telekomunikacji Elektronicznej nie ma możliwości udziału w tych procesach. W gminie jest

tylko 192 odbiorców indywidualnych, mimo że sama Białowieża posiada szerokopasmowe

łącze. W pozostałych wsiach gminy bardzo niska jakość łącza, częste awarie powodują brak

możliwości  korzystania  z  wielu  usług  dostępnych  w  sieci  i  efektywnej  pracy  za

pośrednictwem internetu. W miejscach o najsłabszym zasięgu, gdzie działa tylko połączenie

typu SDI, usługa jest dodatkowo bardzo droga. Przełamanie barier teleinformatycznych jest

jednym  z  kluczowych  warunków  rozwoju  i  stworzenia  perspektyw  życiowych  ludziom

młodym i dobrze wykształconym.

Charakterystyka gospodarcza gminy:

Gmina  Białowieża  generuje  90%  ruchu  turystycznego  w  rejonie  Puszczy

Białowieskiej  i  ma  kluczowe  znaczenie  w  turystyce  województwa,  dzięki  dużej

rozpoznawalności marki w kraju i za granicą. Jedyny potencjał rozwojowy gminy związany

jest  z  jej  ogromnymi  walorami  naturalnymi  i  kulturowymi.  W warunkach współczesnego

świata są one istotnym atutem, który pozostaje niewykorzystany w pełni. Według różnych

szacunków,  gminę  odwiedza  rocznie  od  280 do  400 tysięcy  turystów.  Większość  z  nich

spędza tu średnio tylko 1,9 dnia, co z punktu widzenia sektora turystycznego, jest zbyt mało

(do  wygenerowania  dochodu  przez  turystę  potrzeba  przynajmniej  3  dni).  W  2007  roku

muzeum BPN odwiedziło 89.476 osób, a Rezerwat Pokazowy Żubrów 141.308 osób. W 2007

roku sektor turystyczny wygenerował 95% dochodów własnych gminy z tytułu podatków i

opłat, co stanowiło 11% jej przychodów.
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Główne źródło dochodów gminy w roku 2009:

3.786.422,37 pln– dochody własne;

1.741.070,00 pln – subwencja ogólna;

1.017.666,52 pln – dotacje celowe.

Komentarz:

W roku 2010 planowane dochody ogółem wyniosą 8.596.265,00 zł., w tym dochody

własne 5.935.692,00. Gmina planuje wydać ogółem 11.028.038,00zł. Przewidywany deficyt

wyniesie -2.431.773,00 zł. Spłaty kredytów zaciągniętych do tej pory pochłoną 212.000,00 zł.

Całościowy  dług  wyniesie  2.925.963,00  zł,  z  czego  ponad  2,4  mln  zł  stanowić  będzie

pożyczka, którą gmina planuje zaciągnąć w tym roku.

Od 2006 roku dochody gminy wzrosły prawie dwukrotnie, z około 3 do prawie 6 mln

zł.  Różnica  ta  wynika  z  zaksięgowania  środków inwestycyjnych,  uzyskanych  z UE,  jako

środków własnych.

Aktywność prywatnych przedsiębiorców:

Z  danych  gminy  na  30.12.2007  wynika,  że  w  gminie  jest  zarejestrowanych  120

podmiotów  w  16  sektorach  gospodarki,  z  czego  52  podmioty  nie  wnoszą  podatków  do

budżetu gminy, podatki pozostałych w roku 2007 wyniosły 647.800,00 pln, z czego najwięcej

wniosły  usługi  turystyczne,  noclegi,  gastronomia  i  handel.  Hotele,  zajazdy  i  schroniska

oferują ok. 700 miejsc noclegowych w cenie 75 – 440 zł, a ponad 60 kwater i gospodarstw

agroturystycznych  oferuje  ceny  od  35  do  50  zł.  Ilość  miejsc  noclegowych  w  okresach

największego nasilenia ruchu turystycznego jest niewystarczająca.

Na  obszarze  gminy  działają  cztery  organizacje  zrzeszające  przedsiębiorców,

organizatorów agroturystyki i przewodników:

 Stowarzyszenie Przedsiębiorców „Nasza Białowieża”,

 Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Żubr”,

 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Drewnianego Ludowego Budownictwa Białowieża

– Sławna Wieś,

 Koło Przewodników Białowieskich „Zięba”.

Tylko BSA „Żubr”  obejmuje  swoim zasięgiem agroturystów z całego powiatu.  W

gminie  brak  informacji  turystycznej  oraz  skoordynowanego  systemu  obsługi  ruchu

turystycznego.
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Opis kulturowych cech gminy:

Najbardziej rozpoznawalnym walorem gminy Białowieża jest Puszcza Białowieska –

ostatni,  stosunkowo  duży  fragment  lasów  nizinnych  strefy  umiarkowanej  o  charakterze

zbliżonym  do  naturalnego.  Gmina  Białowieża  w  całości  leży  wewnątrz  tego  kompleksu

leśnego. Zachował się tu krajobraz ukształtowany w okresie osadnictwa z końca XVIII wieku.

Białowieża posiada zabytkowy XIX wieczny układ urbanistyczny, w którym zachowało się

budownictwo  z  okresu  administracji  carskiej  (fragmenty  kompleksu  pałacu  i  Zarządu

Apanaży, budynki kolejowe, cerkiew), domy robotników angielskiej firmy Centura, budynki

mieszkalne i żydowski dom modlitwy oraz domy z elementami architektury rosyjskiej. Na

terenie gminy znajduje się 20 różnego rodzaju obiektów i zespołów zabytkowych. Ponadto,

zarówno w Białowieży,  jak i w Pogorzelcach, Teremiskach i Budach wciąż widoczny jest

układ wsi  ulicówki,  który na Podlasiu sięga XVI-wiecznej  reformy pomiary włócznej.  W

wioskach  gminy  wciąż  stoją  drewniane  domy  o  wyraźnie  zabytkowym  charakterze.  W

ostatnich latach te cenne cechy krajobrazu kultury znikają wypierane przez budownictwo o

złej lub niedopasowanej do cech regionu architekturze. Gmina Białowieża nie posiada Planu

Zagospodarowania Przestrzeni, który mógłby stanowić przeciwwagę dla tych negatywnych

zjawisk.

Dziedzictwo  historyczne  gminy  sięga  przynajmniej  600  lat  wstecz,  kiedy  Puszcza

należała do dóbr Wielkich Książąt Litewskich. Ranga tego kompleksu leśnego, związana z

polowaniami  Wielkich  Książąt,  a  następnie  władców  Rzeczypospolitej  wyrosła  z  jednej

strony,  w  oparciu  o  położenie  geograficzne  na  szlaku  Wilno  –  Kraków  (stare  szlaki

komunikacyjne  istniejące  tu  w czasach panowania  Jagiełły  widoczne są do dziś  w siatce

drogowej),  z  drugiej,  warunki  naturalne  (bagna,  kręte  rzeki)  skutecznie  utrudniały

eksploatację tego terenu.

Wielkim  walorem  gminy  jest  położenie  w  obszarze  żywego  pogranicza  etniczno-

religijnego,  w  którym  stykają  się  etnosy  białoruski,  polski  i  ukraiński  oraz  dwa  wielkie

odłamy chrześcijaństwa – katolicyzm i prawosławie. Wciąż żywe, choć już zanikające, są tu

gwary  lokalne.  Starzy  ludzie  mają  ogromną  wiedzę  na  temat  różnic  dialektów  w

poszczególnych wsiach regionu i potrafią na tej podstawie rozpoznawać pochodzenie swoich

rozmówców.
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Infrastruktura kulturalna (instytucje kultury finansowane z budżetu państwa, gminy,

kościołów, społeczne i prywatne inicjatywy i instytucje kultury):

Głównym  elementem  infrastruktury  kulturalnej  gminy  jest  Białowieski  Ośrodek

Kultury i  kino „Żubr”.  Według sprawozdania  p.o.  dyrektora  budżet  ośrodka na 2010 rok

wynosi  194  tys.  zł.   Ponadto  w  gminie  znajduje  się  prywatny  skansen  budownictwa

drewnianego  i  trzy  nieczynne  domy  ludowe  oraz,  posiadający  rozbudowaną  bazę,

Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego i Teatr w Teremiskach prowadzone przez

Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia.

Aktywność kulturalna mieszkańców:

Według GUS, w 2008 roku wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w

gminie Białowieża wynosiły 71,82 zł na jednego mieszkańca.

 Działania instytucji gminnych:

W  roku  2008  według  GUS  w  bibliotece  publicznej  zarejestrowanych  było  401

czytelników, wypożyczonych książek12.450. W 60 seansach w kinie Białowieskiego Ośrodka

Kultury uczestniczyło 702 widzów.

 Działania Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia w roku 2009:

W 24 wydarzeniach w Teatrze w Teremiskach wzięło udział każdorazowo od 20 do

250 osób dorosłych i starszej młodzieży, w sumie ok. 1250 osób (w tym goście spoza gminy).

W 14 spotkaniach  prowadzonej  w przedszkolu  akcji  „Białowieża  czyta  dzieciom”

wzięło udział 15 lektorów oraz każdorazowo uczestniczyło 43 przedszkolaków.

W 3 Spotkaniach Muzycznych z Filharmonią Narodową w przedszkolu uczestniczyło

za każdym razem 43 przedszkolaków i ok. 10 osób dorosłych.

W  czterech  cyklach  warsztatów  twórczych  prowadzonych  na  Uniwersytecie

Powszechnym w Teremiskach wzięło udział 30 dzieci i młodzieży.

 Kółka  artystyczne  prowadzone  w  Zespole  Szkolno-Przedszkolnym  (wg.  danych

dyrekcji): marżonetki – 21 uczniów, kółko plastyczne – 25 uczniów, kółko teatralne –

24 uczniów, chór – 24 uczniów.

Zespół Szkół Leśnych organizuje ogólnopolski konkurs pod nazwą „Las moja miłość”

IV edycja literacka i III edycja fotograficzna. Według informacji na stronie internetowej ZSL

w roku 2009 w konkursie wzięło udział 60 osób z całej Polski, w tym 4 z białowieskiego

technikum.
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Od 2008  roku  działa  Chór  Leśników,  w  którego  skład  wchodzi  11  pracowników

nadleśnictw  Leśnego  Kompleksu  Promocyjnego  Puszcza  Białowieska  i  nauczycieli

Technikum Leśnego. 

 Zajęcia organizowane przez Białowieski Ośrodek Kultury (wg. sprawozdania):

kółko plastyczne – 20 uczestników, kółko teatralne – 19 uczestników, zespół wokalny – 7

uczestników , kurs tańca – 27uczestników.

Wnioski:

Gmina  Białowieża  posiada  wielkie  bogactwo  zasobów w postaci  dziedzictwa  600

letniej historii i wieloetnicznej kultury pogranicza na obszarze dawnego Wielkiego Księstwa

Litewskiego oraz ostatniego zachowanego naturalnego kompleksu lasów strefy umiarkowanej

na  świecie,  który,  poza  bezcenną  wartością  przyrodniczą,  niesie  w  sobie  głęboki  sens

symboliczny związany z wyzwaniami w zakresie technologii, ekologii i stylów życia, jakie

stoją  dziś  przed  ludzkością.  Odpowiedź  na  te  wyzwania  ukształtuje  najbliższą  przyszłość

planety i stworzonej przez człowieka kultury. Białowieża posiada również niezwykłą, jak na

gminę wiejską, infrastrukturę instytucji naukowych i edukacyjnych, duży udział osób dobrze

wykształconych w ogólnej liczbie mieszkańców, żywe powiązania z ludźmi i instytucjami na

całym świecie. Stale rozwija się sektor usług, marki „Białowieża” i „Puszcza Białowieska” są

powszechnie  rozpoznawalne,  a  białowieski  żubr,  w  postaci  grafiki  autorstwa  Leona

Tarasewicza,  stał  się  symbolem  całego  Województwa  Podlaskiego.  Wszystkie  te  cechy

predestynują Białowieżę do roli kulturowego centrum.

Zarazem Białowieża jest gminą zadłużoną, od niedawna wykorzystującą środki unijne,

infrastrukturalnie niedoinwestowaną i zmarginalizowaną cyfrowo. Gminą starzejącą się, nie

dającą perspektyw życiowych ludziom młodym. W efekcie, zablokowane pozostają główne

potencjały  Białowieży.  Rozwój  dokonuje  się  w  sposób  nieskoordynowany,  często  drogą

przypadkowych prywatnych inwestycji (brak planu zagospodarowania przestrzeni), brak mu

stałych  i  stabilnych  podstaw,  dzięki  którym  mógłby  dokonywać  się  wzrost  kapitału

kulturowego, społecznego i ekonomicznego mieszkańców.
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Historia regionu

i jej świadomość wśród mieszkańców Białowieży

Pojęcie  Białowieża jako  symbol  obecności  człowieka  w  Puszczy  Białowieskiej

funkcjonuje  w  kulturze  polskiej  od  drugiej  połowy XV wieku,  kiedy  to  Jan  Długosz  w

„Kronikach Sławnego Królestwa Polskiego” po raz pierwszy wymienia tą nazwę.

Białowieża jako zespół wsi położonych na Polanie Białowieskiej ma znacznie krótsze,

bo sięgające końca XVIII wieku. Trzeba zaznaczyć, że chociaż osadnictwo wewnątrz puszczy

narodziło  się  w  ostatnich  latach  istnienia  I  Rzeczypospolitej,  późniejszy  rozwój  osad

puszczańskich nie zachował ciągłości tradycji z czasów królewskich. Fakt ten związany jest

ze  zmianami  w  użytkowaniu  puszczy  po  upadku  państwa  polsko-litewskiego  oraz

wysiedleniem osoczników przez administrację carską.

W  sensie  społecznym,  dzisiejsza  Białowieża  narodziła  się  wraz  z  odrodzeniem

państwa polskiego po I wojnie światowej. Piotr Bajko, w swojej książce „Białowieża – zarys

dziejów”, pisze: „Pod koniec 1919 roku Białowieżę zamieszkiwało około 2 tys. osób. W 1922

r. liczba wzrosła do 2892, a w 1936 r. do około 4 tys. Białowieża jako gmina liczyła w 1921 r.

6674 mieszkańców” (Bajko 2001: 72). Według danych cytowanych przez Bajko, w 1939 roku

w  gminie  żyło  około  9  tys.  osób.  Przedwojenna  Białowieża  była  bardzo  zróżnicowana

społecznie  i  etnicznie.  O  wiele  bardziej,  niż  to  ma  miejsce  obecnie.  Obok  ludności

pochodzenia  białoruskiego  rosła  liczebność  grupy  pochodzenia  polskiego.  Liczbę

białowieskich Żydów ocenia się na około 550 osób. Ponadto istniały tu kolonie weteranów

białoruskiej armii generała Józefa Bułak-Bałachowicza oraz ukraińskich oddziałów Petlury,

Permykina i Jakowlewa oraz niewielka grupa Hucułów. W ocenie Piotra Bajko, weterani byli

faworyzowani przez władze polskie, co prowadziło do licznych konfliktów, których apogeum

był śmiertelny zamach na generała Bułak-Bałachowicza w czerwcu 1923 roku. Warto też w

tym miejscu dodać, że formalny status Białowieży był przed wojną wyższy niż obecnie z racji

istnienia w latach 1919-22 Powiatu Białowieskiego oraz lokalizacji w Białowieży Zarządu

Lasów Państwowych.

Białowiesze - „dobrze zorganizowane łowisko z położonym wśród lasów myśliwskim

dworem”  (Samojlik  2005:  9),  które  opisuje  Jan  Długosz  w  związku  z  polowaniami

Władysława Jagiełły w latach 1409 i 1426, leżało w pobliżu skrzyżowania szlaków, którymi
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biegła  najkrótsza  droga  pomiędzy  Wielkim  Księstwem  Litewskim  (Wilnem)  a  Koroną

(Krakowem).  Szlaki  te  widoczne  są  do  dziś  w  postaci  dróg  Narewkowskiej  (kierunek

północny), Browskiej (kierunek północno-wschodni), Kamienieckiej (kierunek południowy) i

Sinickiej  (kierunek  południowo-zachodni).  Lokalna  tradycja  wskazywała  trzy

prawdopodobne lokalizacje  białowieskiego dworu – Uroczysko  Zamczysko  (oddział  281),

Uroczysko Stara Białowieża (oddział 367) oraz wzgórze białowieskie w obszarze dzisiejszego

Parku Pałacowego. W latach 2003-2006 naukowcy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

oraz  Zakładu  Badania  Ssaków w  Białowieży  przeprowadzili  wykopaliska  we  wszystkich

wymienionych  miejscach.  Potwierdzono istnienie  zabudowań w obszarze Uroczyska  Stara

Białowieża (pozostałości dwóch budynków z piecami – funkcja i chronologia do ustalenia)

oraz na Wzgórzu Białowieskim (pozostałości dworu myśliwskiego Wazów z XVII wieku).

W  świetle  badań  Tomasza  Samojlika  (2007:  122-129)  Puszcza  Białowieska  jest

terenem osadnictwa od V tysiąclecia p.n.e. Podczas dwóch i pół tysiąca lat, w czasie których

człowiek  przebywa na tym obszarze, wystąpiły trzy przerwy w zasiedleniu rejonu puszczy:

VI-VIII w. n.e., XII-XIV w. n.e. i przełom XVIII i XIX w.  Od XIV wieku osadnictwo w

obrębie  Puszczy  było  administracyjnie  ograniczone  z  racji  na  prawo  własności  Wielkich

Książąt Litewskich, a następnie królów Rzeczpospolitej Obojga Narodów (od 1589 roku). Od

XIV  do  XVII  wieku  jedyną  znaną  jednostką  osadniczą  był  dwór  myśliwski,  pełniący

jednocześnie rolę stancji na trasie z Wilna do Krakowa, znajdujący się prawdopodobnie w

Uroczysku Stara Białowieża (oddział 367). Współczesny obraz siatki osadniczej w obrębie

Puszczy  kształtuje  się  od  XVII  wieku,  kiedy  to  zlokalizowano  rezydencję  królewską  w

obszarze dzisiejszego Parku Pałacowego. Do lat 1765-1780, w których realizowany był plan

użytkowania puszczy,  opracowany przez podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego

Tyzenhauza  (Samojlik  2007:  78),  nie  było  zlokalizowanych  w  obrębie  puszczy  żadnych

wiosek. Jedyna możliwość wchodzenia i użytkowania lasu związana była z prawem wchodu,

które nadawał władca szlachcicom, miastom lub cerkwiom (z XVI wieku udokumentowane

są 44 wchody, do XVII wieku znane jest 70 udokumentowanych wchodów). Prawo wchodu

ściśle  określało  intensywność,  rodzaj  i  lokalizację  użytkowania  puszczy.  Początkowo

obejmowało ono sianożęcia, barcie, jazy i stawy, wypas, izby dla bydła na zimę oraz wyrąb.

Począwszy od panowania Jana III Sobieskiego dodawano uprawnienia związane z wytopem

żelaza z ród darniowych, pędzeniem smoły i dziegciu, wypalaniem potażu, wypałem węgla
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drzewnego  oraz  komercyjnym  wyrębem  lasów.  W  zamyśle  Tyzenhauza  było  znaczące

ograniczenia  prawa  wchodów,  przy  jednoczesnym  zorganizowaniu  sieci  wsi  królewskich,

których  mieszkańcy  mieli  zajmować  się  różnego  rodzaju  przemysłem  leśnym  w  obrębie

puszczy.  Z  tego  okresu  pochodzą  dzisiejsze  wisie  Stoczek,  Zastawa  i  Podolany  (obecnie

wchodzą w skład Białowieży) oraz Teremiski i Pogorzelce4 (Hedemann 1939: 296). Badacz

przedrozbiorowej  historii  Puszczy  Białowieskiej  Otton  Hedemann,  powołując  się  na  spis

inwentarza z 1798 roku, w swoim klasycznym opracowaniu „Dzieje Puszczy Białowieskiej w

Polsce  przedrozbiorowej”  wymienia  nazwiska  osadników  z  Teremisek  i  Pogorzelec:

Wiszniewscy,  Paluchowie,  Smokiulewicze,  Dobrzyńscy,  Bieleccy,  Wołodkiewicze,

Kozłowie, Błażkowscy,  Jędrzejewscy, Korzeniewscy.  „Byli  to t.zw. budnicy,  trudniący się

wypalaniem potażu na  uroczyskach, które później dały nazwy wioskom – na Pohorelcu koło

rzeki Narewki i na Teremiskach, gdzie była nawet siedziba pisarza Budnego.” (Hedemann

1939: 144) Najpóźniej, bo w dwudziestoleciu międzywojennym, na mapie dzisiejszej gminy

Białowieża pojawiły się osady robotników leśnych w Grudkach i Czerlonce.

Przybyłych  z Mazowsza mieszkańców, opisanych wyżej  wiosek tyzenhauzowskich,

należy  jednak  uznać  za  drugą  grupę  ludzi  związanych  z  puszczą.  Jej  pierwszymi

mieszkańcami  w czasach  historycznych  byli  ludzie  ze  służb łowieckich  –  osocznicy oraz

osoby  na co dzień zajmujące się białowieskim dworem.

Najstarszymi  znanymi  nazwiskami  mieszkańców  polany  białowieskiej  są:

Wołkowycki, Melnik i Dmitruk. Za panowania Jana III Sobieskiego, gdy znajdujący się na

wzgórzu  białowieskim  myśliwski  dwór  Wazów  już  nie  istniał,  całkowicie  zniszczony  w

okresie wojen szwedzkich, komisarze królewscy w 1683 roku oddali ziemię dworską, by nie

zarosła,  w  dzierżawę  pięciu  braciom  Wołkowyckim,  młynarzom  znad  rzeki  Narewki

(Samojlik 2005: 38).

Nieco  inaczej  rzecz  ma  się  z  osocznikami.  Ponieważ  puszcza  była  zamknięta  dla

osadnictwa,  osocznicy  żyli  w  wioskach  położonych  wzdłuż  jej  obwodu.  W  Wielkim

Księstwie Litewskim, w którego skład puszcza wchodziła do 1795 roku, osockie służby leśne

strzegące  wielkoksiążęcych  lasów  i  uczestniczce  w  organizacji  łowów  istniały  już  na

początku XIV wieku. W 1639 roku wokół Puszczy Białowieskiej mieszkało i strzegło jej 277

4Hedemann  cytuje  „Akt  funduszu”  cerkwi  białowieskiej  z  1797  roku,  w  którym  wymienieni  są
„włościanie wsiów Zastawie, Stoczka, Podolan z strzelcami i Budnikami w uroczysku Teremiska i Pogorzelec”.
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osoczników.  Osocznicy  byli  wolnymi  od  obowiązku  pańszczyzny  i  płacenia  czynszów

chłopami.  W wieku  XVII  i  XVIII  pojawiły  się  nowe kategorie  służb  leśnych:  strzelcy  i

strażnicy,  przy  czym  ci  ostatni  rekrutowali  się  ze  szlachty.  „W  roku  1795  Puszczy

Białowieskiej  strzegło  16  osoczników,  102  strzelców,  13  strażników,  2  oberstrażników  i

leśniczy. Od służb tych oczekiwano, iż całość puszcz, zachowania zwierza przestrzegać będą,

nie  pozwolą  drzewa surowego z  pnia  ścinać,  kwatery  pilno  objeżdżać,  polowania  obcym

bronić, pożarów strzec, nade wszystko wierność dla skarbu, trzeźwość i posłuszeństwo winne

swemu zwierzchnictwu zachować” (Samojlik 2005: 70).

Sytuacja Puszczy Białowieskiej wraz z mieszkańcami jej wnętrza i obrzeży zmieniła

się  po  trzecim  rozbiorze  Rzeczypospolitej.  Rodziny  z  wiosek  przypisanych  do  Puszczy

straciły wówczas status ludności wolnej. Puszcza Białowieska stała się obszarem, na którym

prowadzono  rabunkową  gospodarkę  na  ziemiach  rozdawanych  zasłużonym  dla  carskiego

dworu  ludziom.  Sytuacja  zmieniła  się  dopiero  w  latach  1802-03  kiedy  Aleksander  I

przywrócił puszczy jej dawne znaczenie włączając ją do swoich osobistych dóbr. Mimo że

ten,  pierwszy w dziejach puszczy,  okres rabunku trwał zaledwie około 5 lat,  całkowicie  i

trwale  wylesiony  został  obszar  Straży  Krasiczyńskiej.  Zagładzie  unikatowego  charakteru

Puszczy Białowieskiej  zapobiegli  naczelnik ekonomii brzeskiej Jan Szczepański i zarządca

Puszczy Krzysztof  Engelghardt.  Prawdziwy koniec  epoki  –  jak pisze  Tomasz  Samojlik  –

nastąpił jednak dopiero w 1831 roku, gdy białowieskie służby leśne przystąpiły, pod wodzą

nadleśnego białowieskiego Eugeniusza de Ronke, do Powstania Listopadowego. Emigracja,

wysiedlenia i kasacje majątków zamknęły czas osoczników. Można przypuszczać, że wraz z

nimi zginą pewien etos pracy i zarządzania lasami Puszczy Białowieskiej.

Zdaniem  jednego  z  badanych,  człowieka  o  dużej  świadomości  historii  Puszczy

Białowieskiej i jej okolic, Białowieża jest terenem, na którym od lat toczy się symboliczny

konflikt  sięgający przemian społecznych,  jakie  nastąpiły  po upadku I  Rzeczypospolitej.  Z

opracowań  Hedemanna  i  Samojlika  wiemy,  że  rejon  puszczy  zamieszkiwali  głównie

Mazowszanie  i  Rusini  obrządków katolickiego  i  unickiego oraz,  silnie  zidentyfikowana  z

państwem polsko-litewskim, szlachta pełniąca funkcje administracyjne. Ponadto osocznicy i

strzelcy  byli  ludźmi  wolnymi.  Wraz  z  administracją  rosyjską  rozpoczyna  się  napływ

prawosławnej ludności ruskiej  reprezentującej,  należy sądzić,  zupełnie  inny etos.  Zdaniem

wspomnianego badanego, państwowotwórcze działania administracji carskiej oraz nasilająca
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się  identyfikacja  ludności  prawosławnej  z  patriarchatem  moskiewskim  do  dziś  dzielą

mieszkańców puszczy i regionu. Badany następująco opisuje proces historyczny w wyniku,

którego doszło do wytworzenia głębokich, i jego zdaniem często nieświadomych, motywów

konfliktu:  „To  jest  bardzo  głęboko  sięgający  konflikt.  On  sięga  takich  pojęć  jak  naród,

państwo, tradycja,  historia i trochę zachodzi  na konflikt  ideologiczny,  ale o tym chciałem

powiedzieć  oddzielnie.  Dam  taki  przykład.  Jest  tutaj  cerkiew  w  Białowieży,  którą

wybudowano rok po tym, jak wybudowano cerkiew w Klukowcach, Klukowiczach? Obecnie

na Białorusi. To jest na wschód od Brześcia koło Kobrynia. Tej wioski nie ma obecnie. Otóż

tamta  cerkiew  została  wyświęcona  w  1894  roku  w  stulecie  zwycięstwa  Suworowa  nad

Insurekcją Kościuszkowską. Dla Katarzyny II, skądinąd Niemki, to był bunt ludności jakichś

tam poddanych terenów i trzeba było ich zniszczyć. Suworowa chciał powstrzymać generał

Sierakowski  i  zaczaił  się  na  granicach  Puszczy  Białowieskiej  ze  swymi  oddziałami  z

Brześcia. Niestety nie udało się. Stosunek sił był jak 1 do 7. Suworow co prawda właściwie

bitwę przegrał, bo zginęło 350 paru żołnierzy rosyjskich i tylko 200 po polskiej stronie, ale to

wystarczyło żeby Polacy… Znaczy Polacy, bo Kościuszko, to też ciekawa postać, przecież on

chciał  niepodległości  Litwy,  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego.  On  się  uważał  za  Rusina

przecież.  Sięgam do tej historii,  bo to wszystko trzeba ułożyć w całość. Suworow zasłyną

wśród Polaków tym, że na Pradze wymordował 10 tys. kobiet i dzieci i wierni wybudowali

cerkiew, tu, na naszym terenie w końcu, żeby podziękować Bogu za zwycięstwo Suworowa.

Więc jak to właściwie jest i co więcej kopię tej cerkwi postawiono w Białowieży. Jeśliby tak

pogrzebać, jakie tu są symbole? Co to wszystko ma w ogóle znaczyć? To ma znaczyć, że

udało  się  wreszcie  stłumić  tutaj  jakiś  Polaczków i  włościan.  Bo część  włościan,  przecież

Kościuszko uwłaszczył chłopów, dał im wolność więc część tych chłopów stanęła w szeregi

powstańców.  Ale  współcześni  potomkowie  miejscowych  chwalą  Suworowa.  Może  nie

wprost, chociaż wprost też. (…) Bo religia była tutaj elementem wojny o te obszary, dużo

szerzej rozumiane, nie tylko Puszczy Białowieskiej.

Naprzeciw tej cerkwi białowieskiej św. Mikołaja stało popiersie Pawła II w podzięce za to, że

uwłaszczył  chłopów. On oczywiście  uwłaszczył,  potem już nie  było  innego wyjścia.  Tak

naprawdę  powinno  być  popiersie  Kościuszki,  gdybyśmy  chcieli  być  uczciwi,  gdybyśmy

chcieli iść drogą prawdy. Ale jednak Kościuszko tu dla miejscowych jest wrogiem, trzeba to

sobie  jasno  powiedzieć.  (…)  Stał  ten  pomnik  Pawła  II.  Potem  postawiono  pomnik
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Piłsudskiego w to miejsce. Nastała wojna, zburzono pomnik Piłsudskiego. Było tam jeszcze

coś, coś tam sowieci postawili.  Po wojnie postawiono wielki głaz poświęcony tym, którzy

zginęli, ale przede wszystkim walczącym o socjalizm. Do tej pory jest. To było w czasach

stalinowskich,  czyli  tych,  którzy  zwalczali  kościół,  cerkwie.  Potem  żywioł  polski,  w

najnowszych  czasach  zawiązał  się  komitet,  odbudować pomnik  Piłsudskiego.  Ale  już  nie

można było pod cerkwią, więc postawili  go pod IBL-em. A żeby było jeszcze zabawniej,

cerkiew w ’93 roku pomyślała sobie: no tak trochę głupio ten pomnik socjalizmu, ale to niby

nasi, no więc postawili tam krzyż. Teraz obok tych, którzy walczyli z krzyżem stoi krzyż – to

jest ekumenizm po białowiesku. Natomiast pomnik Piłsudskiego został wyrzucony gdzieś tam

na obrzeża, co by nie mówić. To wszystko pokazuje naprawdę, że tu nie ma żadnej harmonii,

tu jest totalna wojna. Ona jest wojną w świadomościach. Ja o tym opowiadam bez emocji,

ponieważ ja jestem bardziej białoruski niż polski. Bardziej mi się podoba, jeżeli mówimy o

tradycjach religijnych prawosławia w swej duchowości. Natomiast przyglądam się temu i to

jest fascynujący pod tym względem region.” (M2)

Powyższy fragment wywiadu jest wyjątkowy na tle pozostałych rozmów. Badany jako

jedyny podejmuje próbę obiektywizacji  i  odwołuje się bardziej  do historii  niż do pamięci

zbiorowej. Jego wypowiedź stanowi spójny, silnie nasycony interpretacją wykład historyczny.

Pozostali badani nie włączali w sposób spontaniczny historii w swe wypowiedzi. Inaczej jest,

gdy  pytania  o  przeszłość  były  zadawane  wprost5.  Z  różnego  rodzaju  rozmów6,  które

przeprowadziłem podczas zbierania materiałów, wynika wniosek, że świadomość historyczna

mieszkańców jest mała. Ludzie, którzy przyjechali tu po wojnie szukając pracy w lesie, mają

bardzo  wąską  i  potoczną  świadomość  historyczną,  często  odwzorowującą  raczej  lokalne

legendy. Podobnie można powiedzieć o dzieciach i ludziach młodego pokolenia. Inaczej jest

w przypadku najstarszych  rozmówców,  którzy całe  swoje życie  spędzili  w puszczańskich

wioskach. Ich narracja w sposób spontaniczny powraca do przeszłości. Przeszłość to dla nich

przestrzeń zbiorowej pamięci, która obejmuje najbliższe otoczenia fizyczne i społeczne (patrz

ojczyzna  rodzinno-domowa  –  Engelking  2005),  bywa  jednak,  że  pamiętaną  w

5 Wraz z zespołem Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego prowadziliśmy w 2008 roku wywiady
z mieszkańcami Teremisek dotyczące historii wsi.
6Wywiady prowadzone na okoliczność tej pracy,  wspomniane wywiady z 2008 roku, rozmowy z dziećmi w
czasie prowadzonych przez nas zajęć edukacyjnych, spontaniczne rozmowy z mieszkańcami gminy Białowieża
prowadzone  głównie  na  przystankach  PKS podczas  oczekiwania  na  autobus  oraz  z  uczestnikami  kursu  na
przewodnika po Puszczy Białowieskiej.
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najdrobniejszych szczegółach, takich jak imiona wszystkich członków rodzin zamieszkujący

wieś na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. Pod tym względem zupełnie wyjątkowe są

relacje pani Czesławy Siemionow7, która jest osobą niosącą w sobie i uosabiającą, w opinii

innych  mieszkańców,  pamięć  wsi  Teremiski.  Jej  niezwykle  dynamiczne  i  barwne

wspomnienia  zdają  się  reliktem kultury oralnej.  Od pani  Siemionow pochodzi  najstarszy,

znany mi przekaz ustny, spisany przez zespół Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa

Lipskiego w Teremiskach podczas pracy nad historią wsi Teremiski. Dotyczy on bieżeństwa,

kiedy  to  w  1915  roku,  z  inspiracji  administracji  rosyjskiej,  prawosławna  ludność  wielu

podlaskich wsi udała się w głąb Rosji, uciekając przed nadchodzącą armią niemiecką. Relacja

pani Siemionow zawiera nieścisłości topograficzne i chronologiczne8, nie to jest jednak w niej

istotne. Najważniejszy jest tu osobisty wymiar wspomnień przekazywanych w opowieści z

pokolenia na pokolenie: „Ja powiem, bo mama mnie wszystko opowiedziała i to nie raz, a

dwadzieścia razy mówiła. Gdzie! Gdzie chcecie w Rosji tam powieziem. Do ciepłego kraju,

bo tam bardzo dobrze. Nie trzeba ni kosić, ni siana nic. Aż za Taszkientem gorod Nierwa.

Persja. A dziadek, bo dziadek był taki, że wszystko zrobił, baraki stawiał na granicy. To aż

Persja, ten gorod Nierwa. A tam taki, mówi klimat, że jajko do ziemi i już upieczone. Ani nic

nie ma, ani nic nie rośnie, pustynia, ani nic. Gorąco, gorąco. A mówi woda w takie jamy, doły

i tymi dolami woda leci, a więźniowie na bruk ino chlup, chlup. Nie można ni iść ni jechać

tak gorąco i polewają wody o tak o z tego dołku, co woda tam gnała – maszyna tą wodę gnała,

bo gdzież na pustyni taka woda. No i zaczęli umierać bardzo ludzie stąd. Nie pasował dla nich

klimat. No i oni napisali do cara i przyjechała cara córka. Mama mówiła tak, że była, tak jak

pielęgniarka – biały czepek na głowie i wszystko ubrana jak pielęgniarka. I przyjechała. I ich

przewieźli do Samary. A tam mróz – czterdzieści stopni. I oni w takich glinuchach. Z gliny

chaty, takie letnie kuchnie mieli. Oj, tam bogate ludzie byli. Według o tutaj to bieda tu, a tam

bogate byli  ludzie w Rosji.  Dom wysoko, o tak,  wzniesiony.  Bo tam blisko rzeka Irgiz –

mówi  -  wychodziła  czasem.  Nie  zawsze,  ale  wychodziła  czasem.  Tak  mieli  mieszkanie

podniesione, żeby woda nie zajęła podłogi. No a oni w tej glinusie, to cóż tam, z gliny, o jakaś

tam, wzniesiona letnia kuchnia. No to oni w tych glinuchach mieszkali, a te gospodarze w

7 Ujawniam  nazwiska  tych  rozmówców,  których  opowieści  stały  się  kanwą  zrealizowanego  przez  UP  w
Teremiskach  spektaklu  „Opowieści  Teremiszczańskie”  i  zostały  opublikowane  w  książce  pod  tym  samym
tytułem.
8 Miasto Samara leży nad Wołgą, rzeka Irgiz i wieś o tej nazwie znajdują się w Kazachstanie. Bieżeństwo miało
miejsce w 1915, a nie 1914 roku. 
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tamtych budynkach mieszkali. No i tak żyli. Ale, mówi, tam dobrze było. Tam, mówi, jakąś

miłościnę przynosili pod okno: mięso, bułek, wszystkiego i tak nakładną, że nikt nie wiedział.

W  Boże  Narodzenie,  w  Wielkanoc  -  mówi  –  rano  wstają,  a  tam  pełno  wszystkiego

przyniesione. A jak, mówi, stała rewolucja, głód, nic, a nic. Wszystko pobili, wszystko spalili

i  głodne wszystko. To może, mówi,  gospodarze to coś tam trochę schowali,  a oni nic nie

mieli.  Nic. Z głodu zaczęli  już umierać i uciekać z powrotem do domu. No i powracali  z

powrotem do domu. Tutaj.  (…) I to w czternastym, a chyba wrócili w dziewiętnastym. W

dziewiętnastym wrócili.” (K1)

Osobiste doświadczenie najstarszych moich rozmówców sięga lat 30. XX wieku. Z

wywiadów  wyłania  się  obraz  silnie  skontrastowanej  przestrzeni  społecznej.  Opisy

samowystarczalnych, biednych, małorolnych gospodarstw, w których jedyny dopływ gotówki

dawała praca w lesie i niekiedy usługi – np. krawieckie, sąsiaduje ze świadomością wizyt

dostojników państwowych, goszczących w białowieskiej rezydencji myśliwskiej.

„Przed wojną to były ciężkie czasy, nie takie jak teraz – ludzie mają renty, emerytury.

Kiedyś tego nie było; nie było z czego żyć. Tylko były te pieniążki, które zarobione były w

lesie. Pieniądze to były na wagę złota, naprawdę. Mama była krawcową i tak dorabiała.” (K2)

„Żyło się ciężko, głównymi źródłami dochodów to była jednak praca w lesie i to praca

wysiłkiem fizycznym człowieka wykonywana.” (M1)

Wspomnieniu trudności i ograniczeń codziennego życia towarzyszy pamięć o budowie

carskiej rezydencji i polowaniach dostojników, początkowo rosyjskich, a następnie polskich

oraz zagranicznych dyplomatów.

„To nie jest tak, że Białowieża teraz zrobiła się popularna. Białowieża i przed wojną…

Jakby cofnąć się do samego cara, gdzieś tam, do lat 1870-80, kiedy tu zaczęto przyjeżdżać.

Wówczas Białowieża była już miejscowością,  taką na poziomie światowym.  Na poziomie

tego świata cywilizowanego, europejskiego. Gdzie na polowania przyjeżdżali  poza carami,

prezydenci  polscy,  ministrowie  włoscy,  ministrowie  niemieccy,  prezydenci  niemieccy.  Ta

Białowieża już wówczas była słynna.” (M1)

W pamięci mieszkańców osady Białowieża zachował się fakt elektryfikacji wsi, co

było zupełnie niebywałe w warunkach II Rzeczpospolitej: „Jak sięgam pamięcią to było tu

światło elektryczne cały wiek XX.” (M1)
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Świadomość historyczna czasów dawniejszych niż koniec XIX wieku ogranicza się

najczęściej do zbioru wyobrażeń i legend. Dotyczą one między innymi lokalnej topografii i

nazewnictwa.  Przykładem  może  być  uroczysko  Zamczysko,  o  którym,  mimo  badań

archeologicznych,  które  potwierdziły  istnienie  tam  cmentarzyska  z  XI  wieku  naszej  ery

(Samojlik 2007: 67), wciąż mówi się jako o miejscu,  w którym zlokalizowany był  zamek

Wielkiego Księcia Witolda Kiejstutowicza albo też Stefana Batorego. Legendę o Zamczysku

wprowadzili w obieg kultury Wacław Sieroszewski, Henryk Sienkiewicz i Eliza Orzeszkowa,

którzy opisywali  uroczysko po swoich wizytach w Białowieży jako ruiny dawnej siedziby

królewskiej  (Bajko  2001:  17-19).  Podobnie  legendarny  charakter  ma  rozpowszechnione

przekonanie, że „miejscowi” mieszkańcy Białowieży są potomkami dawnych osoczników. W

rzeczywistości,  z  nazwisk  znanych  z  czasów królewskich  w samej  Białowieży żyją  tyko

Wołkowyccy.  Białowieski  dziennikarz  i  działacz  społeczny,  Janusz  Korbel,  badając  losy

osoczników, odnalazł  tylko  dwie rodziny.  Są to  mieszkający w Hajnówce Orzechowscy i

Bujnowscy.  Mała  świadomość  historyczna  wielu  mieszkańców Białowieży może  wynikać

stąd, że większość jej dzisiejszych mieszkańców żyje tu od stosunkowo niedawna. W kilku

wywiadach  powtarza  się  wprost  opinia  o  tym,  że  w  Białowieży  tak  naprawdę  nie  ma

miejscowych. „To co jest charakterystyczne dla Białowieży to jest to, że tu jest zbiór bardzo

różnych  ludzi,  którzy w różnym okresie  przyjechali.  Tu nie  ma miejscowej  ludności,  tak

naprawdę.  Ale to  był  XVIII  wiek,  oni  zostali  tutaj  sprowadzani  do folwarku Białowieża.

Trzeba  powiedzieć,  że  w czasie  Powstania  Listopadowego  te  wsie  osockie,  oni  wszyscy

stanęli po stronie powstańców i wszyscy zostali stąd wypieprzeni. Czyli kiedy teraz mówimy

o tej  miejscowej ludności, to jest ludność, która została sprowadzona przez Ruskich, żeby

wymienić ten żywioł polski, który ,  znaczy polski - nie polski, to była też ludność ruska

tylko, że ona miała inną mentalność. Ci ludzie pamiętali dawne porządki, ochronę puszczy,

wsie  osockie.  Był  wtedy  porządek.  W  czasach  carskich,  wtedy  zaczęła  się  niesamowita

korupcja.  Prawdopodobnie skutki  są do dzisiaj.  Wiadomo było,  że wszystko można sobie

kupić,  że  żubra  można  sobie  upolować.  Każdy  był  kłusownikiem.  Zniknęła  straż,  bo

osocznicy, wsie osockie to byli ludzie wolni. Car zrobił z nich pańszczyźnianych z powrotem.

A  potem  ich  wypieprzył  stąd  bo  wzięli  udział  w  powstaniu.  Potem  w  okresie

międzywojennym  była  tu  niesamowita  inwigilacja  ze  strony  Komunistycznej  Partii

Zachodniej Białorusi, która tu miała wszędzie swoje jednostki. Mamy do tej pory ulicę Olgi
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Gabiec i parę takich innych perełek. Mieszkańców miejscowych można zrozumieć, bo z tego,

co mówią historycy białoruscy, a sądzę, że mają rację, Polacy w okresie międzywojennym,

polski rząd zupełnie sobie nie radził ze wschodem. Wtedy to był konflikt. Wszyscy leśnicy

byli Polakami przywiezionymi tutaj. A miejscowi, czyli Rusini, nie mieli żadnych praw. Tu

była rzeczywiście straszna bieda.  Fakt, że to byli  dość młodzi  osadnicy,  ale oni byli  tutaj

bardzo źle potraktowani przez władzę polską i, w związku z tym , można tu było szerzyć

poglądy komunistyczne.” (M2)

Urodzony  w  Białowieży,  i  wspominany  już,  Tomasz  Samojlik  wskazuje  na  trzy

główne schematy myślowe, które nie znajdują potwierdzenia w źródłach i badaniach, a są

utrwalone w pamięci zbiorowej. Samojlik zwraca uwagę, że tworzeniu się takich faktoidów,

sprzyja szczególny status Puszczy Białowieskiej i duże nią zainteresowanie. Opierając się na

kwerendzie źródeł i ich weryfikacji w postaci badań archeologicznych, Samojlik stawia tezę o

„białowieżocentryźmie” popularnych opracowań na temat puszczy, które zamiast opierać się

na  źródłach,  powołują  się  zazwyczaj  na  tradycję  i  podania.  Ów  białowieżocentryzm

przypisuje  „Puszczy Białowieskiej  zdarzenia,  które nigdy tutaj  nie  miały miejsca,  a  które

mają podnieść rangę Puszczy. Prace popularne, posiadające szersze od prac naukowych grono

odbiorców,  utrwaliły  w  wiedzy  potocznej  kilka  schematów  myślowych  dotyczących

Puszczy.” (Samojlik 2007: 29-30) Najważniejsze z nich to:

1. Twierdzenie  o  zamieszkiwaniu  Puszczy w okresie  wczesnego średniowiecza  przez

plemię Jaćwingów.

2. Dopisywanie epizodu białowieskiego do panowania niemal każdego króla polskiego i

Wielkiego Księcia Litewskiego, nawet wbrew świadectwom historycznym.

3. Podkreślanie wielkich ilości zwierzyny upolowanej podczas łowów królewskich przy

jednoczesnym deprecjonowaniu administracyjnej ochrony puszczy.

Do  utrwalenia  obrazu  pamięci  zbiorowej  Białowieży  przyczynia  się  również  praca

Białowieżanina Piotra Bajko, który od 1968 roku zbiera relacje, wspomnienia, fotografie oraz

dokumenty dotyczące swojej małej ojczyzny. W książce „Białowieża zarys dziejów” (Bajko

2001) wiele przypisów odsyła do informacji uzyskanych od mieszkańców puszczańskich wsi

(np.: Michał Rubel, Emiliana Rusko). Przykładem bardzo popularnej legendy, która nie ma

jednak potwierdzenia w źródłach historycznych, jest opowieść o wsi Krysztapowo (w pobliżu

drogi  Browskiej),  która zdaniem Piotra  Bajko, miała  znajdować się w pobliżu pierwotnej
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lokalizacji dworu królewskiego (w pobliżu drogi Browskiej). Zdaniem Piotra Bajko przestała

ona istnieć wraz z siedzibą królewską po epidemii dżumy w 1710 roku. Źródłem, na które

powołuje się Bajko, jest opowieść Nadziei Rusko (Bajko 2001: 25-26). Tymczasem badania

archeologiczne,  prowadzone w 2005 roku,  ujawniły  ślady rezydencji  Wazów na  wzgórzu

pałacowym (Samojlik: 2005: 32-45).

Obecność  w  pamięci  zbiorowej  mieszkańców  Białowieży  wielu  legend  oraz  odmienne

interpretacja faktów z niedawnej historii, owocują swoistą białowieską polityką historyczną,

która  wplata  się  w  konflikt  pomiędzy  Lasami  Państwowymi,  a  BPN.  Jeden  z  badanych

opisuje  ją  następująco:  „Za  bramą  BPN  stoi  pięć  kamieni.  Pierwszy  jest  pierwszemu

dyrektorowi Paczoskiemu postawiony. Wiesz dlaczego Paczoski się podał do dymisji? Tak

jak nasz minister. On był pierwszym kierownikiem Rezerwatu i wtedy postawiono bramę z

napisem Park  Narodowy,  która  stoi  do  dziś  i  jest  zabytkiem.  Dyrektor  generalny  Lasów

Państwowych, ta dyrekcja była wtedy w Białowieży, zrobił straszną awanturę, że nie wolno.

Lasy Państwowe się nie zgadzały na park narodowy. Co więcej zaczęły się prześladowania

Paczoskiego, który był wybitnym profesorem światowej sławy, i musiał się podać do dymisji.

Lasy Państwowe na kierownika parku, jeszcze nie parku,  rezerwatu,  kierownikiem zrobili

zwykłego  inżyniera  nadzoru  Karpińskiego.  Tylko,  na  ich  nieszczęście,  Karpiński  po  paru

latach zakochał się w puszczy  i zaczął być ich przeciwnikiem i został dobrym dyrektorem.

Potem  został  profesorem  nawet.  Więc  jest  tam  kamień  Paczoskiego,  obok  kamień

Karpińskiego.  Te  kamienie  nie  opowiadają  tej  historii,  ale  co tu  się  działo.  Paczoski,  do

dzisiaj ta historia krąży po Białowieży, że on z karabinem zatrzymał samochód. Nie wiem czy

wiesz o co chodzi? Dyrektor Lasów Państwowych pojechał do rezerwatu, a Paczoski staną na

drodze. Był ze strzelbą, ale nie celował w nikogo i powiedział, że nie wolno tu wjeżdżać. Tak

się zaczął konflikt. Była awantura. Do sądu go chcieli podać leśnicy. Oni chcieli samochodem

jeździć po tym [rezerwacie]. Paczoski był pierwszym człowiekiem, który powiedział, że nie

wolno jeździć  samochodem po tym lesie.  Kiedy zmarł  Faliński,  ostatni  przewodniczący z

dużą  klasą  rady  naukowej  BPN,  wielki  zwolennik  powiększenia  Parku  i  też  wybitny

międzynarodowej sławy profesor, który był niesamowicie skonfliktowany z Lasami, przecież

wojna była na posiedzeniach rad wszystkich,  już ja byłem świadkiem tego, to po śmierci

postawiono  jemu  tam  kamień.  Było  odsłonięcie  tego  kamienia.  Leśnicy  nie  przyszli,

zbojkotowali  to.  A  dwa  lata  temu  postawili  pod  pocztą  kamień  dyrektora  Lasów
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Państwowych Loreta, na którym piszą, że to on stworzył BPN. A on został tu dyrektorem w

1930 roku, 10 lat po tym, kiedy Park już istniał, co więcej był przeciwnikiem tego Parku.

Więc jeżeli mówimy, że tu jest jakiś ekumenizm i porozumienie, to na czym on polega? Na

tym, że każdy sobie stawia swój pomnik gdzie indziej? Cechą Białowieży jest to, na razie

przynajmniej,  ci  ludzie  tam sobie  ze  sobą  nie  walczą  specjalnie,  tylko  sobie  robią  takie

rzeczy.” (M2)

Próbując uogólnić  treści  zawarte  w powyższym fragmencie,  można powiedzieć,  że

przedstawiają  one  różne  próby  konstruowania  przeszłości:  od  narracji  o  charakterze

naukowym - jak to ma miejsce w przypadku Tomasza Samojlika - po narracje całkowicie

osobiste – subiektywne. W związku z powyższym pojawiają się tu dwie kwestie. Pierwsza

dotyczy typologii odniesień do przeszłości lokalnej. Druga kwestia dotyczy relacji pomiędzy

pamięcią indywidualną, pamięcią zbiorową i historią.

Problem pamięci, rozważanej w kontekście społecznym, Barbara Szacka zdefiniowała

następująco: „Pamięć społeczna to zespół wyobrażeń o przeszłości grupy, a także wszystkie

postacie  i  wydarzenia  z  tej  przeszłości,  które  są  w  najróżniejszy  sposób  upamiętniane.”

(Szacka 2000: 52) Chciałbym przyjąć tę definicję jako punkt wyjścia do dalszych rozważań.

Andrzej  Szpociński  w  artykule  „Różnorodność  odniesień  do  przeszłości  lokalnej”

(Szpociński 2003) formułuje następującą typologię:

1. Odniesienia do przeszłości typ klasyczny region – naród: „jest to pamięć o wydarzeniach

(osobach,  wytworach  kulturowych)  związanych  ze  społecznością  regionalną  lub  lokalną

cenionych i upamiętnianych na różne sposoby, przede wszystkim dlatego, że reprezentują one

wartości (idee, wzory zachowań) ważne z punktu widzenia narodu, którego grupa regionalna,

lokalna jest członkiem.” (Szpociński 2003: 338)

2. Odniesienia do przeszłości typ region – wspólnota ponadnarodowa: występuje, gdy związki

z centrum państwowym słabną lub obok instytucji państwowych występują jakieś inne centra

mające odniesienia do przeszłości lokalnej. W tym typie przeszłość lokalna pojawia się jako

składowa przeszłości ponadnarodowej. (Szpociński 2003: 341-342)

3 Odniesienie do przeszłości typ signum loci: 

a)  Uogólniona  tradycja  rodzinna  –  pamięć  wydarzeń  i  obyczajów  rodzinnych  jest

wyrazem  wzorów zachowań,  wartości,  idei  istotnych  w  danym  regionie.  Dotyczy  rodzin

zasiedziałych, które funkcjonują na swoim kulturowym podglebiu
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b)  Podejście  fasadowe  –  występuje  tam,  gdzie  doszło  do  zerwania  z  kulturowym

podglebiem  rodziny  (przesiedlenia,  migracje);  odwołania  do  lokalnej  przeszłości  służą

budowaniu unikalnego obrazu miejscowości lub regionu.

Krzysztof Pomian w tekście „Od historii – części pamięci do pamięci – przedmiotu

historii” (Pomian 2006: 144) przedstawia problematykę pamięci zbiorowej w sposób cenny z

punktu widzenia niniejszej pracy. Już sposób, w jaki Pomian definiuje pamięć, przywodzi na

myśl, obecną u Blumera koncepcję jaźni. Czytając Pomiana można powiedzieć, że pamięć

jest  jednym z aspektów jaźni.  W myśl  przywołanego  artykułu  pamięć  jest  niezbywalnym

elementem Ja, konstytuującym jego tożsamość. Pozwala na posiadanie poczucia bycia sobą

wobec  przemian  otoczenia  oraz  obrazu  samego  siebie.  Pamięć  chroni  integralność  Ja  w

nieustannym ciągu przeżyć. Utrata pamięci powoduje dezintegrację  Ja (Pomian 2006: 144).

Ujmując powyższe  w kategoriach  Blumerowskich  można  powiedzieć,  że pamięć  jest  tym

aspektem  jaźni,  który  gromadząc  zasoby  interpretacji  i  definicji  oraz  pozwalając  na  ich

nieustanną  aktualizację,  utrzymuje  integralność  Ja.  Porównując  obu  autorów  można

powiedzieć, że jaźń i pamięć są w jakimś stopniu tożsame. U Pomiana to właśnie pamięć jest

tą  strukturą  i  zarazem  procesem,  który  dokonuje  nieustannych  interpretacji.  „Zarówno

postrzeganie,  jak  i  pamięć  –  pisze  Pomian  -  milcząco  przypisują  każdemu  składnikowi

otaczającego  świata  wartość  zależną  od  jego  wagi  dla  postrzegającej  i  zapamiętującej

jednostki.  Rzutują  tym  samym  na  otaczający  świat  hierarchię  wartości,  której  jest  ona

zarazem ośrodkiem i celem.” (Pomian 2006: 145-146)

Pomian wiąże pojęcia pamięci z problematyką kompetencji (język potoczny, składnia,

słownictwo)  –  pamięć  uzewnętrznia  się  bowiem  za  pośrednictwem  narracji,  a  zarazem

kształtuje pod jej wpływem. Idąc dalej za myślą przywołanego autora należy przedstawić inną

istotną cechę - pamięć sama dla siebie jest dowodem, mimo to próbuje powoływać się na

miejsca  i  osoby,  które  mają  wartość  dowodów  dla  osoby,  czy  też  osób,  które  uznały

prawdziwość zawartego w nich świadectwa (Pomian 2006: 147).

W ujęciu Pomiana pamięć  zbiorowa jest  cechą  grupy społecznej.  Podobnie,  jak w

przypadku jednostki, konstytuuje jej tożsamość. Przechowywana jest przez jednostki (dawniej

specjalnie  do  tego  wyspecjalizowane)  oraz  obrazy  i  teksty.  Pamięć  zbiorową  ożywiają

wydarzenia istotne z punktu widzenia istnienia grupy (np.: obrzędy lub konflikty). Pamięci

jednostkowa i zbiorowa są zdarzeniowe, jakościowe, wybiórcze, oceniające i egocentryczne.
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Bywa, że każda uważa swój punkt widzenia za słuszny z wykluczeniem pozostałych (Pomian

2006:  169).  Pomian  stawia  pytanie  co  zrobić  w  wypadku  konfliktu  pamięci,  jak  go

rozstrzygnąć?  Współczesne  nauki  historyczne,  dysponując  naukowym  aparatem,  mogą

oczywiście  wydać  werdykt,  w praktyce  jednak,  jak  pokazuje  doświadczenie,  werdykt  ten

może zostać nie uznany i odrzucony.

Biorąc  pod  uwagę  dwa  typy  odniesienia  do  przeszłości  jako  signum  loci

zaproponowane  przez  Andrzeja  Szpocińskiego  oraz  stwierdzenie  Krzysztofa  Pomiana,  że

pamięć  zbiorowa  jest  cechą  grupy  społecznej,  można  powiedzieć,  na  podstawie

zgromadzonego w projekcie badawczym materiału, że w Białowieży mamy do czynienia z

rozbiciem  definicji  sytuacji  w  obszarze  pamięci  pomiędzy  różne  grupy  mieszkańców.

Przykładem  może  być  historia  wytępienia  żubrów.  Cytuję  za  internetową  Encyklopedią

Puszczy Białowieskiej: „W zimie 1919/1920 widziano już tylko 9 sztuk. Ostatni żubr został

zabity już po wojnie przez Bartłomieja Szpakowicza z Białowieży 9 lutego 1921 roku. Tę

informację  podaną w kilku  źródłach  po latach  zanegowano,  prawdopodobnie  z  powodów

urażonej dumy narodowej Polaków i datę zabicia ostatniego żubra przesunięto na rok 1919.”

(Korbel) Prowadząc liczne rozmowy z mieszkańcami Białowieży słyszałem tę opowieść z ust

kobiety  pochodzącej  z  rodziny  Szpakowiczów,  która  ma  głębokie  korzenie  w  Puszczy

Białowieskiej,   do  tego  stopnia,  że  fragment  wsi  Stoczek  nazywany  jest  Szpakowicze.

Opowieść,  na którą  się  powołuję,  jest  rodzajem uogólnienia  tradycji  rodzinnej,  z  funkcją

podniesienia  prestiżu.  Chociaż  osoba  opowiadająca  nie  kryła  iż  uważa  czyn  Bartłomieja

Szpakowicza za co najmniej niefortunny,  to z drugiej  strony podkreślała udział  rodziny w

wydarzeniach ważnych dla regionu, kraju i świata, które to wydarzenia pociągnęły za sobą

ogromne  konsekwencje  (m.in.  powołanie  Międzynarodowego  Towarzystwa  Utrzymania

Żubra  w  1923  roku,  a  następnie  odtworzenie  i  reintrodukcja  gatunku).  Jeżeli  jednak

spojrzymy  w  publikacje  BPN  i  Nadleśnictwa  Białowieża  znajdziemy  tam informacje,  że

żubry  wytępili  Niemcy.  Taka  też  wersja  wydarzeń  została  przedstawiona  podczas  kursu

przewodnickiego, w którym uczestniczyłem.

Innym  przykładem  jest  żywa  zarówno  wśród  zasiedziałych,  jak  i  napływowych

mieszkańców pamięć „cara”. Rozmawiałem z kobietą urodzoną w latach 30. ubiegłego wieku,

która wspominała, jak widziała cara podczas jego wizyty w Białowieży. Biorąc pod uwagę

czas urodzenia tej kobiety nie mogła ona brać udziału w opisywanym wydarzeniu.  Mamy
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więc tu do czynienia z głęboko zinternalizowaną pamięcią zbiorową, która staje się tożsama z

pamięcią  indywidualną.  Związki  Białowieży z  władcami  I  Rzeczypospolitej  oraz Rosji  są

widoczne  w przestrzeni  gminy i  często  podkreślane.  Tomasz  Samojlik,  w omawianej  już

wcześniej  pracy  doktorskiej,  pisze  o  faktoidach  powstałych  w  oparciu  o  te  związki,  a

funkcjonujących  w  pamięci  zbiorowej.  Andrzej  Szpociński,  pisząc  o  funkcjach  pamięci

zbiorowej, wymienia podniesienie prestiżu społeczności lokalnej poprzez zabieg, w którym

nośnik znaczenia (znaczące) zaczerpnięty jest z zasobów kultury lokalnej, zaś idee, wartości,

wzory zachowań (znaczone) z kultury narodowej lub ponadnarodowej lub też tak, jak to ma

miejsce  w trzecim z opisanych  przez  niego typów odniesień  do przeszłości,  podkreślenie

swoistości  regionu  bez  odnoszenia  się  do  wspólnoty  narodowej  lub  ponadnarodowej

(Szpociński  2003:  343).  W materiale  zebranym  w  wywiadach  można  zaobserwować  jak

przedstawiciele  różnych  grup  odmiennie  postrzegają  przeszłość  lub  relacjonują  jej

postrzeganie przez innych Białowieżan. W jednym z wywiadów badany mężczyzna opisuje

konflikt  związku z upamiętnieniami  postaci  ważnych dla BPN i Nadleśnictwa Białowieża

oraz z budową pomnika Józefa Piłsudskiego. W relacjonowanych wydarzeniach widać próbę

realizowania  za  pomocą  pamięci  polityki  budowy  prestiżu  instytucji.  Odwołując  się  do

postaci ważnych dla regionu i istotnych z punktu widzenia historii kraju autorzy upamiętnień

chcą podkreślić związek swoich instytucji  z miejscem i krajem, aby dzięki temu budować

autorytet  i  wpływ na najważniejsze dziedzictwo symboliczne,  a zarazem zasób materialny

Białowieży,  jakim jest  Puszcza  Białowieska.  Przykład  ten  pokazuje funkcję  pamięci  jako

zwornika  grup interesu  oraz  jej  związek  z  legitymizacją  wpływu (o  czym będzie  jeszcze

mowa później).
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Przeobrażenia cywilizacyjne regionu

Próbując  nazwać  kierunek  przemian  cywilizacyjnych  w  białowieskich  wioskach

można  powiedzieć,  że  mają  one  charakter  stopniowego  przechodzenia  od  życia

zorganizowanego  wokół  małorolnych,  rodzinnych  i  samowystarczalnych  gospodarstw

rolnych,  w  których  źródłem  gotówki  była  praca  w  lesie,  w  kierunku  powstawania  sieci

różnego rodzaju usług, wśród których największe znaczenie ma rynek turystyczny.

Zanik  przemysłu  drzewnego  i  zamknięcie  linii  kolejowej  Białowieża  –  Hajnówka

szczególnie uderzył  w mieszkańców osad Czerlonka i Grudki, które powstały jako osiedla

robotników leśnych.

Negatywnym efektem zachodzących zmian jest występujące wśród mieszkańców duże

i  obserwowalne  „gołym  okiem”  rozwarstwienie  majątkowe  (określenie  jego  skali

wymagałoby osobnego projektu badawczego).  Mimo 20 lat,  w czasie których narodził  się

duży sektor usług turystycznych, Białowieża wciąż nie przełamała barier rozwojowych i nie

wytworzyła  trwałych  mechanizmów dających  gminie  stabilność ekonomiczną i  możliwość

aktywnego i skutecznego kreowania lokalnej polityki rozwoju.

Świadomość przeobrażeń cywilizacyjnych wśród mieszkańców Białowieży sięga, w

większości  przypadków,  okresu  międzywojennego.  Z  relacji  badanych  wyłania  się  obraz

trudnego i prostego życia. Najpełniejszy obraz zmian w życiu mieszkańców Białowieży daje

badany, który spędził tu całe swoje życie, będąc jednocześnie radnym z wieloletnim stażem i

animatorem różnego rodzaju przedsięwzięć:

„Żyło się ciężko, głównymi źródłami dochodów to była jednak praca w lesie i to praca

wysiłkiem  fizycznym  człowieka  wykonywana.  Ponieważ  całość  pozyskiwania  drewna,

jeszcze  na  samym  początku  nie  było  pił  motorowych,  całość  pozyskiwania  drewna  była

wykonywana ręcznie przy użyciu pił „moja twoja”. Ludzie byli na tyle wprawieni, że potrafił

drwal taką piłą sam obalić drzewo. Nie było nawet partnera do ciągania tej piły, ale on to

potrafił  zrobić sam – taką miał wprawę. Wywózka cała drewna odbywała się przy użyciu

koni. Latem wozy. W pierwszym okresie wozy żelazne [koła bez opon]. Praca w lesie była

pracą  bardzo  ciężką,  zwłaszcza  zimą.  Nie  było  ubrań  specjalnych.  Nie  było  przecież

gumofilców. Na początku, jak ja pamiętam, to ojciec nakładał takie specjalne, dawniej to się

nazywało  pastały  [rodzaj  obuwia],  były to albo z kory brzozowej zrobione z  łyka  albo z
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opony starej. Sznurkami obciągnięte. Szmatami obwiązane. I jak był duży mróz to się jeszcze

z wierzchu polewało wodą, żeby to natychmiast  zamarzło i  żeby środkowe warstwy były

ciepłe, a ta zewnętrzna nie przepuszczała wody. W takich ubraniach się chodziło. Jakieś tam

kożuchy ze skór owczych, czapki tak samo. Gotówki nie było, nie było praktycznie za co

kupować ubrań, jedzenia też się, praktycznie poza cukrem, mąką, solą i takimi rzeczami jak

zapałki,  innych  rzeczy  jakiś  tam  luksusowych  nie  kupowało  w  Białowieży.  Jak  sięgam

pamięcią to było tu światło elektryczne cały wiek XX [do 1944 roku działała w Białowieży

elektrownia wchodząca w skład kompleksu dawnego pałacu carskiego – PW]. Rolnictwo było

rolnictwem ekstensywnym, ponieważ była tak zwana nie trójpolówka a dwupolówka. Grunta

były podzielone na dwa kawałki, to się nazywało poletka. W jednym były uprawy jare a w

drugim zimowe. No i wszyscy hodowali krowy, świnie, owce i konie, no i oczywiście kury,

gęsi,  indyki.  To stanowiło  główne źródło  pożywienia.  Zawsze  się  biło  przynajmniej  dwa

tuczniki. Jeden pod Wielkanoc, drugi pod Boże Narodzenie. Przechowywało się tą żywność

mięsną  w dwóch postaciach.  Albo się  wekowało,  albo  soliło  w beczkach,  albo  zalewane

smalcem – pieczone,  gotowane i  potem zalewane smalcem.  Jeżeli  się zbierali  gdzieś  tam

wieczorem, to mówili – a ile twój wieprz miał grubości słoniny? Na szerokość dłoni to już

była sztuka porządna. (…) Pszenica pojawiła się w Białowieży koło 70. roku. Tu się nie siało

pszenicy,  bo były grunty bardzo słabe. Z upraw to były ziemniak, owies i żyto. Wszystko

przeznaczone na użycie  we własnym zakresie.  Nie sprzedawało  się.  Co sprzedawało  się?

Mleko,  śmietanę,  ser  [ludziom  zatrudnionym  poza  rolnictwem],  ale  to  były  grosze.

Największy dochód stanowiły jajka, które sklepy skupowały.  Sklepy GS-owskie zostały w

Białowieży  pobudowane  w  latach  sześćdziesiątych  i  były  nowoczesnością.  Gospodyni

musiała chować, bo mąż albo dzieci podkradali jajka. Jak przyszła cywilizacja zrobiło się

więcej miejsc pracy po za Lasami Państwowymi, rolnictwo zaczęło podupadać. Gdzieś tak od

połowy lat  sześćdziesiątych więcej  miejsc pracy się pojawiło.  Białowieża,  ta inteligencka,

nazwijmy  to,  o  średnim wykształceniu,  cała  pracowała  w  Hajnówce,  w  różnego  rodzaju

urzędach. Powiat hajnowski w momencie powstania został… Praca została rozpoczęta przez

mieszkańców Białowieży.  Pierwszym przewodniczącym  Powiatowej  Rady Narodowej  był

pan  Chilecki  pochodzący  z  Podolan.  Potem  wiceprzewodniczącym  był  pan  Szpakowicz.

Prezesami PZGS-u byli  Białowieżanie.  Kierownikami wydziałów w Powiatowej Radzie to

byli  też  Białowieżanie – Dackiewicze,  Wołkowyccy.  Dyrektorem w Zakładach Przemysłu
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Drzewnego,  w Zakładach  Suchej  Destylacji  Drewna.  Cała  ta  jakby rzesza,  byśmy dzisiaj

powiedzieli  inteligencji  białowieskiej  była  zatrudniona  w  większości  w  Hajnówce.  (…)

Wtedy praca zrobiła się taka dwuzawodowa. Rano się jechało do pracy czy to do Hajnówki,

czy to do Białowieży, wracało się wieczorem zakładało się buty gumowe i szło się na pole.

Pomimo tego, że to pole nie przynosiło już żadnego dochodu – jedynie, że nie trzeba było

kupować ziemniaków, osypki. Ogromna ilość młodzieży białowieskiej wyjechała nie widząc

dla siebie tutaj perspektyw. Oni gdzieś potem będą wracać. Oni do tej pory wracają, szukają

tych swoich korzeni. No i aż doczekaliśmy się tych zmian rewolucyjnych roku ’89. Za chwilę

pojawił  się  problem  z  pracą,  ponieważ  te  wszystkie  zakłady  hajnowskie  zaczęły  bardzo

mocno  zwalniać  ludzi.  Zrobiło  się  mniej  miejsc  do pracy.  Z racji  wieku pamięć  tych  lat

sześćdziesiątych  jest  lepsza  niż  osiemdziesiątych.  Wszystkie  sklepy  GS-owskie  zostały

wykupione przez pana Waśkę, czy rodzinę Waśków. Restauracje typu Iwa, czy Żubrówka

zostały  też  przejęte  przez  osoby  prywatne.  Pojawiła  się  turystyka,  w  sensie  już  nie

zbiorowego  przywożenia  pracowników  zakładów  przemysłowych  w  ramach  działalności

związków  zawodowych,  czy  pracowników  PGR.  Pojawił  się  turysta  indywidualny,  który

przyjeżdżał do Białowieży, żeby odpocząć, żeby zobaczyć uroki Puszczy, pooglądać żubra

czy muzeum.” (M1)

Transformacja  ustrojowa  kraju  dotknęła  Białowieżę  w  postaci  zmiany  struktury

zatrudnienia w LP. Lasy zwolniły większość pracowników, zwłaszcza fizycznych. Ich funkcje

przejęły  powstające  Zakłady  Usług  Leśnych.  Jednak  już  nigdy  poziom  zatrudnienia  w

przemyśle leśnym nie wrócił do poprzedniego stanu.

„Kiedy męża zwolnili [z pracy w LP - PW] bardzo to przeżyliśmy, ale później jednak

byliśmy  z  tego  zadowoleni.”9 Restrukturyzacja  najważniejszego  zakładu  pracy  w  gminie

Białowieża wymusiła zmiany na lokalnym rynku pracy. Moment ten zbiegł się w czasie z

pojawieniem się w Białowieży pierwszych organizacji ekologicznych,  których celem było,

między innymi, wspieranie procesów tworzenia pozaleśnych miejsc pracy. Jedna z badanych,

kobieta  związana  z  Białowieżą  od  początku  lat  70.,  pracowała  jako  tłumacz,  gdy  w

Białowieży  pojawili  się  zachodni  działacze.  Następująco  wspomina  narodziny  sektora

turystycznego: „W 92 były trzy stancje, słownie. Nie było żadnej reklamy.  Nawet w 2000

roku, kiedy było  Expo, już nie pamiętam gdzie,  nie istniało cokolwiek takiego jak strona

9Relacja kobiety spotkanej na przystanku autobusowym.
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internetowa  gminy,  czy jakiegoś  hotelu.  Ja  nawet  nie  winem czy Park miał  swoją stronę

internetową  wtedy.  I  tak  naprawdę  świat  wiedział  o  Białowieży  z  podręczników

międzynarodowych  do  języka  angielskiego.  Obojętnie  czy  Longman  czy  Cambridge,

obojętnie na jakim poziomie, zawsze jest tam materiał o Puszczy Białowieskiej. Ale kiedy

chcieli tutaj dotrzeć to były dosłownie trzy hotele na krzyż i nie było żadnego zaplecza. Od 92

roku,  od kiedy jestem w Białowieży [na stałe  –  PW] i  miałam szczęście,  bo zaczęły się

równocześnie  pojawiać  organizacje  pozarządowe  różne,  czyli  WWF,  PAN  Park  Project.

Dokładnie  myślę,  że  to  ich  wizyta  była.  Mieli  jakieś  tam  projekty  tworzenia  nowych

sposobów na zarabianie w miejscach szczególnie cennych przyrodniczo. W tym przypadku to

była turystyka przede wszystkim. Czyli oni powiedzieli, że jeżeli ludzie sobie zrobią stancje

to oni dostarczą klienta, ponieważ umieszczą bezpłatnie reklamę tych stancji, wpiszą, jeżeli

będą spełniały jakieś tam kryteria,  to oni je wpiszą u siebie na swoje portale internetowe,

swoje strony internetowe i przyślą klienta. I tak się zaczęło.” (K5)

Zdaniem tej samej osoby, dzięki atrakcyjności turystycznej i przyrodniczej Puszczy

Białowieskiej  oraz  pomocy  z  zewnątrz,  w  Białowieży  udało  się  złagodzić  przebieg

transformacji: „Nie było rzeczywistego bezrobocia. Jak szukaliśmy na przykład pań, niań do

dzieci, nie ja jedna, wszyscy w okolicy - opiekunka do dziecka? – kosmos. Ale równocześnie

bardzo wiele kobiet niezadowolonych. Firmy szukały osób do sprzątania. Znajomi w domu –

żeby mi raz w tygodniu ktoś posprzątał. Nie, bo nie honor. Nie będzie mi ktoś tam… Nie

będę pilnowała dziecka, nie będę sprzątać. No, ale przecież mówiłaś, że ty teraz zasiłek –

kuroniówka słynna – że  ci  się  kończy.  Nie i  koniec.  Tak naprawdę mogli  zarabiać  i  nie

korzystali z tego. Potem następowało to przebudzenie. Hotele ruszyły i dały pracę wszystkim

tym, którzy nie byli zbyt operatywni. Ale często się zdarza, że osoby które prowadzą agro-

kwatery  są  na  pełnych  etatach  –  czyli  już  w  ogóle  mają  do  kwadratu  jakby  dochody.

Natomiast ci, którzy nie mają jakiejś stałej pracy, to już im się nie chce tak bardzo z tymi

kwaterami. Tak to obserwuję. Jeżeli chodzi o pracę w Białowieży to nie ma problemu. Hoteli

jest w tej chwili tak dużo i tych różnych placówek, które wymagają tego prostego personelu,

to wręcz z Hajnówki ludzie przyjeżdżają. Ja znam przypadki, że z Białegostoku do restauracji

na kelnerów. Wynajmują sobie tutaj jakieś mieszkania i pracują. Czyli od kiedy tu jestem,

czyli od ’92 roku, nie widziałam rzeczywistego problemu z zatrudnieniem. Ludzie byli albo

zorganizowani i chętni do zmian w życiu, podjęcia jakiś tam nowych działań, albo zamykali
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się w sobie.” (K5) W opinii  badanej, w Białowieży dokonał się już przełom na poziomie

ekonomicznym i stylów życia, jednak wciąż jest on nieuświadomiony i w powszechnej opinii

ludzi  tu  mieszkających  gmina  postrzegana  jest  jako  funkcjonująca  dzięki  przemysłowi

leśnemu: „Sama byłam świadkiem, gdzie w jednej z kwater on był  pracownikiem leśnym,

stracił pracę, bo były tam cięcia, szału dostawał jak słyszał o poszerzeniu parku. Po czym, ja

czasem do nich przychodzę, przyjęcie było świąteczne czy coś, i on nagle zaczął wściekły, że

właśnie mu wycięli takie fajne miejsce ze starymi świerkami, takie fajne było uroczysko. Bo

on tam zawsze prowadził swoich gości i zawsze miał przynajmniej pięć dych [50 zł – PW] z

tego  jednego  miejsca.  (…).  Ja  tego  nie  skomentowałam.  Pieniądz  po  prostu  zmienia

świadomość.” (K5)

Kiedy  pytam  o  zmiany  zachodzące  w  Białowieży  pojawia  się  niejednoznaczność

opinii i  wewnętrzne sprzeczności. Ta sama osoba, która jest przeciwna rozszerzeniu parku

narodowego i kojarzy go z negatywnymi zjawiskami (brak pracy w lesie, szkody wyrządzane

przez  zwierzynę)  postrzega zmiany jako pozytywne:  „Ja myślę,  że zadowoleni  ludzie  są”

(K3), a w rozszerzeniu parku widzi szansę dla turystyki: „Jeżeli park będzie to jakaś nadzieja

w turystyce  jest,  że  może parę złotych  człowiek zarobi.  I  kto tylko  ma,  może zrobić dla

turystów to każdy stara się zrobić jakiś pokój czy coś.” (K3) Wysoko sytuowany pracownik

LP uważa,  że  Białowieża  „bardzo  się  rozwinęła.  Ja  na  przestrzeni  35  lat  to  nie  poznaję

Białowieży. Zmienił się wygląd całej Białowieży. Zmienili się ludzie. Raz, że tych ludzi też

ubyło. Kiedyś było 3,5 tys. mieszkańców, teraz jest chyba 2 tys. mieszkańców. Zmienia się

też mentalność tych ludzi. Wróciło to do normalności. W Białowieży nigdy nie było dobrych

ziem rolnych. Nie można tu uprawiać buraków, ziemniaków, bo są ziemię ponad 6, 7 klasy.

Dotarło  do  wszystkich,  że  poważnym  atutem  Białowieży  jest  wartość  przyrodnicza  –

turystyka i większość ludzi się nastawia na turystykę.” (M9) Z drugiej strony ten sam leśnik

nie uważa, że wartość przyrodnicza puszczy warta jest wstrzymania jej eksploatacji.

Wciąż  nierozwiązane są  w gminie kwestie infrastrukturalne. „Drogi, kanalizacja. To

jest po prostu straszne, że w takim miejscu nie ma kanalizacji.10 To jest takie zanieczyszczanie

tego  środowiska.  Tak  samo  ludzie  mieszkający  tu,  jak  i  gmina  powinni  dbać  o  to.

Prawdopodobnie na to pieniędzy nie ma. Wydaje mi się, że powinno się poruszyć niebo i

ziemię, żeby takie elementy podstawowe, bo to jest podstawa. Już nie mówię, że drogi są

10 Wsie Pogorzelce, Teremiski, Budy, Czerlonka i Grudki nie są skanalizowane.
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jakie są. Przecież to jest tragedia. Problem kanalizacji jest tu poruszany od lat a nic się nie

dzieje. Z czego to wynika?” (K6)

Zmiany cywilizacyjne owocują zmniejszeniem liczebności populacji. 31 letnia kobieta

ocenia, że „kiedyś było fajniej niż jest teraz. Teraz jest pusto i tylko ci panowie po sklepem.

Ludzie się zmienili.  Nie ma tu ludzi już praktycznie. Dużo więcej było ludzi, dużo więcej

było  dzieci,  młodzieży,  takie  życie  było.”  (K8) Młodzie ludzie  najczęściej  wyjeżdżają  do

miast, mimo że, jak uważają niektórzy, w porównaniu do innych wsi Białowieża daje duże

szanse indywidualnego rozwoju. 31 letni pracownik BPN mówi: „Białowieża jednak jest tą

miejscowością,  która  daje  możliwości  zarobku,  utrzymania  się,  a  mimo  to  młodzież  z

Białowieży najczęściej wyjeżdża. W hotelach pracują ludzie z zewnątrz, z Hajnówki albo z

innych miejscowości,  ale  nie  z  samej  Białowieży.  W Białowieży jeżeli  ktoś  łykną trochę

wykształcenia,  czyli  jest  ponad  maturą,  poszedł  na  studia  to  nie  wraca,  mimo  tego,  że

wracając tutaj mógłby znaleźć pracę na poziomie swojego wykształcenia. (…) Mówię, to jest

specyficzne  miejsce,  więc  nie  każdy,  ale  myślę,  że  pole  do  popisu  jest  dla  większości

zawodów. Jest to bardzo ograniczona społeczność, więc to też ma znaczenie, że jednak nie

każdy może się rozwijać tak, jakby chciał. Może ta młodzież, która wychodzi do miast, na

studia, idzie te pół kroku dalej niż ich rodzice. Już wychodzą ze wsi i są w mieście i tam się

odnajdują.”(M5) Zupełnie  inną opinię  ma (inny )młody leśnik -  nie widzi  przyszłości  dla

młodych w Białowieży, boi się też o własną: „Dla mnie, ja stąd pochodzę, tu już mieszkam.

Będąc leśnikiem widziałem cel, pracę, rodzinę i tu jestem. Żebym wiedział, że tak będzie jak

ja zaczynałem wybierać szkołę, to na pewno bym nie wybrał tej szkoły [chodzi o Technikum

Leśnie i studia leśnicze – P.W.]. Bo ja teraz nie wiem czy ja… w sam raz jestem w takim

wieku, że ja nie wiem czy ja dotrwam tu do końca, czy nie dotrwam? A z roku na rok jest

coraz gorzej, bo jak człowiek ma 20 lat i nie ma nic, weźmie plecak i pojedzie gdzieś tam, da

radę żyć. A jak masz wszystko i ktoś mówi, że to się zrobi nie koniecznie tak jak teraz będzie,

to  trzeba  zapewnić  byt.  Ja  nie  wiem czy  moja  córka  będzie  tutaj?  No  kim ona  będzie?

Sprzedawczynią  w  sklepie?  Ja  nie  chciałbym  żeby  ona  była  sprzedawczynią  w  sklepie.

Agroturystykę  prowadzić?  Nie  wiem  czy  chcę  być  sługą  dla  wszystkich?  Niektórzy  to

wybierają, bo to lubią czy z ostateczności? Jak będzie ostateczność to też… tylko nie wiem

czy tych ludzi starczy, żeby do mnie ktoś zawitał. Teraz jest nadbudowa tej agroturystyki…

Ja  tego  co  mam,  co  zdobyłem  nie  chcę  oddać.”  (M10)  Na  przykładzie  powyższych
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wypowiedzi widać rozziew w definiowaniu sytuacji pomiędzy osobami, które funkcjonują w

gospodarce  opartej  na  dobrach  symbolicznych  (za  takich  można  uznać  pracowników

instytucji naukowych, BPN, organizatorów turystyki), a tymi, których życie związane jest z

gospodarką przemysłową. 

Zmiany  cywilizacyjne  zmieniły  charakter  osady  Białowieża  [Stoczek,  Zastawa,

Podolany]. Często można się spotkać z opinią, że jest to miasteczko. Zwraca na to uwagę

również jeden z badanych: „[Mieszkańcy] Zatracili charakter wsi. Myślę, że tu też może być

pewnego rodzaju zagubienie.  Białowieża jest  takim dziwnym tworem. Ni to miasto,  ni  to

wieś. Przecież wieś tutaj podlaska to są ławeczki. To jest charakterystyczne. W Białowieży

tego nie ma, zupełnie zatraciła swój charakter. Charakter takiej wsi, społeczności. Myślę, że

to  też  może  mieć  wpływ  na  ludzi.  Oni  widzą,  że  coś  się  zmieniło.  Może  nie  do  końca

rozumieją o co chodzi. (…) Właśnie wydaje mi się, że Białowieża jest w takim zawieszeniu.

Nie wie gdzie.  Zatraciła  pewną tożsamość,  tą tradycyjną,  a w nowoczesną nie  potrafi  się

wbić.” (M5)
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Lokalna struktura etniczna i społeczna

Pracująca  w  Białowieży  a  pochodząca  z  pobliskiej  Hajnówki,  kustosz  Muzeum

Przyrodniczo Leśnego BPN, Ewa Moroz-Keczyńska, jest autorką, opublikowanego na stronie

Centrum Interpretacji  Dziedzictwa, artykułu „Dziedzictwo kulturowe” (Moroz-Keczyńska).

Tekst  powstał  w  oparciu  o  wyniki  badań  prowadzonych  przez  Katedrę  Etnologii  i

Antropologii Kulturowej UW przy współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym w latach

1998-2002. Badania prowadzone wokół Puszczy Białowieskiej poświęcone były tożsamości

kulturowej  mieszkańców  regionu.  W  swoim  tekście  Moroz-Keczyńska  następująco

podsumowuje  etniczny  charakter  tutejszego  pogranicza:  „Jest  to  obszar  przenikania  i

wzajemnego oddziaływania więcej niż jednej społeczności i ich kultur. I tak, pod względem

substratu etnicznego, występuje tu obok osadnictwa polskiego (wsie wewnątrz puszczańskie:

Budy,  Teremiski,  Pogorzelce;  częściowo  miejscowości  Narewka,  Šereševo,  Suchopol),

osadnictwo białoruskie (linia Białowieża - Tušemla, na zachód i północ od Hajnówki oraz na

wschód  od  granicy  państwowej)  i  "wbijające  się  w  nie  klinem",  od  południa  (linia:

Czeremcha - Amelianiec - Kamieniec) osadnictwo ukraińskie (fale osadnicze XVI-XVII w.).

Wspomnieć  również  należy,  że  na  tym  terenie  w  XIX  wieku  pojawiło  się  osadnictwo

żydowskie  (rzemieślnicze  w  Białowieży,  Narewce,  Szereszewie;  rolnicze  w Abramowie),

niemieckie (Czoło, Bernacki Most, Rowbick) i rosyjskie (Białowieża).” (Moroz-Keczyńska)

Do powyższego należy dodać, że na obszarze gminy Białowieża zamieszkują dziś również

wyznawcy kościołów protestanckich:  baptyści,  świadkowie  Jehowy,  zielonoświątkowcy,  a

także  osoby  identyfikujące  się  jako  buddyści.  Moroz-Keczyńska  zauważa,  że  wobec

„niejednoznaczności pochodzenia etnicznego, a szczególnie języka mieszkańcy na co dzień

posługują się identyfikacją wyznaniową, uznając ją za bezpieczną.” (Moroz-Keczyńska) Tak

też było  w przypadku prowadzonego przez mnie  projektu.  Gdy pytałem o to,  jacy ludzie

mieszkają  w  wioskach  Puszczy  Białowieskiej,  w  pierwszej  kolejności  dostawałem

odpowiedzi osadzone w kontekście wyznaniowym. Podział na swój-obcy pojawiał się raczej

w kontekście występujących tu problemów i konfliktów.

Według  danych  przytaczanych  przez  Moroz-Keczyńską,  biorąc  pod  uwagę  rejon

Puszczy Białowieskiej  wraz z jej otoczeniem, jest on zdominowany etnicznie przez osoby
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pochodzenia białoruskiego. Za kryterium rozstrzygające badacze przyjęli  przynależność do

kościoła prawosławnego. „Według danych 75% Białorusinów zamieszkujących w Polsce to

prawosławni, w tym co najmniej 50% mieszka w okolicach Puszczy Białowieskiej.” (Moroz-

Keczyńska) Z moich obserwacji wynika, że w samej gminie Białowieża osoby prawosławne

rzadko  wprost  identyfikują  się  jako  Białorusini  lub  pochodzenia  białoruskiego.  Również

określenia  „rdzenny”  oraz  „miejscowy”  niekoniecznie  odsyłają  do  kategorii  etnicznych,  a

raczej  związane  są  ze  stereotypem  swój-obcy.  Moroz-Keczyńska  pisze,  że  problem  ten

szczególnie  wyraźnie  występuje  w  osadzie  Białowieża:  „Różnice  poczucia  tożsamości,

kultury,  nawet  hierarchii  wartości i  odmienne historie  oraz niedawne, niezaleczone rany i

sprzeczności interesów między "tutejszymi" i "przyjezdnymi" powodują, że wciąż żywe są

konflikty, które czasami przybierają formę różnego stosunku do dziedzictwa kulturowego i

przyrodniczego. Ponadto wyraźny jest podział na: miasto i wieś, młodych i starych.” (Moroz-

Keczyńska)

Prezentację punktów widzenia dotyczących struktury etnicznej i społecznej zacznę od

osób, które patrzą na Białowieżę  „świeżym okiem”.  Kobieta,  która mieszka w gminie od

trzech  lat  okazała  się  być  całkowicie  niezintegrowana  i  funkcjonująca  poza  lokalnym

kontekstem społecznym: „Wiesz co, ja nie bardzo znam tutaj ludzi. Niektóre imiona tylko

znam, niektóre nazwiska, ale to tylko najbliższych sąsiadów. Nie znam. Też nie mam czasu

na poznawanie tych ludzi.” (K6) Przedsiębiorca,  który od czterech lat  mieszka i prowadzi

działalność gospodarczą w gminie Białowieża, czuje się odrzucony przez lokalną społeczność

i  niedoceniony  przez  gminnych  urzędników,  chociaż  deklaruje,  że  zrobił  wszystko  dla

zbudowania dobrych relacji. Jeszcze w trakcie rozmowy przez telefon zaznacza, że odrzuca

podział  na  swój-obcy  mówiąc:  Ale  ja  nie  jestem  żadna  nawołocz.  W  jego  opinii

Białowieżanie to są „ludzie hermetyczni. Oni tylko wiedzą swoje. Na przykład rozszerzenie

parku. To jest podstawowa rzecz. Tu są wszyscy głusi. Bo oni nie rozumieją, że rozszerzenie

parku  to  nie  jest  rozszerzenie  rezerwatu,  w  którym  właściwie  nic  nie  można  i  tam

przewodnik. Tylko oni ciągle uważają, że rozszerzenie parku to będzie tak, jak w rezerwacie,

że nic nie będzie można i ja tłumaczę, ale ja widzę po oczach, że on nic nie słucha, że on nic

nie rozumie. On wie swoje, on wie lepiej. Żeby pan tu serce wyłożył, to pan go nie przekona.”

(M6) Badany upatruje źródło lokalnych problemów w specyficznych cechach mieszkańców:

„Ja powiem takie porzekadło: Dlaczegoś biedny? Boś głupi. A dlaczegoś głupi? Boś biedny.
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Więc dlatego tu jest na tym Podlasiu tak, że tu są ludzie tacy. Gdyby tu byli inni ludzie, to

prawdopodobnie  Podlasie  byłoby podobne czy  do Mazowsza czy  do Lubelskiego  czy do

Wielkopolan.  To tkwi  w ludziach  tylko  i  wyłącznie,  że  Podlasie  jest  zacofane,  jest  taka

bylejakość, niski poziom. Już nie powiem o tej sztuce ludowej, o tej telewizji, jaka tu jest. To

jest po prostu koszmar. Tu się nie stawia na jakość. Tu sztuka ludowa, my chodzimy na te

festyny,  proszę pana,  to jest  rozpacz.  Jest  tak niski poziom.” (M6) W obu przytoczonych

przypadkach widać całkowity brak integracji - w pierwszym oparty na obojętności, w drugim

na poczuciu wyższości,  które, chociaż badany wydaje się nie mieć tego świadomości,  jest

najprawdopodobniej źródłem odrzucenia go przez sąsiadów, co powiększa tylko frustrację.

W powyższym fragmencie pojawiło się określenie  nawołocz. Funkcjonuje ono jako

element stereotypu swój-obcy. Pochodzące z białoruskiego, pogardliwe nawołocz odnosi się

do osób, które się przywlekły, przyjechały z innych części Polski. Jeszcze bardziej negatywnie

nacechowane jest określenie matan w stosunku do osób, które pochodzą z pozabiałowieskich

wsi i wżeniły się w tutejsze rodziny. Jedna z badanych, pochodząca z Polski a mieszkająca w

Białowieży od początku lat  ’90 ocenia to z dużym dystansem: „nawołocz to jest z Polski

człowiek, matan to jest z wiosek, a swołocz to już jest prywatna, subiektywna ocena danego

osobnika. (…) Oczywiście my jesteśmy nawołoczą do końca życia. Tylko dzieci już nie. Za

tym idzie fakt, że jesteś z Polski, ale Polski jakiejś większej, nie z wiosek, czyli  przybysz

tylko w negatywnym sensie.  Jest  dobra  nawołocz i  zła  nawołocz.  Jest  nawołocz swołocz i

nawołocz OK. Tak samo jak matany - są fajne matany i kiepskie matany.” (K5)

Od końca XVIII wieku wnętrze Puszczy Białowieskiej jest przestrzenią nieustannych

migracji różnych grup ludności. Fakt ten powoduje, że niektórzy z badanych negują istnienie

grupy, którą można nazwać „miejscowymi”. „To co jest charakterystyczne dla Białowieży to

jest to, że tu jest zbiór bardzo różnych ludzi, którzy w różnym okresie przyjechali. Tu nie ma

miejscowej  ludności  tak  naprawdę.”  (M2)  Zjawisko  migracji  jest  obecne  również  na

przestrzeni  całego XX wieku, stąd też opinią  mówiąca,  że mieszkańcy dzielą  się na dwie

kategorie: „ci, którzy uważają się za miejscowych, chociaż w większości, jakby dobrze ich

podpytać to oni są tutaj od, powiedzmy 50 lat” (M5) oraz „napływowi, czyli mieszkający tu

od 20-30 lat albo krócej.” (M5)

Jedna  z  badanych,  urodzona  w  Białowieży,  opisała  swoje  odczucia  związane  z

przypisywaniem  etykiet  dotyczących  pochodzenia:  „Białowieża  jest  piękna,  dużo  zieleni,
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idealna do mieszkania, ale jeżeli chodzi o społeczeństwo, to jest trudne. (…) Mają takie jakieś

naleciałości. Takie dziwne, że na przykład tak jak ja pochodzę z Białowieży, ale moja mama

nie jest rodowitą Białowieżanką, więc już jest taka, no że to nie jest Białowieżanka, że to inny

jest już gatunek społeczeństwa. To mi się nie podoba, że na przykład jak ktoś przyjeżdża,

niech to będzie wartościowy mądry człowiek, ale to jest przyjezdny, więc trzeba go traktować

z jakimś tam dystansem. Ci rodowici, starzy ludzie szczególnie mają w sobie coś takiego, że

to ja jestem lepszy od tych, co przyjechali, a już od tych co przyjechali ze wsi, to już jest w

ogóle margines” (K4) Również trzydziestolatka pochodząca z Białowieży, dostrzega problem

w relacjach swój-obcy: „Widać często dużą nietolerancję do tego, że ci to katolicy, a ci to

prawosławni. Tak jak ja miałam znajomych, to bywało różnie. Tutaj dzięki temu… bardzo

dużo ludzi, a ci naukowcy,  tak się mówi tutaj: ci naukowcy. Myślę,  że wiesz, dzięki tym

naukowcom to jest trochę świeżego powietrza tutaj. Bo tak, żeby nie ci ludzie przyjezdni to

tutaj w ogóle by się nic, by się. Żeby nie ta puszcza, żeby to był zwykły las i nie przyjeżdżał

by tu milion ludzi, to by tak pomału umierało, jak inne na północnym wschodzie wioseczki

jakieś tam, co się nic nie dzieje. A dzięki temu coś się dzieje przynajmniej.” (K8) Wspomina

też etykiety, jakich używała jej babcia: „Zawsze moja babcia mówiła: a ten to kacap, a ten to

padlasz. To jest tu bardzo ciekawe. Padlasze to byli ci, z za Hajnówki - gdzieś tam Berezowo,

tam jak się jedzie na Bielsk. Kacapy to, tak jak ja to zawsze rozumiałam, to nie wiem czy to

prawosławni,  nie  do końca potrafię  to  zdefiniować.  Nigdy nie  miałam problemów z tym,

może dlatego, że mój tato jest prawosławny, czego moja babcia nie cierpiała.” (K8)

Pochodząca  z  dawnego  województwa  łomżyńskiego  i  mieszkająca  od  30  lat  w

Białowieży kobieta widzi relacje międzywyznaniowe mniej ostro: „Tu są te dwa skupiska i

oni jedni z drugimi muszą żyć, bo jedni do drugich muszą iść. Jeżeli jest pogrzeb albo wesele,

a żenią się wspólnie, no toż muszą iść. Jedni drugich wyprowadzają, jedni drugich też witają.

Jeżeli już jest tak, to nie ma różnicy. Może tam kiedyś, kiedyś. Może. Ale w tej chwili, jak ja

już tu jestem, to nie ma tego podziału. Także jeżeli coś tam robili, to wszystkie razem. Jeżeli

gdzieś szli, to też. Chyba, że jeżeli nie chce, no to już nie chce, nie pójdzie, a tak, razem

wszędzie. Jeżeli się zdarzało, wie pan, w sadku wypić, siadali wszyscy, bo i tak się zdarzało,

ale nie było, że oni nas tam, mnie traktowali źle. Tylko było tak, że na równi wszyscy. A co

myśleli? Nie wiem, co myśleli. W oczy byli bardzo serdeczni.” (K9)
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Koronnym argumentem,  używanym  w Białowieży na  rzecz  braku  konfliktu  na  tle

wyznaniowym,  jest  fakt  funkcjonowania  tu  cmentarza  ekumenicznego  oraz  mieszanych

małżeństw. Jeden z badanych mówi: „Tak zwana ludność rdzenna to są przede wszystkim

prawosławni. Oni tutaj przez cara zostali osiedleni w momencie, gdy ci prawdziwi strażnicy

przystąpili do powstania styczniowego 1863… Oni po prostu stąd zostali wywiezieni i ich

rodziny. Na to miejsce zostali przywiezieni ludzie prawomyślni a więc prawosławni również.

Wcześniej,  jaka tutaj  była  wiara nie  wiem.  Teraz to  się  zaczyna  zmieniać,  bo jeżeli  ktoś

przyjeżdża z zewnątrz, ze względu na specyfikę Polski, to najczęściej jest to katolik. Chociaż

małżeństw mieszanych jest bardzo dużo. Jakoś nie słychać, żeby były jakiekolwiek konflikty.

(…)Nie widzę tutaj różnic powodowanych przez religię. Jeżeli chodzi o Białowieżę to jest dla

mnie niezauważalne. Nigdy nie było jakiś nieporozumień na tle wiary. Już inaczej bywa w

innych miejscowościach. To też jest specyficzne i warte podkreślenia, że jest jeden cmentarz,

należy  do  parafii  prawosławnej,  wszyscy  tam  grzecznie  leżą.”  (M5)  Podobnie  uważa,

zajmujący  wysokie  stanowisko,  leśnik:  „Nigdy  nie  było  poważniejszych  konfliktów  ani

etnicznych.  Co  ważniejsze,  jest  jeden  cmentarz.  Mimo  że  Białowieża  jest  podzielona,

wszyscy żyją tutaj  w zgodzie.  Nikt nikomu nie robi żadnych problemów, kłopotów, mało

tego, mam znajomych,  którzy zawierają związki  małżeńskie mieszane.  Białowieża zawsze

była tolerancyjna i to mi się podobało i sam byłem zaskoczony przez jakiś czas.”(M9) Jego

zdaniem konflikty są w Białowieży efektem działań z zewnątrz: „Nie uczestniczę w żadnego

rodzaju konfliktach ani nie słyszę o jakiś tam konfliktach. A jeżeli powstają jakieś konflikty

to tylko jej wywołują sztucznie ludzie z zewnątrz, tak jak to ma miejsce ostatnio. Jest głośna

sprawa utworzenia czy nie utworzenia BPN.” (M9) Ta wypowiedź odsyła do zasadniczego

moim zdaniem podziału, który w mojej opinii opiera się na różnicach w kapitale kulturowym

i uczestnictwie w przemianach cywilizacyjnych. To właśnie ten podział, jak sądzę różnicuje

ludzi  na,  w  dużym  stopniu  hermetyczne,  grupy  interesu.  Przykładem  mogą  być  tzw.

naukowcy i  miejscowi11 „oni  się  nigdy nie  spotkali  i  raczej  nie  spotkają,  bo nie  mają za

bardzo gdzie i przy jakiej okazji. Niewiele rzeczy ich łączy” (M2) – ocenia jeden z badanych.

Inna badana mówi, że Białowieża to „gniazdo os i konflikt tak, ale do rozwiązania. Konflikt

dlatego,  że są  sprzeczne  według ludzi  interesy,  ale  wystarczyłaby  jedna osoba sensowna,

która  by  pokazała,  że  oni  wszyscy  w  jedną  stronę  ciągną.  Bardzo  dużo  by  dało,  gdyby

11 Tak zwani ponieważ jest to podział etykietalny, istnieją przecież miejscowi naukowcy.
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naukowcy  się  włączyli  choć  trochę.  Przecież  to  jest  ogromna  grupa  tutaj”  (K5)  Obie

powyższe wypowiedzi odsyłają do środowiska naukowego Białowieży jako grupy o bardzo

dużym potencjale,  która  jest,  rzeczywiście,  w dużej  mierze  zamknięta,  mało  widoczna  w

codziennym życiu. Funkcjonująca na zasadzie stereotypu, legendy, czego przykładem może

być „kuna Wajraka”12.

Inną  silną  grupą  interesu,  która  dla  odmiany  jest  bardzo  widoczna  w  życiu

codziennym, są leśnicy. Jest to grupa, która jak ocenia jeden z badanych „z punktu widzenia

politycznego i wpływu na ośrodki decyzyjne jest najsilniejsza – to są leśnicy i myśliwi. Łączę

tą grupę, bo to się przenika. No i to też jest grupa, która tak naprawdę jest przyjezdna w

większości  swojej,  a  w  każdym  razie  wszyscy  trzymający  władzę,  ale  bardzo  silnie

postrzegana jako powiązana z miejscowymi i odpowiedź dlaczego tak się stało, czytałem parę

dni temu w czasopiśmie „Las Polski”, rozmowę z wójtem jednej z gmin – Narewki - który

mówi,  że:  nam z leśnikami współpracuje się najlepiej,  bo nie stwarzają problemów, robią

ścieżki turystyczne, miejsca ogniskowe, dają pracę a co więcej obsadzają podstawowe funkcje

typu przewodniczący Rady Gminy,  zastępca przewodniczącego.  Są dość kompetentni.  Jak

trzeba coś wydrukować, to każde nadleśnictwo ma odpowiedni sprzęt i to zrobi, bo to nie są

koszty. Czyli na dobrą sprawę gmina ma same korzyści z Lasów Państwowych i z leśników.

Wszyscy inni,  którzy chcą się wtrącać,  powodują zawsze problemy,  bo jeżeli  na przykład

przyjeżdża ktoś, kto chce zrobić Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to plan

to, co to jest? To jest prawo, które coś ogranicza. Nie daje, tylko ogranicza” (M2). Ten sam

badany daje szerszy obraz grupy interesu, z którą sam czuje się skonfliktowany: „Dla pani L.

to  są  jeszcze  rdzenni,  czyli  ci,  którzy  mają  prawo decydować.  To są  ci,  którzy  się  tutaj

urodzili,  ale  prawdopodobnie  urodzili  nawet  z  drugiego  pokolenia.  Dla  niektórych

pracowników gminy swój to jest autor książki „Białowieża moja miłość”,  który się tu nie

urodził,  ale  był  komunistycznym  politrukiem,  działał  tu  jakiś  czas,  zrobił  doktorat  na

uniwersytecie marksizmu i leninizmu i napisał książkę „Białowieża moja miłość” mieszkając

zupełnie gdzie indziej, w której pisze, że miejscowi są lepsi od innych i proponuje nazwać ich

12 Około 10 lat temu mieszkający w Teremiskach dziennikarz i przyrodnik Adam Wajrak opiekował się
młodą kuną. W czasie pobytu kuny u Wajraka podkradała on jajka z kurników sąsiadów. Do dziś, gdy jakaś
kuna wybierze jajka z kurnika, mieszkańcy Teremisek obciążają odpowiedzialnością Adama Wajraka, mimo że
od wielu lat nie ma on pod swoją opieką tego zwierzęcia. Jednak mieszkańcy Teremisek, w których mieszka
raptem  około  50  osób,  na  co  dzień  w  ogóle  nie  widują  Wajraka,  który  funkcjonuje  całkowicie  poza
środowiskiem swojej wsi. Sprzyja to powstawaniu legend, takich jak wyżej opisana.
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„puszczakami”. Z jego punktu widzenia, skoro ta książka była tak popularna tu i promowana,

nawet  chcieli  mi ją dawać w prezencie radni,  to znaczy,  że się  z tym identyfikowali.  To

znaczy, że wreszcie ktoś napisał coś, co im bardzo odpowiada. A ta książka ma jedną cechę,

oprócz bardzo wielu innych nurtów, bo jest antysemicka. Trzeba by zapytać, co łączy poglądy

autora z poglądami przewodniczącego rady gminy, panią L. skoro to oni są swoi, z poglądami

inżyniera A., który też jest swój, mimo że się tu nie urodził (był przewodniczącym Rady –

ludzie na niego głosują). Myślę, że pierwsza rzecz to łączy ich podejście eksploatatorskie i

niechęć  do  jakichkolwiek  reguł,  czy  to  będzie  planowanie  przestrzenne,  czy  ochrona

przyrody, czy ochrona zabytków, nawet, czy ochrona kultury.” (M2)

Osobną grupę interesu stara się tworzyć  Białowieski Park Narodowy.  Jak zauważa

jedna  z  badanych  instytucja  ta  jest  w  trudnej  sytuacji  w  związku  z  brakiem  lokalnych

sojuszników. „Grupa Park jest w konflikcie z Lasami. Park bywa w konflikcie z naukowcami,

bo nie chcą ich wpuścić na badania. Naukowiec jest naukowiec. Jest wolny rynek, są granty,

on  z  czegoś  musi  żyć,  a  najlepszy  grant  jest  wtedy,  gdy  siedzisz  w  środku  rezerwatu  i

malujesz numerki na drzewach.” (K5) Innym problemem BPN jest brak identyfikacji części

pracowników z celami instytucji: „Pracownik Parku mówił, że on pracuje w Parku, ale tak w

ogóle to jest przeciwko parkowi.” (K5)

W jednym z wywiadów zapytałem o rozbieżność opinii na temat konfliktu bądź jego

braku w Białowieży. Badana osoba odpowiedziała: „Po wszystkich stronach jest prawda. To

jest kwestia tego, co ty dajesz tym ludziom. Ja mam doświadczenia takie, że osoby określane

najgorszymi słowami, w stosunku do mnie okazały niesamowicie dużo serca w tym czasie,

kiedy ja byłam w tragicznej sytuacji. Oba stwierdzenia są prawdziwe. Jeżeli wnosisz ze sobą

konflikt, to dokładnie to otrzymujesz i to duble inpact jest, bo oni są tak wyćwiczeni w tych

walkach plemiennych, że trzy razy bardziej dostaniesz. A z drugiej strony, kiedy się do nich

idzie, ale tak sensownie, żeby nie traktować ich jak dzieci tylko normalnie po ludzku, to oni

się otwierają niesamowicie. (…) Konflikty są i to są zapiekłe, ale prawosławie – katolicyzm,

no to znam może dwie osoby, które próbują skłócić. Ale to się nie da. Większość małżeństw

w Białowieży jest mieszana. Przez to, że jest wielowyznaniowość jest spokój ze Świadkami

Jehowy  –  nie  czepiają  się.  Przecież  my  mamy  z  7  kościołów  w  Białowieży.  Mamy

Adwentystów, Baptystów, Świadków Jehowy, Zielonoświątkowcy, jakiś Kościół Odnowy w
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Duchu Świętym i nawet biskup u nas jest i to z tytułem naukowym. Jest totalny ekumenizm

jeżeli chodzi o wyznaniowe rzeczy” (K5)

Jednak badany działacz społeczny uważa,  że obserwowany przez innych badanych

brak otwartego konfliktu nie oznacza, że nie tli się on podskórnie oraz, że brak mu silnych

podstaw wynikający z odmiennych tożsamości mieszkańców Białowieży. Pytany o komentarz

na  temat  opinii  mówiącej,  że  ekumeniczny  cmentarz  jest  dowodem  na  brak  konfliktu

etniczno-religijnego odpowiedział:  „Bzdura,  to są  artefakty.  Kiedy mówimy o konfliktach

społecznych, to mówimy o nastawieniu ludzi do siebie. Mówić, że nie ma konfliktu, bo jest

wspólny cmentarz, no to spotkajmy się razem tam, gdzie jest jakikolwiek problem. Wtedy

zobaczymy.  To  jest  bardzo  głęboko  sięgający  konflikt.  On  sięga  takich  pojęć  jak  naród,

państwo, tradycja, historia i trochę zachodzi na konflikt ideologiczny.” (M2)

Wielu  badanych  unikało  odpowiedzi  na  pytania  zadawane  wprost  o  istnienie  w

Białowieży konfliktu. Zwłaszcza osoby należące do małych grup wyznaniowych, takich jak

Świadkowie  Jehowy,  które  mieszkają  tu  od  kilkudziesięciu  lat,  podkreślały,  że  czują  się

dobrze  i  nigdy  nie  doświadczyły  negatywnych  zachowań  ze  strony  większości.  Wobec

przytaczanych  powyżej  wypowiedzi  takie  zachowanie  jest  zrozumiałe.  Mam poczucie,  że

tylko raz udało mi się zbliżyć do sedna sprawy, gdy jechałem na wywiad z urodzonym w

Białowieży  radnym.  Powiedział  on  wówczas:  „Białowieża  jest  jak  cienki  lód.  Z  pozoru

wszystko  jest  w porządku,  ale  gdyby się  pojawił  przywódca typu  Miloszewicz  tu  byłaby

rzeź.” (M1) Gdy powróciłem do tematu w trakcie nagrywania wywiadu unikał odpowiedzi.

Środowisko przyrodnicze

Kiedy pytałem o rzecz najbardziej charakterystyczną, to jest o Puszczę Białowieską,

od razu otrzymałem zestaw silnie  różnicujących opinii.  Jeżeli  jednak istnieje  jakiś pogląd

dotyczący Puszczy Białowieskiej,  który łączy żyjących tu ludzi,  to ten,  że jest  to miejsce

szczególne  i  budzące  zainteresowanie,  ale  o  którym  ludzie  z  zewnątrz  niewiele  wiedzą.

Uczestniczący w badaniu działacz organizacji pozarządowej zajmującej się ochroną przyrody

ujął  to  następująco:  „Dla  przeciętnego  Polaka  Białowieża  i  myślę,  że  tak  by  wykazały
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badania, gdyby takie przeprowadzić, Białowieża i Puszcza Białowieska to jest coś tożsamego

i to się kojarzy z jakimś bardzo starym lasem, dużym lasem. Kiedy w 1994 roku zawiozłem

moich  współpracowników,  którzy  byli  przyrodnikami,  biologami  z  wykształcenia  i

naukowcami  po  raz  pierwszy  do  Puszczy.  Już  wtedy  pracowaliśmy  w  organizacji

pozarządowej broniącej przyrody.  Kiedy oni tu przyjechali,  to dopiero tu się dowiedzieli i

zrozumieli, że Białowieża to nie jest Park Narodowy i myślę, że do dziś tak jest, że większość

ludzi  kojarzy Białowieżę  czy też Puszczę Białowieską,  bo to są prawie tożsame słowa, z

dużym Parkiem Narodowym. Kiedy tu przyjeżdżają, czasami stąd wyjeżdżają i jeszcze o tym

nie wiedzą, że to tylko 16%, a wtedy 7% było w Parku Narodowym. Ludzie nie rozróżniają

czy to leśnik, czy to myśliwy, czy to parkowiec, czy co takiego. Po prostu to jest Białowieża.”

(M2)  Podobnie  myśli  wysokiej  rangi  pracownik  Lasów  Państwowych:  „Pojęcie  ludzi  o

Puszczy Białowieskiej i Białowieży w większości przypadków jest znikome, a jeśli ktoś już

ma jakiś pogląd, to w ogóle nie wie, o czym mówi. W większości przypadków przyjeżdżają

ludzie i chcą się czegoś dowiedzieć i są przekonani, że przyjechali do Parku Narodowego

albo,  że  ten  Park  jest  w strukturach  Lasów Państwowych.  Każdy przyjeżdża  do Puszczy

Białowieskiej  i on się nagle dowiaduje, że Puszcza Białowieska jest podzielona na dwóch

gospodarzy.  Także  ci,  co  przyjeżdżają  z  zewnątrz,  wiele  osób  pewnie  z  Warszawy,  z

zagranicy,  oni przyjeżdżają, bo słyszeli o pierwotnym lesie. Chcą się czegoś dowiedzieć o

lesie, o którym słychać, że trwa od pokoleń, od lat i dopiero tutaj dowiadują się o strukturach.

Także takie konflikty tutaj, no w cudzysłowie konflikty, to tych ludzi nie dotyczą i mało ich

to interesuje, mówiąc szczerze.” (M9) Jednak z poczynionej obserwacji, dla każdego z nich

płyną inne wnioski. Dla leśnika brak wiedzy ludzi na temat zasad i sposobów zarządzania

lasami puszczy jest źródłem niepotrzebnych nacisków i zamieszania wokół ochrony tutejszej

przyrody. Dla „ekologa” (taką etykietę otrzymują w Białowieży ludzie otwarcie opowiadający

się za ochroną przyrody) niewiedza o braku całościowej ochrony puszczy prowadzi do tego,

że wciąż możliwe jest dewastowanie jej, zbliżonych do naturalnych, ekosystemów. Ponieważ

proces intensywnej eksploatacji Puszczy Białowieskiej trwa od I wojny światowej, w opinii

wielu  ludzi,  po raz  pierwszy w dziejach  grozi  jej  zagłada.  Nie w znaczeniu  całkowitego

wylesienia, ale przerwania ciągłości holistycznego charakteru procesów przyrodniczych.

Za opinią leśnika przemawia ta sama, wspomniana już, trwająca niemal cały XX wiek

przemysłowa eksploatacja drzewostanów. Żyjący dziś w Białowieży ludzie, w dużej części,
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pamiętają las jako miejsce pracy,  które, zwłaszcza przed II wojną światową i zaraz po jej

zakończeniu, było jedynym źródłem gotówki w tutejszych gospodarstwach. I chociaż Lasy

Państwowe nie są już od 20 lat głównym pracodawcą w regionie, wciąż tak są postrzegane –

jako  instytucja,  która  zapewnia  ekonomiczne  bezpieczeństwo.  Continuum  postaw  wobec

puszczy rozciąga się więc pomiędzy dwoma wykluczającymi  się paradygmatami:  ochrony

biernej  (wykluczającej  jakąkolwiek  ingerencję  oraz  obecność  człowieka)  i  plantacyjnej

gospodarki  leśnej,  w  której  procesy  przyrodnicze  mają  znaczenie  tylko  jako  czynnik

wspomagający lub utrudniający pozyskanie najlepszej możliwej jakości surowca.

Dla wszystkich swoich mieszkańców puszcza jest miejscem wyjątkowym, ponieważ

nie  pozostawia  nikogo  z  boku.  Nawet  ludzie  żyjący  tu  zaledwie  kilka  lat  i  całkowicie

wyobcowani  z  lokalnej  społeczności  i  jej  problemów  żyją  pod  jej  wrażeniem.  Jedna  z

badanych, kobieta, która żyje w jednej z wiosek od trzech lat, nie zna lokalnego kontekstu, nie

ma w Białowieży znajomych,  pracuje w Hajnówce,  jej  społeczny horyzont  w Białowieży

obejmuje jedynie najbliższą rodzinę, oto jak opisuje wyjątkowość życia wewnątrz Puszczy:

„Rano jak wstajemy o 6,  to jest  dosyć  wcześnie,  teraz to jest  ciemno,  ale zawsze jak się

rozjaśnia to patrzymy przez okno i chwilę spędzamy, oglądamy żubry - to jest taki rytuał. To

niby nic  takiego,  przyzwyczajamy się,  że  te  żubry nam przekraczają  drogę,  jak jedziemy

samochodem. Ale to tak fajnie,  ja opowiadam to znajomym,  czyli  żyję  tym,  co mamy tu

wokoło, czyli te zwierzęta, które oglądamy na co dzień. Mimo że mamy je na co dzień, ale

fascynujemy  się  nimi,  bo  gdyby  nas  nie  fascynowały,  to  nie  wstawalibyśmy  rano  i  nie

oglądali ich.” (K6)

Dla  najstarszych  moich  rozmówców,  którzy  przyszli  na  świat  na  puszczańskich

polanach,  las  jest  niezwykle  ważnym  punktem  odniesienia,  silnie  wpisanym  w  biografię

elementem tożsamości, w której splecione są ze sobą przedmiotowy i podmiotowy stosunek

do przyrody: „Wie pan ten las, to wszystko to jest tak bliskie, tak moje niby. Ja w lesie się

bardzo dobrze czuję. Wszędzie zielono. Pojadę rowerem do lasu, to mnie samopoczucie się

poprawi  od  razu.  I  drzewa  i  kwiaty.  Na  wiosnę  przylaszczki,  zawilce.  To  w  lesie  jest

cudownie. Przejechać rowerem to biało od tych zawilcy.” (K3) Ta sama kobieta wspomina

rolę puszczy dla ekonomii życia jej rodziny i wpływie, jaki praca w lesie miała na ścieżkę

edukacyjną jej i jej sióstr: „Siedem klas i już koniec. I tak byłam przerośnięta dużo. Ale wtedy

po wojnie to dużo dzieci było przerośniętych. Ale i nie było środków wtedy jeszcze, żeby tam
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do  Hajnówki.  Już  moje  siostry  młodsze  już  w  Hajnówce  się  uczyły.  Jedna  poszła  do

ogólniaka i druga. Ja nie, ja byłam przerośnięta, ale i nie było warunków, żeby wysłać mnie

do Hajnówki. Potem w lesie,  wie pan, w lesie była praca.  Tata robił  przy ścince drzew i

wywózkę robił, bo swojego konia miał. Dlatego siostry moje poszły, bo inaczej nie było tego.

Dobra praca była w lesie. To była ścinka drzew, ścinka zrębów. Potem było sadzenie zrębów i

była praca i można było zarobić. Z tego ludzie żyli, ale jeszcze oprócz tego, to każdy miał

działkę, gdzie sadzili kartofle i zboże i żyto. (…) Tak, a pieniądze to z lasu. Pieniądze to z

lasu. Tylko. Bo z roli, to tylko sobie człowiek. Miał jakiegoś świniaka czy krowę. W lesie to

ludzie zarabiali, zarabiali. Nie można powiedzieć , że tak już dużo, ale przeżyć to można było.

A  przecież  różnie  jest,  dzieci  do  szkoły  i  ubrać  trzeba  było.”  (K3)  Zdaniem

sześćdziesięcioletniego mężczyzny, urodzonego w Białowieży, las nigdy nie był postrzegany

jako przyjazne środowisko, a dziś dla lokalnej młodzieży w ogóle przestaje być czymś, co

budzi zainteresowanie: „My mamy problem z pójściem do lasu, bo z racji swoich korzeni,

ktoś nas straszył, dziadek mówił, że w lesie można zabłądzić. (…) Osoba przyjeżdżająca z

Polski nie widzi tego problemu.  Ona nie zabłądzi  w lesie,  bo ma mapę.  Nasze pokolenie

sześćdziesięciolatków,  pięćdziesięciolatków  korzystało  z  Puszczy  Białowieskiej.  Pasło

krowy, bo krowy były pasione po wojnie w lasach wypędzane. Tam się chodziło po grzyby,

po jagody, po nasiona i sprzedawało je do skupu – żołędzie, nasiona grabu, czy brzozy. W tej

chwili tych rzeczy młodzież nie robi. Jeżeli  Lasy czegoś potrzebują, to robią to w sposób

zorganizowany. Miejscowa ludność już tego nie robi. Dlatego młodzież już nie rozumie tego

lasu. Już oni się nie boją, że zabłądzą, bo oni do lasu nie chodzą.” (M1)

Funkcja lasu jako zakładu pracy ma znaczenie decydujące dla dominacji  motywów

instrumentalnych. Można zaryzykować twierdzenie, że dla ludzi trudniących się teraz lub w

przeszłości  pracą  fizyczną  Puszcza  Białowieska  jest  przede  wszystkim czymś,  co  można

porównać do dużej fabryki, huty czy stoczni. Lasy Państwowe były dominującym w regionie

zakładem  pracy,  wokół  którego  organizowało  się  życie  społeczności.  Ich  znaczenie

powiększał  fakt,  że  w  okresie  powojennym  leśnictwo  stało  się  powszechnie  dostępną  i

najprostszą drogą awansu społecznego (w przeciwieństwie do powstających w Białowieży

instytucji naukowych). Od 1929 roku istniała w Białowieży Szkoła dla Leśniczych, która po

wojnie wznowiła działalność jako Technikum Leśne. Wiele osób, chłopców i dziewcząt, po

ukończeniu szkoły podstawowej kontynuowało naukę w tym technikum, nawet wówczas, gdy
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coraz  trudniej  było  o  pracę  w  tutejszych  Lasach  Państwowych.  „Na  przykład  córka,  w

Technikum Leśnym.  Po  ukończeniu  Technikum Leśnego  nie  było  pracy.  Musiała  gdzieś

szukać. Może jak ktoś jakieś zaplecze miał, jakieś znajomości to gdzie bliżej, a ona musiała

do Warszawy jechać. W nadleśnictwie pracuje w Ząbkach. Najpierw pracowała w Łukowie.”

(K3)

Restrukturyzacja Lasów Państwowych po 1989 roku dla większości ludzi pracujących

tam na  stałe  i  jeszcze  większej  grupy  pracowników dorywczych,  było  czymś  w rodzaju

zamknięcia  fabryki.  Ludzie stanęli  w obliczu konieczności  całkowitego przeorganizowania

życia. „Zaczęła się prywatyzacja w Lasach Państwowych i wtedy męża zwolniono i to był

dramat.”  (K7)  Kobieta  od  wczesnej  młodości  związana  z  Białowieżą  pamięta  to  tak:

„Jednocześnie  z  ograniczeniem  gospodarki  leśnej,  z  wolnym  rynkiem,  kiedy  zaczęła  się

eksternalizacja - firmy zewnętrzne. Lasy państwowe musiały ściąć ekipę do minimum, tylko

do administracji.  A już Zulowcy,  czyli  Zakłady Usług Leśnych  to już musiały być  firmy

zewnętrzne  jakby.  (…)  Bezrobocie  owszem  w  przypadkach  ludzi,  którzy  byli…  inercja,

marazm.  On  tam  rąbał  to  drewno  w  lesie,  głównie  był  pijany,  no  bo  to  były  czasy

komunizmu. Raz był  w robocie, raz nie był  i tak mu się nic nie działo.  Potem jak stracił

robotę  to  duża  część  tych  ludzi  zgorzkniała,  miała  wielkie  pretensje.”  (K5)  Urodzony  w

Białowieży młody pracownik administracji Lasów Państwowych następująco opisuje proces

przemiany: „W latach 80. w Parku było 30 osób, a w nadleśnictwie [Białowieża13] pracowało

ponad 200. U nas w nadleśnictwie było 12 leśnictw, w każdym leśnictwie pracował leśniczy i

2 podleśniczych, ale było jeszcze 8 pilarzy, którzy utrzymywali rodziny. Przecież te budynki

wybudowane  to  są  –  ściągało  się  ludzi.  Ciągników  było  80  na  stanie  do  jeżdżenia,

samochodów.  Był  przecież  czas  odbudowy  Polski.  Czas,  że  trzeba  było,  no  nie  ma  co

ukrywać, że się cięło. Ale nikt nie robił tego dla samego siebie. Jak wyciął to trzeba było

odnowić,  przygotować  ileś  tam sadzonek.  Jak  już  posadził,  potem trzeba  było  obkaszać,

trzeba było grodzić i to nakręcało ponad dwieście osób i to też było ileś tam rodzin. Ale jak

zaczęło się wszystko obcinać, obcinać to nikt nie patrzył na ludzi, że tracą pracę. Po prostu

zaczynało się likwidować, likwidować. Ludzie zaczynali zmieniać się. Część na bezrobocie,

część  na  emeryturę,  część  ludzi  wyjechało.”  (M10)  Według  moich  rozmówców z  Lasów

13 Poza Nadleśnictwem Białowieża terenem Puszczy Białowieskiej  zarządzają jeszcze Nadleśnictwa
Browsk i Hajnówka.
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Państwowych,  Nadleśnictwo  Białowieża  zatrudnia  w  tej  chwili  38  osób.  Niskie  i  wciąż

zmniejszające się zatrudnienie leśnicy uważają obecnie za jeden z dowodów racjonalnego

zarządzania publicznymi dobrami i przeciwstawiają pod tym względem swoją firmę Parkowi

Narodowemu: „Jeżeli się konsumuje pieniądze z budżetu państwa na 10 tys. hektarów i ma

zatrudnienie  141  osób  czy  ileś  tam.  A  na  przykład  wszystkie  pozostałe  nadleśnictwa

puszczańskie to jest niecałe 50 tys. hektarów to nawet chyba nie osiągają. U nas to jest 38

osób, Browsk to jest w granicach 44 i Hajnówka też 40 -50 osób.” (M10) Dla ścisłości należy

jednak dodać,  że  Park  Narodowy,  oprócz  wykonywania  prac  leśnych  przy  monitoringu  i

badaniach  w obszarach ochrony ścisłej  oraz renaturalizacji  w obszarach ochrony czynnej,

prowadzi  ponadto  Rezerwat  Hodowlany  Żubrów  wraz  z  wchodzącym  w  jego  skład

Rezerwatem Pokazowym, Muzeum Przyrodniczo - Leśne, Ośrodek Edukacji Przyrodniczej,

Pracownię Naukową, bibliotekę, oraz hotel.

Mężczyzna z długoletnim doświadczeniem pracy na wysokich stanowiskach w LP i

BPN (od 13 lat w Białowieży) następująco ujmuje główne różnice w pracy leśnika w Parku

Narodowym i LP. Leśnik w nadleśnictwie „ma konkretne plany pozyskania, ma hektary w

hodowli, rozmaite cięcia sanitarne ze znanym kornikiem, obrót tego, sprzedaż, rejestrowanie,

dużo  ewidencji.  Dużo  pragmatyki  takiej  technicznej,  leśnej,  gospodarczej,  z  której  jest

rozliczany. W Parku jest więcej monitoringu, obserwacji, rejestrowania tego, poznawania lasu

od strony procesów naturalnych, uczenia się tych procesów naturalnych. Konkretnej takiej

wymiernej pracy ten leśnik ma mniej, ale mógł więcej czasu poświęcać na monitorowanie

tych procesów, tego, co się zmienia, żeby w razie zabiegów ochronnych móc ingerować w

takim zakresie, który nie zaszkodzi (…) nie poszukując masy, nie poszukując zysku. Pierwsza

zasada - nie szkodzić, jak w medycynie. Więc zawód ten sam, a praca wykonywana nieco

inaczej. (…) W Parku Narodowym liczy się przede wszystkim różnorodność biologiczna. W

Lasach  obiektem zainteresowania  jest  drzewostan,  a  tu  ekosystem,  więc  bardziej  złożony

obiekt, gdzie drzewostan jest tylko jednym z elementów. Mentalność leśników w Parku musi

być  trochę  przeorientowana  –  bardziej  przyrodnikiem,  bardziej  ekologiem  niż  leśnikiem

technicznym.” (M3)
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Od przemian z początku lat 90. XX wieku powstał w Białowieży duży sektor usług

turystycznych14, wciąż jednak myśl o powiększeniu Parku Narodowego budzi strach. „Ludzie

boją się zamknięcia w granicach Parku Narodowego. Boją się skansenowości, zamknięcia,

odepchnięcia, boją się o swój byt.”(M3) Obawy wynikają stąd, że: „Park był znany wyłącznie

jak rezerwat ścisły.  Wszystkie próby rozszerzenia będą się wiązały z takimi najprostszymi

obawami  ludzi,  mieszkańców.  Stąd  te  ich  pytania  czy  będzie  można  to,  tamto,  owo.

Ministrowie, którzy podejmowali te próby, zawsze popełniali te same błędy nie prowadząc

szerokiej  edukacji  na temat  zasad tej  struktury,  która tu ma być,  żeby rozwiać te obawy,

obniżyć poziom stresu, lęku, oporu. Ta ostatnia próba ministra Nowickiego była ciekawa, bo

zaczął  od  takiej  próby  negocjowania  z  samorządami.  Próbował  pozyskiwać  sobie

miejscowych przez inwestowanie w poprawę warunków życia.”(M3)

Rzeczywiście  wiele  osób  wyraża  obaw  związane  ze  zmianami  zachodzącymi  w

zarządzaniu  lasami  Puszczy  Białowieskiej  „Nie  wiem jak  dalej  będzie.  Teraz  to  jeszcze,

jeszcze, ale już z lasu nie wolno nic wziąć, kupić na przykład, a to będzie coraz to gorzej

jeszcze  z  tym.”  (K3)  Na  pytanie  o  stosunek  do  powiększenia  Parku  ta  sama  kobieta

odpowiedziała: „No wie pan co, ludzie to niechętnie, niechętnie. Boją się. Boją się o swoje

życie, no. Mówią, że tak, kiedyś można było pójść i na grzyby i na jagody, przejechać się po

lesie, gdzie tylko. A teraz ludzie się boją, obawiają się, że nas tutaj nie puszczą do lasu w

przyszłości. Boją się i na ten temat dużo mówią. Dużo gadają na ten temat. Boją się po prostu,

większość i duża większość. Jeżeli, to jest wyjątek. A tak ludzie przecież gadają między sobą

to człowiek słyszy.”(K3)

Jeszcze silniejszą niechęć do rozszerzenia Parku Narodowego deklarują osoby, które

przyjechały  do  Białowieży  aby  zostać  robotnikami  leśnymi,  i  które  nie  odnalazły  się

zawodowo w nowej rzeczywistość.  Kobieta,  która przyjechała wraz z mężem drwalem na

początku lat 70., obecnie na emeryturze, mówi: „Las jako przyroda to jest bardzo piękny, ale

las jako zakład to jest bardzo ciężki, a my pracowali jako w zakładzie lesie. Las jako zakład.

Mieli z czego żyć, bo tu dali nam mieszkanie. (…) Przyjechaliśmy tu jako pracownicy leśni.

[Mąż pracował w lesie] Cały czas. On i tutaj był drwalem. (…) Dużo przyjeżdżało takich

sezonowych ludzi do lasu na zimę do pracy, tu wszystko zręby wycinali, to już wszystko na

14 Osoby pracujące w turystyce stanowią dziś najprawdopodobniej najsilniejszą grupę ekonomiczną. Nie
wyraziła ona dotąd swoich zbiorowych interesów i wciąż pozostaje rozproszona.  
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zrębach pracowali. Także tu było, wie pan, i wesoło i smutno i jak chcesz, ale było dobrze.”

(K9) Pytana o opinię na temat rozszerzenia Parku Narodowego mówi: „co ma być to będzie”

(K9).  Jej  zdaniem  ludzie  boją  się  otwarcie  mówić  o  swojej  niechęci  do  rozszerzenia,

ponieważ obawiają się represji  ze strony pracodawców, którzy (jak wynika z wypowiedzi

badanej) są zwolennikami powiększenia Parku Narodowego. „Idzie pan do tych, co pracują i

niech pan z nimi pogada. Oni nic nie powiedzą, a boją się, boją żeby syna nie zwolnili, żeby

tego nie zwolnili i nic nie powiedzą czy chcą, czy nie, więc o to idzie. Bo dla mnie to jest

obojętne. Wiem, że jak ja zechcę iść do lasu to mnie nikt nie zatrzyma, czy to będzie park.

Chyba mnie przywiążą. A oni się boją cokolwiek powiedzieć, bo syn pracuje, bo córka i o tak

o jest.” (K9) Mimo że być może większość mieszkańców gminy jest przeciwna rozszerzeniu,

ludzie  nie  mają poczucia wpływu na sytuację.  Władza traktowana jest  jako wyobcowana,

zewnętrzna  siła,  która  i  tak  zrobi  co  będzie  chciała  (będę  o  tym  jeszcze  pisał  w  części

poświęconej władzy): „Myślę, że nas nie będą słuchać, nikt. Naszego zdania nikt nie będzie

liczył.  Mnie  się  tak  wydaje.  Może  wie  pan,  może  od  razu  nie  zrobią,  ale  zaraz  zrobią

niezadługo. Takie ulotki czytałam, że oni obiecują, że będzie dobrze, że będzie można i do

lasu i na grzyby. A ja myślę, że z czasem to nie będzie tak. Tak myślę, mówię. Tak ludzie

mówią. Tak się obawiają i tak gadają, że to z czasem, z czasem zrobią ten park. A wie pan, a

tak jak do tej pory, jest tutaj trzy wsie: Budy, Teremiski i Pogorzelce to rozmawialiśmy tak,

że obawiają się, że wszyscy się boją, żeby nie zrobili taki ścisły park. Ścisłego rezerwatu żeby

nie zrobili.”(K3

Silnie zakorzeniona, choć niespełna stuletnia, tradycja intensywnego przemysłowego

użytkowania lasu,  zderza się z nieustającą od 20 lat presją na objęcie całej polskiej części

Puszczy  Białowieskiej  ochroną  parku  narodowego.  Opinie  na  ten  temat  różnicują

mieszkańców. Podział ten przebiega na linii biografii, stylów życia i wartości przypisywanych

lasowi, a wyraża się w stosunku do ochrony przyrody i idei poszerzenia parku. Elementem,

który  w  istotny  sposób  utrudnia,  jeżeli  wręcz  nie  uniemożliwia,  rozwiązanie  lokalnych

sporów dotyczących Puszczy, jest fakt, że administracja państwa polskiego, od chwili swego

odrodzenia w 1919 roku do dziś, nie zdefiniowała roli jaką ma pełnić Puszcza Białowieska.

Obrazuje to konflikt wokół Białowieskiego Parku Narodowego, który toczy się od chwili jego

powstania oraz jego ostatnia odsłona zakończona dymisją Ministra Środowiska prof. Macieja

Nowickiego.
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Korzenie Białowieskiego Parku Narodowego sięgają końca I wojny światowej, kiedy

to  w  1919  roku  powstała,  pod  przewodnictwem  prof.  Władysława  Szafera,  Państwowa

Tymczasowa Rada Ochrony Przyrody. W tym samym roku Szafer rozpoczął serię ekspedycji

naukowych  do  Puszczy  Białowieskiej  mających  na  celu  dokonanie  inwentaryzacji

przyrodniczej.  Od  samego  początku  zespół  Szafera  podjął  pracę  nad  objęciem  puszczy

ochroną, natrafiając przy tym na opór ze strony Ministerstwa Lasów i Dóbr Państwowych. W

1920 roku Puszcza  Białowieska  weszła  w zarząd  Lasów Państwowych.  Według  cenionej

przez  internautów  strony  www.darz-bor.info,  w  tamtym  okresie:  „Planuje  się  w  ciągu

następnych kolejnych 10 lat wycinać rocznie 400 tys m3 drewna, czyli o 50% więcej niż etat

obowiązujący w polskim leśnictwie.  I  to,  pomimo tego,  że przeprowadzona w 1922 roku

inwentaryzacja  wykazuje,  w porównaniu  z  rokiem 1916,  ubytek  10 mln  m3 drewna (1/3

zasobów). Puszcza zajmuje wtedy powierzchnię 128,937.47 ha (w tym lasy około 112,000

ha).”  (Darz-bor.info).  Wysłany  przez  Szafera  do  Ministerstwa  Wyznań  Religijnych  i

Oświecenia  Publicznego  memoriał  w  sprawie  puszczy  napotkał  sprzeciw  ze  strony

Ministerstwa  Rolnictwa.  Ostatecznie  Władysławowi  Szaferowi  udało  się  doprowadzić  do

powstania  w  strukturze  Lasów  Państwowych  Leśnictwa  Rezerwat,  które  miało  charakter

parku narodowego. Jego powierzchnia obejmowała jednak zaledwie 4.594 ha, to jest tylko

3,56% obszaru Puszczy Białowieskiej (która znajdowała się wówczas w całości w obrębie

Polski).  Utworzenie  Leśnictwa  Rezerwat  nie  zakończyło  konfliktu.  W  1923  roku

kierownikiem rezerwatów w Puszczy Białowieskiej został światowej sławy botanik, twórca

fitosocjologii prof. Józef Paczoski. Jednak już w 1928 roku został usunięty z funkcji przez

dyrektora  Lasów Państwowych.  Historia  o  tym,  jak  prof.  Paczoski  nie  pozwolił  wjechać

dyrektorowi LP do Rezerwatu samochodem, jest w Białowieży często opowiadaną anegdotą

(przytoczyłem  ją  w  części  dotyczącej  świadomości  historycznej).  W  1928  roku  dyrektor

Dyrekcji  Lasów Państwowych w Białowieży -  Zaniewski,  który dążył  do pozyskiwania z

terenu Rezerwatu posuszu oraz wywrotów i złomów, zdecydował o likwidacji nadleśnictwa

Rezerwat.  Profesora  Paczoskiego zwolniono.  Mimo trudności  przyszłemu Białowieskiemu

Parkowi Narodowemu udało się przetrwać pod kierownictwem Jana Karpińskiego. W 1939

roku  Park  Narodowy  obejmował  4710,49  ha.  Obecnie,  po  rozszerzeniu  z  1996  roku,

całkowita powierzchnia BPN wynosi 10517,27 ha. Wobec braku na szczeblu administracji

centralnej zgody, co do funkcji Puszczy Białowieskiej brak jest polityki,  która łagodziłaby
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spory,  ułatwiała  mieszkańcom  Białowieży  odnajdywanie  się  w  nowej  sytuacji,  wspierała

przemiany ekonomiczne i pomagała gminie zbudować nowe mechanizmy rozwoju.

Jeszcze raz chcę wrócić do opinii Białowieżan na temat Puszczy Białowieskiej, która,

jak zwraca na to uwagę jedna z badanych, jest kluczowym problemem i centralnym punktem

odniesienia dla mieszkańców: „Wydaje mi się, że są tu problemy. Wydaje mi się, że tu jest

ogólnie tak spokojnie i tak jakby problemów za dużo nie było i tak naprawdę nie żyje się źle

na pewno, bo jest ta turystyka, ale tu ludzie mają problem z tą puszczą całą. Każdemu się

wydaje, że to jest jego. Teraz to mi się z tym kojarzy, bo jest ta walka o tą puszczę.” (K8)

Leśnik  na  wysokim  stanowisku  uważa,  że  charakterystyczne  jest,  że  mieszkańcy

Białowieży szanują las (M9). Nie zgadza się z nim dużo młodszy, również z wykształcenia,

leśnik pracujący w BPN: „Może typowe podejście do tego, co otacza. Jak mam coś, to tego

nie szanuję, więc jest to miejsce, w którym ludzie do lasu chodzą, ale na grzyby. Nie widzą

lasu tylko widzą grzyby, jagody, poroże czasami. To już jest wyższa specjalizacja. Jest tylko

kilka osób, które zbiera poroże. Grzyby tak, jagody też nie tak dużo osób, ale grzyby tak, jak

najbardziej. Czyli wchodząc do lasu głowa spuszczona w dół, bo tam są grzyby. Przecież nie

są w koronach, żeby patrzeć na te duże drzewa. Kiedy mój ojciec przyjechał tutaj,  zaczął

pracować  w  Lasach,  był  podleśniczym.  W  pierwszym  tygodniu  od  robotników  usłyszał:

panie,  ale  puszczy  tutaj  nie  ma.  Nie  wiedział  o  co  chodzi.  Dopiero  później,  zresztą  już

wcześniej chodził po tak zwanym Rezerwacie Ścisłym, ale później do niego dotarło, że dla

tych ludzi ta puszcza, której nie ma, to jest puszcza z ogromnymi drzewami. Oni pamiętają to

z dzieciństwa,  te potężne drzewa, które zniknęły w ciągu kilkudziesięciu lat.  Ludzie tutaj

specyficzne  patrzą  na  las.  Nie  ma  w  tym  zachwytu.  Jest,  wydaje  mi  się,  że  czysty

pragmatyzm. Las dawał pracę - kiedyś. A za tym, co było kiedyś zawsze się tęskni. Bo to

kiedyś było zawsze lepsze.” (M5) Sytuację Białowieży postrzega następująco: „Wydaje mi

się, że to jest pewnego rodzaju syndrom oblężonej twierdzy. Wszyscy chcą nam narzucić, bo

według nich żyjemy w niezwykłym miejscu, swoją wolę. A jak można mi narzucić, skoro ja

mieszkam tu od 500 lat, moi dziadowie chronili puszczę itd. Tylko właśnie ci dziadowie nie

mieli nic do powiedzenia. Oni ją chronili, bo za to im płacono. Oni nie mogli jej użytkować,

chyba że król zezwolił. Były wchody sianożętne i inne rodzaje wchodów. Ale generalnie ci

ludzie  byli  strażnikami,  płatnymi  ochroniarzami  królewskimi.  W tym momencie  czują się

dziwnie, bo nie cenią tego, co mają. Ktoś im mówi, że to jest cenne i wymaga, żeby nagle oni
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pokochali to miejsce. To jest normalne, że coś takiego wywołuje odruch buntu. Oni nie czują

wartości tego miejsca.” (M5)

Działacz społeczny widzi to jeszcze ostrzej: „Jedno jest charakterystyczne. Chodząc

przez 9 lat średnio 2, 3 dni w tygodniu po puszczy, po rezerwacie, nikogo tam nie spotykam

tak krótko mówiąc poza naukowcami, którzy idą do swojej powierzchni i powrotem, po za Z.,

przewodnikami, którzy wycieczki prowadzą i strażnikami, właściwie jednym strażnikiem i na

tym koniec.  Ten las  by mógł  dla  tych  ludzi  nie  istnieć.  Dla  tych,  którzy się  uważają  za

naszych, tutejszych. To się przejawia w kilku rzeczach. Po pierwsze w anegdocie o sąsiedzie

W.,  który na pytanie  dlaczego  ci  ludzie  [turyści]  tutaj  przyjeżdżają  odpowiedział:  no nie

wiem, przecież tu kurwa nic nie ma. On żyje z turystów. Czyli dla niego ten las jest nieważny

w ogóle. Marnuje tam się tylko drewno. Kolejna rzecz, jeżeli ze strony wójtowej w swoim

czasie, usłyszałem na publicznym spotkaniu w Białowieży i dostała brawa, że jak będziecie

chcieli tu coś chronić, to ten las spłonie. No nie mówi tak ktoś, dla kogo to stanowi jakąś

wartość.  Problem  stanowi,  najlepiej,  żeby  tego  nie  było.  Ludzie  tu  nie  lubią  Parku

Narodowego.  Co więcej,  większość  z  tych,  którzy pracują w Parku Narodowym nie  lubi

Parku Narodowego. Są nastawieni przeciwko niemu. Las był ważny dla ludzi wtedy, teraz to

pokolenie kłusowników już się skończyło  praktycznie.  Już nie ma po co kłusować. Tych,

którzy chodzą za porożami, używa się tego jako argumentu – nie chcemy Parku Narodowego,

bo nie  będzie  można  jagód zbierać  i  poroży –  a  to  gówno prawda.  Kto  teraz  chodzi  za

porożem? Dla leśników to już powiedziałem – las to jest zakład i tyle, który ma trwać, żeby

można było mieć z tego pieniądze. Dla naukowców to też jest zakład, tylko innego rodzaju.

Dla ludzi, którzy tu przyjeżdżają i kupują domy, to jest takie zaplecze, gdzie można sobie

pochodzić, ale bez większego przywiązania do tego, też większość nie była w rezerwacie na

przykład. Dla biznesu turystycznego, który się teraz rozwija, i który jest pewnie największym

biznesem w Białowieży, niewątpliwie wiodącym (nie żadne Lasy Państwowe), dla biznesu to

jest  też  zakład,  tylko  innego  rodzaju  czyli  wybudować  kolejki  wąskotorowe,  miejsca

ogniskowe. Musi się coś dziać,  na czym można zarabiać.  Musi być  wzrost i  rozwój.  Tak

naprawdę  ten  biznes  turystyczny  by  najchętniej  wyasfaltował  wszystkie  drogi  tutaj,

wybudował jeszcze parę hoteli, gdzieś tam w środku. Wtedy byłby rozwój. Dla kilku ludzi,

którzy  się  czują  jakoś  związani  z  tym lasem emocjonalnie,  to  jest  oczywiście  coś  czego

próbują bronić, ale tu na miejscu, takich ludzi prawie nie ma.” (M2)
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Wśród  badanych  są  osoby,  które  dostrzegają  korzystny  wymiar  istnienia  Parku

Narodowego jako głównej  atrakcji  turystycznej  i  jedynego  zasobu,  na którym Białowieża

opiera swój byt ekonomiczny. Nie chcą jednak jego rozszerzenia, obawiając się, że na całym

obszarze  będą  obowiązywały  zasady  ochrony  ścisłej.  Ponadto  postrzegają  leśników  jako

najbardziej kompetentnych fachowców w sprawach zarządzania i opieki nad lasem, którzy

ponadto  gwarantują,  i  tak  utrudniony,  dostęp  do  drewna  opałowego.  Jedna  z  badanych

kwestię puszczy widzi następująco: „Kiedyś las to dawał ludziom życie, dawał ludziom chleb,

pracę.  Teraz  przy  tych  zmianach,  przy  ochronie  środowiska  to  się  zmieniło,  ale  las  jest

potrzebny  dla  Białowieży  bardzo,  bo  jeżeli  nie  będzie  tego  lasu,  to  turyści  nie  będą

przyjeżdżać. Nie czarujmy się. Jeszcze dzięki temu, że mamy tą puszczę, mamy rezerwat to

przyjeżdżają,  bo jest  co oglądać,  zobaczyć,  odpocząć.  Jak nie będzie tego,  to po co będą

przyjeżdżać do Białowieży. Nic innego oprócz lasu nie mamy. Tylko ja nie zgadzam się z

tym, żeby objąć całość puszczy rezerwatem, parkiem bo nie wiem, ale tak na mój chłopski

rozum, wydaje mi się, że jeżeli to się obejmie parkiem wejdą inne przepisy. Niestety, ale ta

puszcza  będzie  zamknięta,  nie  czarujmy się.  Czy wtedy będzie  taki  aż  rozwój  turystyki?

Chyba,  że  porobią  jakieś  edukacyjne  szlaki  i  rekreacyjne.  Ale  jeśli  będzie  rezerwat,  to

wiadomo - ograniczenia będą straszne i wtedy ta turystyka też straci. A stracimy także my.

Nie zgodzę się z tym, że leśnicy wycinają drzewo. Nieprawda, bo na przykład kupić drzewo

na opał jest bardzo trudno w Białowieży, czyli jednak dbają o ten las leśnicy. Nie wiem czy

ekolog, który nie ma wykształcenia leśnika,  potrafi  tak zadbać o las niż leśnik,  ale leśnik

prawdziwy  leśnik,  który  kocha  las.  Uważam,  że  nie  zadba  tak  o  las.  Bo  leśnik,  który

naprawdę  kocha  las,  to  on  będzie  o  niego  dbać  i  na  pewno  nie  pozwoli  żeby  został

zniszczony.  Ja  wiem,  że  już teraz  ja  sama mam kłopoty,  ale  i  ludzie  z  Białowieży mają

kłopoty z uzyskaniem opału. Ja ostatni już opał sprowadzałam z Hajnówki. Z Nadleśnictwa

Hajnówka. No bo tu niemożna było, czyli na pewno dbają leśnicy o tą puszczę i chcą, by jak

najdłużej  nam  służyła.  Może  był  taki  okres,  który  spowodował,  że  za  dużo  tej  puszczy

wycieli,  ale  żeby całość była  objęta  ochroną? Jakoś nie widzę tego, żeby to miało  być  z

korzyścią dla nas mieszkańców.” (K4) Zacytowana powyżej  opinia jest jak mi się wydaje

bardzo  powszechna  wśród  Białowieżan.  Na  zawarte  w  niej  argumenty  bardzo  ostro

odpowiada działacz  społeczny zajmujący się  ochroną przyrody:  „Nie sposób komentować

kłamstwa. Kłamstwem jest to, że las jako Park Narodowy jest trudniej dostępny niż las w
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takiej  formie,  w  jakiej  jest  teraz.  Kłamstwem  jest  to,  że  nie  można  wchodzić  do  Parku

Narodowego, a miejscowi wchodzą jeszcze na dodatek za darmo, nie muszą kupować biletu.

Na terenie Obrębu Ochronnego Hwoźna, czyli w połowie Parku Narodowego, można zbierać

grzyby,  poroża,  wszystko,  a  na  terenie  Lasów  Państwowych,  których  znaczna  część  jest

rezerwatami nie wolno. Kłamstwem jest to, że leśnicy tak nie wycinają lasu, że nie można

kupić  drewna na opał  ponieważ,  na to  są  dokumenty,  roczny etat  rębny wynosi  125 tys.

metrów sześciennych drewna. Znaczy 150, ale w ostatnich latach około 125 wycinano. Raz

125, raz 128. Na lokalne potrzeby potrzeba 25 tys,, reszta wyjeżdża gdzieś do Koszalina, czy

gdzie indziej. Na to wszystko są dokumenty.  Nie jest prawdą, że wycina się mało i z tego

powodu nie ma drewna. Nie ma drewna, bo się im nie chce sprzedawać. Jest dobry sposób,

żeby pokazać, że przez ekologów nie ma drewna. Czy leśnik lepiej dba o las? To też jest

oczywiście  kłamstwo,  dlatego,  że  jednym  z  dwóch  powodów odebrania  Polsce  Dyplomu

Rady Europy jest zła gospodarka leśna na terenie poza Parkiem Narodowym. Twarde dane

naukowe! No i niestety straciliśmy Dyplom Rady Europy. On jest cały czas zawieszony i nie

możemy  go  odzyskać.  Były  różne  raporty  robione  przez  instytucje  niezależne  na  temat

gospodarki  poza  Parkiem  Narodowym  no  i  one  pokazują  mnóstwo  złych  rzeczy.”  (M2)

Badany zwraca uwagę, że dowodem na szkodliwość gospodarki leśnej są proporcje liczby

drzew pomnikowych  na obszarach zarządzanych  przez BPN i  LP. Według przytoczonych

przez niego danych na 16% powierzchni puszczy, będących pod administracją BPN, znajduje

się 1200 drzew o obwodzie powyżej 4 m a na 84% powierzchni pod zarządem LP drzew o

tych wymiarach jest mniej niż 1200. „Co się z nimi stało? Tak o nie dbaliśmy, że ich nie ma?

(…) To są fakty!” (M2) – kończy swoją wypowiedź badany.

Próbując określić jednym słowem różnice definicji sytuacji, widoczne we fragmentach

cytowanych w powyższym paragrafie, dochodzę do wniosku, że za kluczowy należy uznać tu

stosunek do problemu dziedzictwa. Puszcza Białowieska jest osią symboliczną, wokół której

koncentrują się spory o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Białowieży. Można wyróżnić

trzy przestrzenie, w których dochodzi do pęknięć w definicji sytuacji:

1. Wartości,  jakie  badani  przypisują

dziedzictwu - różnice występują na osi instrumentalne-autoteliczne.
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2. Dziedzictwo  to  coś  co  się  posiada,

dziedziczy,  stąd pytanie  – kto ma  w tym przypadku „prawo własności”?  A więc kto  ma

władzę dysponowania dziedzictwem, decydowania o sposobie jego wykorzystania?

3. Dziedzictwo  jest  zasobem,  na  którym

buduje się przyszłość – jak wykorzystać dziedzictwo, które jego elementy i w jaki sposób?

Pytania te odsyłają do pojęć takich jak: pamięć osobista, pamięć zbiorowa (o których

była  już  mowa  wcześniej)  oraz  władza,  rozumiana  jako  wywieranie  wpływu  i  jego

legitymizacja (problem ten poruszę w odpowiednim paragrafie).

Lokalny dorobek kultury

Na początku tego podrozdziału chciałbym ponownie odwołać się, do wspomnianych

już wcześniej, badań z lat 1998 – 2002 prowadzonych przez Katedrę Etnologii i Antropologii

Kulturowej  UW we  współpracy  z  BPN  oraz,  cytowanych  wcześniej,  badań  Ewy Moroz

Keczyńskiej. Znajduje się w nim szereg cennych, z punktu widzenia tej pracy, obserwacji i

wniosków.

Kierownik  Białowieskiej  Stacji  Geobotanicznej  Uniwersytetu  Warszawskiego  oraz

wieloletni wicedyrektor BPN, Bogdan Jaroszewicz, w swoim wykładzie pt. „Białowieski Park

Narodowy  i  inne  polskie  obiekty  na  liście  UNESCO”  następująco  definiuje  dziedzictwo

kulturowe:  „W  potocznym  rozumieniu  dziedzictwo  oznacza  wartość  (materialną  lub

niematerialną)  przekazaną  nam  przez  przodków  (spokrewnionych  lub  po  prostu

wcześniejszych  mieszkańców  danego  miejsca).  Dziedzictwem  jest  cenna  nieruchomość,

budynek, przedmiot, wartość historyczna, kulturowa lub duchowa. Bardzo istotny jest fakt, iż

jeśli jakaś wartość jest zwyczajowo uznana za dziedzictwo, to aktualnie żyjące pokolenie jest

moralnie zobowiązane przekazać ją swoim następcom. (…) Dziedzictwo kulturowe według

definicji  UNESCO  obejmuje:  pomniki,  budynki  oraz  obiekty  posiadające  historyczną,

estetyczną,  archeologiczną,  naukową,  etnologiczną  lub  antropologiczną  wartość.”

(Jaroszewicz)  Dziedzictwo  kulturowe manifestuje  się  w krajobrazie  kultury.  Ewa Moroz-

Keczyńska  w broszurze  „Krajobraz  kulturowy Puszczy  Białowieskiej  –  czyli  jak  miejsca
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opowiadają swoją historię” formułuje następującą definicję tego pojęcia: „Pojęcie krajobraz

kulturowy jest złożone, lecz postrzegane jako osobna całość. Można go porównać do obrazu,

na który składa się nie tylko rzeźba terenu, żywa przyroda, ślady ludzkiego bytowania, np.

architektura,  sposoby gospodarowania,  sztuka.  To także  cała  spuścizna  duchowa,  jaką  są

obyczaje i obrzędy, legendy i gwary,  życie prywatne i społeczne, czy wspomnienia ludzi.”

(Moroz-Keczyńska 2007: 4)

Dziedzictwo  kulturowe  i  tożsamość  mieszkańców  Białowieży  kształtowały  się  w

obszarze  pogranicza,  na  którym  krzyżowały  się  ze  sobą  dwie  tradycje  (wschodnia  i

zachodnia)  oraz  trzy kultury (białoruska,  ukraińska i  polska).  (Moroz-Keczyńska)  Moroz-

Keczyńska zwraca uwagę na fakt, że mieszkańcy obszaru Puszczy Białowieskiej w bardzo

niewielkim stopniu zdają sobie sprawę ze swojego dziedzictwa kulturowego. Podobnie jest z

dziedzictwem  przyrodniczym15,  które  przyjmowane  jest  bezrefleksyjnie.  Zdaniem  Moroz-

Keczyńskiej  słaba  znajomości  wartości  otaczającego  środowiska  kulturowego  i

przyrodniczego jest  wynikiem jego instrumentalnego traktowania.  W efekcie  „dziedzictwo

doceniane jest przede wszystkim przez specjalistów: grupy naukowców i część miejscowej

elity. Lokalna społeczność, pomimo posiadania wysokich kompetencji kulturowych nie jest w

stanie go zidentyfikować.” (Moroz-Keczyńska)

Dziedzictwo  kulturowe  jest  zjawiskiem  bardzo  złożonym,  przejawiającym  się  w

materialnych  i  symbolicznych  elementach  charakterystycznych  dla  danej  przestrzeni.

Dostrzegając  tę  złożoność,  Kazimierz  Dobrowolski  sformułował  koncepcję  podłoża

historycznego,  w  której  postuluje  prowadzenie  badań  terenowych  z  uwzględnieniem

wszelkich  czynników,  które  wpływają  na  kształtowanie  się  lokalnej  kultury  (geografia,

demografia,  kultura).  Zdaniem  Dobrowolskiego  błędną  byłaby  próba  opisu  zjawisk

społecznych, która nie bierze pod uwagę szerokiego spektrum kształtujących je elementów

(Dobrowolski  1952:  424-429,  Kwaśniewicz  1999:  159-169).  Siedmioelementowy schemat

rekonstrukcji  regionalnego  uniwersum  symbolicznego,  opracowane  przez  Marka

Szczepańskiego,  na  którym  oparłem  konstrukcję  wywiadów,  jest  zbieżna  z  propozycją

Dobrowolskiego.  Dobrowolski  wskazuje,  że  najbardziej  złożonym  elementem  podłoża

15 Przyrodę można traktować jako część dziedzictwa kulturowego, wychodząc od zdefiniowanego przez
Blumera pojęcia przedmiotu jako wszystkiego tego, co istota ludzka sobie wskazuje.  Jak to już opisałem na
stronie 12, według Blumera nie ma charakteru zewnętrznego względem jednostki. Człowiek tworzy przedmioty
w procesie Interpretacji/Działania i w procesie tym, włącza je w zakres kultury i jej dziedzictwa.
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historycznego jest podłoże kulturowe m.in. wytwory materialne, wiedza, zwyczaje, wierzenia,

sposoby porozumiewania się, stereotypy czy organizacja produkcji. Przeprowadzony projekt

badawczy nie jest, z punktu widzenia postulatu Dobrowolskiego, dostatecznie wyczerpujący,

co potwierdza jego jedynie eksploracyjny charakter.

Moi  rozmówcy  w  opisach  miejsca  swojego  życia,  jego  charakterystycznych

elementów, czy swojego do nich stosunku rzadko mówili  o rzeczach,  które mają  wymiar

uniwersalny,  istniejący  poza  sferą  rzeczy  osobistych,  czy  rodzinnych  pamiątek.  Są  one

oczywiście elementem szerszego dziedzictwa, pytanie tylko, czy są jako takie postrzegane.

Wydaje  mi  się  że  nie.  Dawna  architektura,  kształt  gospodarstwa  mają  wartość  raczej

sentymentalną, wspomnienia dzieciństwa i rodzinnego domu. Niektóre starsze osoby wciąż

przechowują  dawne  przedmioty  codziennego  użytku  jako  coś  bliskiego.  Jedna  z  kobiet

sprzedała  w  tajemnicy  przed  sąsiadami  stary  wóz  drabiniasty,  czując  przy  tym  wyrzuty

sumienia, jakby trwoniła osobiste dziedzictwo (patrz ojczyzna rodzinno-domowa – Engelking

2005).  Dawnych  pieśni  już  prawie  się  nie  śpiewa  w  formie  niezbanalizowanej  przez

popkulturę. Obrzędy, z wyjątkiem religijnych, odeszły wraz ze zmianami cywilizacyjnymi.

Trudno też jednoznacznie określić zakres dziedzictwa kulturowego mieszkańców Białowieży.

Oczywiście,  w  dużej  mierze  jest  ono  określone  przez  obszar  geograficzny,  jednocześnie

jednak nieustannie osiedlający się tu ludzie z innych terenów Polski i świata wnoszą ze sobą

elementy ukształtowane gdzie indziej i w innych warunkach a określające ich tożsamość. W

ten  sposób,  zachodzą  między  innymi  zmiany  w proporcjach  pomiędzy  liczebnością  osób

ukształtowanych  pod  wpływem  tradycji  prawosławnej  i  katolickiej.  Wobec  powyższego

uznałem, że stosunek do dziedzictwa kulturowego można obserwować na przykładzie zmian

w  stosunku  badanych  do  architektury,  krajobrazu,  a  także,  w  mniejszym  stopniu,  do

tradycyjnych rzemiosł, które zachowały się wchłonięte przez przemysł pamiątkarski.

Osada  Białowieża  posiada  zabytkowy  XIX-wieczny  układ  urbanistyczny.  W

puszczańskich  wioskach  poza  Grudkami  i  Czerlonką  (powstały  w  dwudziestoleciu

międzywojennym) również widoczne są dawne układy urbanistyczne charakterystyczne dla

podlaskich wsi ulicówek. Jednak ani urbanistyka, ani architektura nie są tu postrzegane jako

wartość. Ludzie wciąż starają się sprzedawać ziemię na działki budowlane (ziemia w gminie

Białowieża  jest  droga),  nie  bacząc,  a  najczęściej  nie  będąc  świadomi  ograniczeń,  jakie

narzuca Natura 2000. W przeciągu ostatnich 20 lat zaszło wiele niekorzystnych,  z punktu
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widzenia  zachowania  dziedzictwa  kulturowego,  zmian.  Są  one  związane  ze  zmianami

cywilizacyjnymi  i  wzrostem zamożności  mieszkańców.  Jedna z  badanych,  obserwując ten

proces, tak go opisuje: „To jest też głęboko zakorzenione tutaj, że było coś takiego przez całe

lata  tutaj,  że  osoba,  która  zbudowała  sobie  np.  murowankę  piętrową  to  był  ktoś  bardzo

bogaty,  bo  biedacy  mieszkali  w  drewnie.  Obojętne,  że  to  były  bale  sosnowe  TAKIE,

żywiczne.  Murowanka to  był  symbol  kasy.  Ja  pamiętam taki  moment,  bardzo znamienny

Kiedy dwóch naszych sklepikarzy białowieskich ówczesnych, jedynych wtedy prywatnych,

bo reszta to były jeszcze GS-y, walnęło sobie siding plastikowy na piękne drewniane chaty.

Byli w Niemczech i tam widzieli. Nikt im nie powiedział, że to jest konstrukcja dla slumsów.

Nagle się zrobił bum. Tu sąsiad mi mówi, tam sąsiad mi mówi, że będzie siding robił. Zaraz,

przecież ty masz szalówkę drewnianą? Czyś ty na łeb upadł? Był taki moment, że się pojawił

jakiś architekt, etnograf, wiesz, od architektury drewnianej. No bidak, jakiś tam profesor z

jakąś akcją w Białowieży. To był 94/95 rok. Ludzie, co wy robicie z tym sidingiem? Tylko,

że on przyjechał Wartburgiem. Ja pamiętam, że argument był taki: on nędzarz, chce żebyśmy

w tej samej nędzy i dupie byli?” (K5) Zdaniem cytowanej badanej, w postrzeganiu i ocenie

architektury zaszła zmiana od kiedy, przybywający spoza Białowieży,  inwestorzy odwołali

się  do lokalnych  wzorów. Relacjonuje:  „R.  miał  warsztat  do robienia  gontu,  który zarósł

pajęczynami. I nagle się pojawił ten, który stworzył Sioło Budy – K. On przyjechał białym

BMW i powiedział, że sobie kupił tutaj chatę, i że chciałby na to gont zamówić. R. przyszedł

do mnie i mówi: widziałaś debila, matan, durak jeden, gonty chce, ale ja mu zrobię. Potem

ktoś na Podolany przyjechał i sobie też u R. gont zamówił. Potem zobaczyli co sobie ten facet

zrobił. Równocześnie była wymiana nawierzchni na Zastawie i cały bruk zdzierali spod ulicy.

Zrobiło się jak w ulu, bo wszyscy co mieli rozum skansenowcy i K. dawaj pół litra panu:

prosimy  do  skansenu,  prosimy  do  Sioło  Budy.  Nagle  się  okazało,  że  ten  facet  zamiast

polbruk, to ten facet, który jeździ BMW wypasionym z piękną laską obok, on sobie wykłada

tymi  [kamieniami].  Ja  myślę,  że  K.  zrobił  najwięcej  dla  Białowieży  ponieważ  nagle  się

okazało, że L. ma opla, Ł. jeździ czymś tam, to nie są bogaci ludzie, ale ten z Warszawy,

kupił tyle hektarów i co on robi z tą chatą? On musi wiedzieć coś, czego my nie wiemy. To

był przełom. M. w ogóle zrezygnowała z sidingu plastikowego. R. nagle ruszył z warsztatem

na pełną parę i robił gonty i w piątej kolejności stwierdził, że sobie też zrobi gonty. D., który

pierwszy ruszył  z tym sidingiem, teraz ma piękną szalówkę drewnianą.  Tu widać po tych
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ludziach,  że  im jest  potrzebny  duży autorytet  z  dużą  kasą,  który  powie:  kochani,  szpan,

pokazanie dużej kasy - to jest  dobra chata drewniana.” (K5) Mimo optymistycznego tonu

powyższej  wypowiedzi,  Białowieża  i  puszczańskie  wioski  wciąż  tracą  swój  oryginalny

charakter.  Żyjący  tu  ludzie,  nawet  jeżeli  sami  odrzucają  najbardziej  skrajne  przykłady

architektury,  która burzy tutejszą przestrzeń,  nie widzą szans na odwołanie się  wprost  do

dawnych form. „Myślę, że przestaną pozwalać na taką zabudowę i to beż względu na to, czy

to park czy nie park będzie. Na pewno to, co mi się nie podoba to tam w Pogorzelcach za

zakrętem, co był taki fajny widok. Może gdyby tam coś powstało, taki domeczek niewielki to

też  by było  inaczej.  (…) Nasz dom miał  być  taki,  żeby się  nie  wyróżniać  za bardzo,  że

drewniany, nie jakiś tam strasznie wysoki. A te domeczki, takie jak wasz i te kolejne są o

wiele mniejsze, już się nikt tak nie buduje. Domy, które wyglądają mniej więcej tak, to są

wyremontowane, ale już nikt się tak nie buduje. Myślę, że budować w tradycyjny sposób to

się nikt nie będzie tak budował. Nawet te domy, które chcą pokryć jakimś tam gontem czy

strzechą to i tak są większe, wyższe.” (K8) Jeden z badanych wprost mówi, że jego zdaniem

Białowieżanie nie czują wartości swojego dziedzictwa, a zwłaszcza architektury.  „Szybciej

tam na zewnątrz. Tam, gdzie są te okiennice itd. To cenią bardziej. Natomiast nie w samej

Białowieży.” (M5)

Gmina  Białowieża  nie  posiada  Planu  Zagospodarowania  Przestrzeni.  Co  prawda

powstał jego projekt, ale został on zakwestionowany przez Pracownię na Rzecz Wszystkich

Istot,  z  powodu  przeznaczenia  części  cennych  przyrodniczo  łąk  pod  zabudowę,  co  jest

niezgodne z zasadami Natura 2000. Jest  to przyczyna kolejnego białowieskiego konfliktu,

ponieważ wójt ma żal do działaczy Pracowni, ci zaś zwracają uwagę, że wójt i Rada chcąc

przeforsować zabudowę obszarów naturowych dążą do złamania prawa.

Przyroda,  wpleciona w krajobraz kultury,  również nie jest traktowana jako wartość

ponadinstrumentalna.  Drzewa  wzdłuż  białowieskich  ulic  są  ogławiane,  a  te  rosnące  w

gospodarstwach często wycinane. Jeden z badanych dopatruje się w trudnościach związanych

z  uzyskaniem zgody  na  wycinkę  znamion  złego  prawa: „Dlaczego  te  lipy  rosną  między

stodołami? Właśnie po to, że to było kiedyś kryte w Białowieży dranicą z żywicznej sosny,

żeby to nie gniło, ale ona strasznie palna i jak te pożary były, piorun, to po to sadzili te lipy,

żeby z jednej stodoły na drugą nie przechodziło. Lipa opaliła się a następna stodoła została.

Teraz żeby taką lipę wyciąć to wójt nie, ten nie, ten nie. A ten dziadek posadził i mówi a mi
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teraz ona zagraża, bo mi się na stodołę wali. Przecież ja ją sadziłem, a teraz mi mówią, że nie

można. Mamy trochę chorych przepisów.” (M10)

Dowartościowaniu  poczucia  wartości  lokalnego  dorobku  kultury  nie  sprzyjają

pogardliwe  postawy części  zamieszkałych  w Białowieży  osób.  Badany  przedsiębiorca  (w

Białowieży od 4 lat),  który jest  jak  najgorszego zdania  o mieszkańcach  Podlasia,  bardzo

krytycznie  ocenia  również  białoruskie  akcenty  obecne  na  publicznych  imprezach:  „Na  te

festyny, festiwale powinni ludzie reprezentujący jakiś poziom wchodzić. Ale jak się robi byle

co i  piwko i  bara-bara w tym samym stylu,  tylko  te  białoruskie melodyjki  też  o różnym

poziomie. Już nie powiem, jakby nie było polskich, bo tylko białoruskie.” (M6) Pytany czy w

swoim  sklepie  z  tzw.  „sztuką  ludową”  sprzedaje  wyroby  białowieskich  rzemieślników

odpowiada: „Nie, łyżek to ja nie, no tu robi łyżki w Pogorzelcach, K. robi łyżki, ale ja tu

łyżek nie mogę sprzedawać, to nie jest sztuka. Wie pan, to nie jest sztuka, to jest rzemiosło

użytkowe. To jest galeria.” (M6)

„Trzeba  jednak  pamiętać,  że  w  dziedzictwie  kulturowym  tkwi  zarówno  ogromny

potencjał  społeczny,  polityczny  i  ekonomiczny,  jak  też  może  stać  się  ono  zarzewiem

konfliktu, tak politycznego, jak i społecznego. Dlatego sprawą ogromnej wagi jest umiejętne

nim zarządzanie. Na całym obszarze Puszczy Białowieskiej wyraźny jest brak spójnej polityki

wobec dziedzictwa kulturowego, a wszystkie decyzje (zarówno jednostkowe, jak i społeczne)

podejmowane są bez świadomości konsekwencji i rezultatów, do jakich prowadzą. Ogólnie

można stwierdzić, że stosunek do dziedzictwa jest zróżnicowany i przez to kontrowersyjny.

Elity  i  działacze promują inne wartości  niż  te,  które są akcentowane przez mieszkańców.

Jednym  z  kardynalnych  błędów  jest  postrzeganie  przez  decydentów  (władze,  ale  też

specjalistów,  opracowujących  lokalne  strategie  rozwoju  regionu)  lokalnego  dziedzictwa

kulturowego  i  przyrodniczego  wyłącznie  w kategoriach  produktu.  Przyczyniają  się  w ten

sposób do zanikania tradycyjnej kultury.” – podsumowuje Ewa Moroz-Keczyńska. (Moroz-

Keczyńska).
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Władza

Rozpatrując w interesującym nas kontekście problem władzy, trzeba wziąć pod uwagę

przynajmniej  dwa  jej  aspekty:  formalno-prawny  oraz  władzy  rozumianej  jako  skuteczne

wywieranie wpływu.  Definicje tych  pojęć przytaczam za artykułem Szymona Wróbla pod

tytułem „Perswazja jako forma władzy”. (2004)

 Władza  jako  uprawnienie,  które  można  posiadać,  przekazywać,  zrzec  się.  W

poniższym  fragmencie  z  władzą  w  rozumieniem  prawnym  mamy  do  czynienia

wszędzie  tam,  gdzie  mowa  o  kompetencjach  formalnych  struktur  samorządu,

Białowieskiego  Parku  Narodowego,  Nadleśnictwa  Białowieża  czy  też  Skarbu

Państwa.

 Władza jako wpływ - Wróbel wychodząc od pojęcia władzy wg. Roberta A. Dahla

jako  wszelkich  form  kontroli  zachowania  A  przez  B,  wprowadza  definicje  pojęć

powiązanych: przymusu i wpływu. Z sytuacją wpływu mamy do czynienia gdy „A,

nie  odwołując  się  do  jawnej  lub  ukrytej  groźby  deprawacji  lub  sankcji,  mimo  to

oddziałuje na osobę B w taki sposób, że zmienia jej zachowanie.” (Wróbel 2004: 31)

Problem  władzy  w  obydwu  zdefiniowanych  powyżej  znaczeniach,  jej  oceny  i

legitymizacji jest, jak większość spraw w gminie Białowieża, związany z puszczą. Formalnie

Puszcza Białowieska jest  własnością  Skarbu Państwa.  Jej  lasy porastają 80% powierzchni

gminy. W tej sytuacji problem władzy jest związany z odmiennymi oraz wykluczającymi się

strategiami  wywierania wpływu na obszar,  który jest  częścią  gminy,  choć nie podlega jej

decyzjom. Skarb państwa reprezentują w gminie dwie instytucje zarządzające puszczą – Lasy

Państwowe i Białowieski Park Narodowy. Ich pozycja w sporach o przyszłość Białowieży

odzwierciedla, z jednej strony, ich tradycyjne postrzeganie jako pracodawcy, reprezentanta

miejscowej  ludności  i  miejscowego  interesu,  z  drugiej  zaś,  ich  wpływ  na  decyzje

podejmowane na poziomie centralnym. W obu przypadkach przewagę mają Lasy Państwowe.

Białowieski  samorząd  zbiera  skrajne  oceny.  Dla  jednych  jest  to  grupa  ludzi

niekompetentnych, którzy rzucają przysłowiowe kłody pod nogi, w opinii innych, samorząd

coraz lepiej radzi sobie w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się gmina i daje wsparcie

na  miarę  swoich  możliwości.  Odmienne  są  również  oceny  efektów  pracy  samorządu.
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Przeważa pogląd, że Białowieża jest zaniedbana i niedoinwestowana. Przeciwstawia mu się

obserwacje, że w porównaniu do większość wsi w województwie, zarówno Białowieża, jak i

inne miejscowości na terenie gminy prezentują się bardzo dobrze. 

„Problem jest cały czas z tą władzą niby. Każdy mówi, że nic nie umie, ale się zmienia

i dalej nic nie jest. (…) Ja myślę, że jest tak, że my mieszkamy w tej Białowieży i każdy się

nią interesuje. I nam się wydaje, że nam się należy, więc najlepiej wy nam wszystko zróbcie.

Tak jak teraz, dają tą kasę, ale trzeba wnioski napisać, ale po co pisać wnioski. Najlepiej żeby

nam dali. Już przelali na konto i żeby to było. My mamy tę Białowieżę, tę Puszczę więc nam

się należy, że wy nam zróbcie wszystko pięknie.”(K8). W opinii badanej taka postawa wynika

z poczucia własności Puszczy Białowieskiej. „Chyba wszyscy myślą, że to jest moja Puszcza,

wy chcecie ją zabrać zrobić jakimś parkiem, to nam dajcie wszystko na patelni. Tak mi się

wydaje, że tu jest takie trochę myślenie. Przecież, jak się jeździ przez Polskę, jest kupę takich

ładnych, zadbanych miasteczek, chodniczki coś tam. Jak się przyjeżdża do Białowieży tego

nie ma. Bo Białowieża myśli, że to się samo nakręci.” (K8).

Poczucie stagnacji bez względu na zmieniające się władze samorządowe łączy się z

doświadczeniem rozpadu dawnych więzi opartych na wspólnocie wiejskiej i braku nowego

modelu  budowania  relacji.  W  ocenie  badanych,  Białowieżanie  nie  angażują  się  w  życie

społeczne,  nie  ufają  władzy  (zwłaszcza  centralnej).  Jedna  z  kobiet,  która  udzieliła  mi

wywiadu,  pamięta  „Białowieżę,  która  naprawdę  była,  nie  było  tych  ładnych  domów,

oszalowanych wymyślnymi ozdobami,  ale to życie  dawnych mieszkańców było bogatsze i

cieszę się bo, wie pan, jeszcze na tych wsiach właśnie ci ludzie żyją po sąsiedzku. Oni nie są

odizolowani. Oni jeszcze są we wsi swojej taką wielką społecznością. Wiem, bo mam rodzinę

na Teremiskach.. Tam jest jeszcze wszystko po sąsiedzku w kolektywie i to jest piękne. Oni i

pomagają  sobie  nawzajem.  Jakoś  tak  bardziej  są  otwarci  do  wszystkich  niż  my  tu  w

Białowieży. A już życie w tych wsiach dalszych za Białowieżą, to już w ogóle tam się żyje

takim wspólnym życiem. A u nas tego nie ma. Znikło to gdzieś.” (K4).  „Może brakuje tutaj

osób, które by tym pokierowały, ale jednocześnie jak są jakiekolwiek inicjatywy to ich nie

obchodzi. Nie wiem, może to marazm kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy tutaj nic się nie

działo. Jedyną imprezą w Białowieży była Noc Kupały czyli tak naprawdę wielki chlaństwo,

skutecznie odstraszyły ludzi od pragnienia czegoś więcej. Pragnienie takie kulturalne jednak

jest związane z wykształceniem, z postrzeganiem… na wsi opery się nie wybuduje, teatr no…
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czasami, jeżeli jest zabawny, nie poważny. Kino - może czasami coś być, ale to wszystko.

Wydaje mi się, że większość z nich, przynajmniej sprawia takie wrażenie, zatrzymała się na

pewnym poziomie i nie chcą dalej iść. Może indywidualnie czują taką potrzebę, ale widzą do

okoła, że tutaj nie warto się za bardzo wybijać, być innym, bo sąsiedzi na to głupio patrzą.

Krzywym  okiem.”  (M5).  Wypowiedzi  te  odzwierciedlają  niską  wśród  badanych  ocenę

kompetencji społecznych i kulturowych we własnej społeczności lokalnej.

Na niekorzystne tendencje w obszarze kapitału społecznego nakłada się konflikt  w

samorządzie. „Jest przecież wielka wojna pomiędzy Litwinowiczem [wójtem – PW] a Radą.

To jest wojna bez pardonu. O co jest ta wojna? Nie wiem. Ja nie potrafię tego zrozumieć i

nawet się nie staram. Po prostu jest wojna między nimi. Fakt faktem, że Rada to byli ludzie

głównie  kontrkandydata  Litwinowicza,  to  byli  ludzie  Michała  [Korcha  –  PW],  z  jego

komitetu wyborczego. Ciężko jest tutaj rozgryźć to wszystko, co się dzieje.” (M5).

Odwołując  się  do  specyficznych  proporcji  własności  ziemi  w  gminie,  jeden  z

badanych, leśnik z wykształcenia, obecnie pracownik BPN, zwrócił uwagę, że wobec faktu iż

w gestii gminy znajduje się jedynie 1/5 powierzchni gminy decyzje samorządu i zachowania

wyborcze mieszkańców podyktowane są przez milczące przyznanie Lasom Państwowym roli

decydującej. „To jest curiozum, oni mówią, że leśnicy będą lepiej rządzili, lepiej zarządzali.

Wyobrażają sobie, że mają jakikolwiek wpływ na decyzje Lasów Państwowych. Nie mają.”

(M5). W kilku wywiadach powtarza się opinia, że najsilniejszą grupą wpływu w gminie są

leśnicy, czy też, jak ujął to jeden z badanych, lobby leśno-myśliwskie, które postrzegane jest

jako  reprezentujące  interesy  ludności  miejscowej.  Badana,  która  z  doświadczenia

zawodowego zna LP, mówi: „Ci leśnicy są dobrzy,  bo oni dawali  te drewno i  tak mi się

wydaje, że największy mają wpływ leśnicy. Oni nie chcą nic zabierać, a coś dadzą. Drewno

można kupić na przykład. I to widać po powiększeniu Parku, gdzie jest 3 leśników w Radzie

Gminy,  nie  wiem czy  tylko  trzech,  trzech  na  pewno,  takich  dosyć  krzykliwych  i  mi  się

wydaje, że duży mają wpływ na to i potrafią tak przekonać najbardziej. Że najbardziej taki

leśnik, bo ludzie cięli ten las zawsze i taki leśnik: jak to, to nie będziemy cięli, to wszystko

padnie  i  się  rozwali.  A  trudniej  jest  przekonać  tym  naukowcom,  czy  już  nie  mówiąc  o

ekologach, bo to nic nie mówi ludziom takim normalnym, bo co on bada sukcesję czy co tam.

Tak to jest dla zwyczajnego człowieka. Także leśnicy są najbardziej wpływowi.” (K8).
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Zagadnienie władzy w gminie Białowieża jest związane również z funkcjonującym tu

konfliktem  swój-obcy.  Na  jego  istnienie  zwraca  uwagę  między  innymi  Ewa  Moroz-

Keczyńska  w  swoim  artykule  „Dziedzictwo  kulturowe”  (Moroz-Keczyńska).  W  moim

odczuciu jednak, pod pozorem podziału na miejscowych i przybyszów, kryje się inny spór,

który  w  rzeczywistości  dotyczy  bardziej  stylów  życia  i  odnajdywania  odpowiedzi  na

wyzwania niż pochodzenia. Etykiety „swój”, „obcy” nie zawsze są opisowe, znacznie częściej

mają  funkcję legitymizującą  lub delegitymizującą  w lokalnych  sporach politycznych.  Moi

rozmówcy zwracali na ten fakt uwagę mówiąc, że w Białowieży ciężko jest powiedzieć, kto

jest  tak  naprawdę  miejscowy,  a  kto  przyjezdny.  Pogardliwym  określeniem  obcych  są  tu

białoruskiej słowa nawołocz – w stosunku do przybyszów z Polski i świata oraz matany – w

stosunku do przybyszów ze wsi pozabiałowieskich. Określają one każdego, kto nie urodził się

w obrębie gminy. Biorąc pod uwagę tą lokalną definicję, część badanych zwróciła uwagę na

fakt,  że  mimo  dużej  grupy osób  wykształconych  i  urodzonych  w Białowieży,  większość

kluczowych stanowisk zajmują osoby nieurodzone w Białowieży. Jest to źródłem frustracji

tych  pierwszych.  „To  jest  pewnego  rodzaju  paradoks,  że  ci  miejscowi  nie  lubią  tych  z

zewnątrz,  a  jednocześnie  ci  z  zewnątrz  nimi  rządzą.  Przecież  tak  jest  i  z  leśnikami,  czy

obecnie z Urzędem Gminy. Przecież wójt nie jest stąd, nie jest rodowitym Białowieżaninem.

Odrzucili rodowitego Białowieżanina, bo był z pewnej rodziny. To też był pewien paradoks,

że  prawosławni  odrzucili  prawosławnego,  ale  to  są  pewne  antagonizmy,  które  tam

funkcjonowały, bo wtedy ta rodzina miałaby za dużo władzy [mowa tu o Michale Korchu,

który kandydował na urząd wójta,  a  jest  synem proboszcza parafii  prawosławnej  -  PW].”

(M5). Badany radny również zwraca uwagę na fakt, że kluczowe stanowiska w białowieskich

instytucjach zajmują ludzie przyjezdni. „W Białowieży nikt z miejscowych nie kieruje żadną

instytucją w Białowieży mającą swoją siedzibę.” (M1).  Zgadza się z nim cytowany powyżej

pracownik  BPN:  „Wbrew  pozorom  rządzą  tutaj  przyjezdni.  Przyjezdni,  którzy  potrafili

podejść odpowiednio miejscowych. Tak naprawdę, tutaj elitą są leśnicy, zawsze byli, a ilu z

nich jest miejscowych? Tak naprawdę wszyscy kierownicy, łącznie z tymi, którzy mówią, że

zrozumieli, że człowiek jest najważniejszy itd., oni nie są  stąd. Oni są z zewnątrz. Oni tutaj

przyjechali. Realizują swoje cele, swoje własne cele. A że leśnik tutaj zawsze był poważany,

bo dawał pracę, to korzystają z tego. Tak naprawdę rządzą leśnicy. (…)W końcu praktycznie

w każdej  Radzie Gminy [chodzi  o rady sąsiednich gmin – PW] szefem Rady Gminy jest
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leśnik.  W Białowieży  nie,  ale  leśnicy  są  tam wysoko  postawieni.  W pozostałych  dwóch

Radach przewodniczącymi są leśnicy.” (M5). Mandat leśników do pełnienia kluczowej roli w

podejmowaniu  decyzji  opiera  się  na usankcjonowanej  przez  tradycję  wysokiej  pozycji  tej

grupy zawodowej. Leśnik „to on jest ten światły, ten oświecony.” (M5). Przy czym trzeba

zwrócić uwagę, że omawiany autorytet związany jest z instytucją LP, a nie zawodem. W BPN

pracuje duża grupa ludzi będących z wykształcenia leśnikami, co nie przekłada się na pozycję

tej instytucji.

Kobieta,  której  mąż  do  emerytury  był  drwalem,  przeciwna  rozszerzeniu  Parku

Narodowego uważa,  że władze sprawują obcy za pośrednictwem naukowców i ekologów:

„To z góry przychodzi, z minister. Czort ich tam wie, kto tu rządzi panie. Trudno powiedzieć,

kto tu rządzi. Mówić na ekolodzy, kiedy oni się i same nie znają. Jak był ten o tutaj, o może

byli te gniazda orlika, może nie byli, ale na pewno był ten Z. Trawkę znalazł, kiedy tej trawki

tutaj  nie  było  i  nie  będzie,  bo żeby może koszona,  to  może jeszcze  byłby,  ale  w tych o

szuwarach to nic nie znajdzie, ale ot powiedział i już, i to się ludzie buntują.  To, że ludziom

zabraniają nic tam ani robić, ani coś tam tylko, to się nie chcą z tym pogodzić. Kiedyś było

wszystko koszone to byli gniazda, byli i wszystko tu czajki byli i wszystko, bocian i żurawie

– to jeszcze krzyczą, ale nigdy nie wyprowadzili młodych. Ja nie widziałam. Ale teraz to nie

ma i czajek i tych innych ptaków” (K9). W tej wypowiedzi naukowiec przedstawiony jest

jako osoba nie  mająca  rzeczywistej  wiedzy na  temat  przyrody.  Ma on za  to  umiejętność

manipulowania  informacją,  dzięki  czemu  zewnętrzna,  wyobcowana  „władza”  może

podejmować decyzje szkodliwe dla ludzi i przyrody.

Istnienie negatywnego, opartego na resentymencie i braku perspektyw, podejścia do

ochrony  przyrody,  wywołuje  wśród  rozmówców  z  wyższym  wykształceniem,

reprezentujących  środowisko  zainteresowane  rozszerzeniem  Parku  Narodowego  odmowę

prawa  do  decydowaniu  o  losach  puszczy  przez  samorząd  lokalny  oraz  niżej  społecznie

sytuowanych mieszkańców gminy. Działacz organizacji pozarządowej, mieszkający od 10 lat

w Białowieży, przedstawia to następująco: „Jak ja mam dyskutować z mieszkańcami gminy

na temat terenu, który do gminy nie należy? To jest postawione na głowie. Dyskutujemy o

terenie Lasów Państwowych. Lasy Państwowe są tak samo mieszkańca Warszawy jak Łodzi,

Poznania, każdego Polaka, a nie W. czy S. On nic do tego nie ma i nic z tego nie miał. Co

więcej, przez 600 lat po to tu byli osocznicy, żeby on tu nie mógł wejść. Także gadanie, że tu
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miejscowi coś uratowali, czy że tu dzięki nim coś jest, to już totalna hipokryzja. Nawet w

opracowaniach białoruskich jest opisane, że w momentach zawieruchy miejscowi się rzucali i

wszystko  niszczyli.  A  kto  wybił  żubry?  Ostatnią  żubrzycę?  Nie  ma  żadnej  świadomości

ekologicznej. (…) Owszem mogą pokrzykiwać tak jak jedna z pań z Teremisek: myśmy ten

las  posadziły  [ta  pani  przyjechała  tu  z  innej  części  Polski  w 1979 roku –  PW].  No tak,

rzeczywiście,  kiedy  leśnicy  prowadzili  tu  zręby  zupełne,  a  prowadzili  tak  jak  Centura  i

wcześniej, no to potem brali miejscowych ludzi do sadzenia, ale to nie ma nic wspólnego z

Puszczą i nie mają w związku z tym żadnego prawa do tego lasu. O tym nie ma co za bardzo

rozmawiać z tymi  ludźmi,  dlatego że,  ja nie chcę przez to powiedzieć,  że są jacyś  ludzie

których  należy  wykluczyć  z  rozmów,  bo  właściwie  z  każdym  na  jakiś  temat  można

rozmawiać, tylko trzeba wiedzieć, jaki to jest zakres rozmów. Nie na temat ochrony Puszczy

Białowieskiej.” (M2).  Zgadza się z nim pracownik BPN: „To w tym momencie jest takie

wynaturzenie demokracji.  Interes kilku osób może negować wolę narodu. Park Narodowy

należy do narodu. Szczycimy się Parkami Narodowymi – polskimi Parkami Narodowymi.

Mamy ich  najwięcej  w Europie.  Każdy z nich  jest  inny,  unikalny.  To też  nas  wyróżnia,

jednocześnie…  Myślę,  że  ten  przepis  o  prawie  weta  dla  samorządu  został  za  wcześnie

wprowadzony.  Nie  nauczyliśmy  się  jeszcze  demokracji.  Polacy,  szczególnie  w  tych

mniejszych  miejscowościach,  może  nawet  niekoniecznie  i  nie  tylko,  źle  rozumieją

demokrację. Dla mnie demokracja, dla przeciętnego Polaka myślę, że demokracja oznacza, że

u siebie to ja mogę robić wszystko, zapominam, że za płotem ja mam też sąsiada, który też

ma prawo robić dużo. Demokracja jest pewnego rodzaju kompromisem. A tutaj, kiedy słyszę

propozycje rad gminnych Białowieży i Hajnówki po prostu mnie ogarnia śmiech, bo oni grają

na nosie. Oni po prostu nie chcą i nie ma możliwości żeby ich zmusić.” (M5).

„W życiu codziennym jednak, w takich i innych stosunkach rządzi obyczaj, a oprócz

niego  materialne,  celowo  racjonalne  interesy.  Ale  obyczaj  czy  konstelacja  interesów,

podobnie  jak  czysto  afektywne  lub  czysto  wartościowo  racjonalne  motywy  więzi,  nie

mogłyby  stanowić  trwałych  podstaw  panowania.  Łączy  się  z  nimi  zwykle  czynnik

dodatkowy:  wiara w prawomocność.”  (Weber 2006: 470).  Max Weber,  autor  cytowanego

powyżej fragmentu, rozróżnia panowanie od wpływu. W wypowiedziach badanych pojawiają

się  opinie  o  szczególnej  wpływowej  pozycji  leśników jako grupy zawodowej  i  instytucji

Lasów Państwowych.  Weber,  twórca pojęcia  typ idealny,  zdając sobie sprawę z trudności
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formułowania  ostrych  podziałów,  w  rzeczywistości  podkreślał  konieczność  definiowania

jasnych pojęć. Stąd pytanie czy cytat, którym rozpocząłem ten akapit, da się zastosować w

sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z panowaniem, a jedynie z wpływem? Myślę, że tak –

ponieważ, jak zauważa Weber,  pomiędzy ostro zarysowanymi pojęciami w rzeczywistości

istnieją  liczne  stany  przejściowe.  „Również  rola  pewnego  salonu może  być  bliska

autorytarnej  władzy,  choć nie musi być z konieczności panowaniem.” (Weber 2006: 471).

Leśnicy nie tworzą oczywiście  salonu, ani ich wpływ nie jest bliski władzy autorytarnej, są

jednak środowiskiem zawodowym o silnych tradycjach w Białowieży,  jednocześnie będąc

związani  z  ogólnokrajową  korporacją  jaką  jest  Państwowe  Gospodarstwo  Leśne  „Lasy

Państwowe”. W wywiadach widać duże różnice w opiniach na temat leśników. Jednak, biorąc

pod uwagę kategorie  Webera,  zrozumiały staje się silny wpływ, jaki ma omawiana grupa

zawodowa na białowieską rzeczywistość. Obyczaj każe widzieć w nich grupę, która w XX

wieku przyczyniła  się  do rozwoju cywilizacyjnego Białowieży i  jej  mieszkańców.  Grupę,

która  będąc  przez  lata  uosobieniem  największego  pracodawcy  w  regionie,  najlepiej

reprezentuje interesy tzw. miejscowych. Duża liczba osób mieszkających w Białowieży przed

89 rokiem ma w swoim życiorysie epizod pracy w Lasach Państwowych lub jest rodzinnie

albo  przyjacielsko powiązana  z  pracownikami  lub byłymi  pracownikami  tej  instytucji,  co

składa się na więzi o charakterze afektywnym.  Leśnicy kojarzeni  z Lasami Państwowymi

mają  opinię  fachowców,  którzy  sprawdzają  się  jako  zarządzający  podstawowym  dobrem

symbolicznym i zasobem materialnym, jakim jest Puszcza. Wszystkie te elementy składają się

na,  podzielaną  przez  wielu  Białowieżan,  wiarę  w  prawomocność  wpływu  leśników  na

rzeczywistość gminy.
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Rozdział III
Wnioski i rekomendacje

W  obszarze  gminy  Białowieża  elementem  silnie  wpływającym  na  sposoby

definiowania  sytuacji  jest  duża  różnorodność  kompetencji  społecznych  i  kulturowych

mieszkańców, przy jednoczesnej małej ich liczebności oraz niewielkiej przestrzeni, na której

żyją.  Cechy te powodują, że odmienności widoczne w strukturze społecznej oddziałują na

osobiste  relacje,  które  nie  mają  tu  charakteru  anonimowego.  Elementy  te  wzmacniają

pograniczny  charakter  przestrzeni  społecznej  w  Białowieży,  przy  czym  nadają  jej  cechy

pogranicza  przeciwstawiającego (Golka 1999:  19).  Spośród,  wymienionych  przez Golkę i

cytowanych  w  rozdziale  pierwszym,  cech  pogranicza,  w  Białowieży  wyraźnie  widać

współwystępowanie  wielu  odmiennych  wzorców  kulturowych.  Część  z  tych  wzorów

związana jest z wartościami przypisywanymi dziedzictwu kulturowemu.

Zawartość wywiadów, a także obserwacja uczestnicząca skłaniają do uznania Puszczy

Białowieskiej za centralny punkt dziedzictwa kulturowego Białowieży. Przez cały XIX i XX

wiek była ona dla mieszkańców puszczańskich wiosek głównym punktem odniesienia w ich

codziennym  życiu.  W opisach  przeszłości  lokalnej  Puszcza  Białowieska  jest  zwornikiem

pamięci  o  wydarzeniach,  osobach  i  wytworach  związanych  z  jej  królewską  przeszłością,

podnoszącym w ten sposób poczucie prestiżu żyjących tu ludzi. Jednocześnie jednak pamięć

ta  ma  charakter  fasadowy  i  jest  wykorzystywana  w  lokalnych  rozgrywkach  o  wpływ

poszczególnych instytucji i osób na sposób wykorzystania tego dziedzictwa w przyszłości.

W  Białowieży  żywa  jest  pamięć  i  doświadczenie  roli,  jaką  Puszcza  Białowieska

odegrała jako zasób, który dzięki przemysłowemu wykorzystaniu, przyczynił się do awansu

cywilizacyjnego  i  ekonomicznego  mieszkańców.  Zarazem  podkreśla  się  jej  wartość

przyrodniczą, potwierdzoną w tytule Światowego Dziedzictwa Ludzkości przyznanego przez

UNESCO w 1979 roku – co również jest czynnikiem budującym prestiż mieszkańców.

Można  więc  powiedzieć,  że  Puszcza  Białowieska  jest  dla  mieszkańców  gminy

Białowieża zarazem najcenniejszym dziedzictwem symbolicznym, jak i głównym zasobem

materialnym, wobec którego formułowane są odmienne definicje sytuacji. Definicje te tworzą
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continuum postaw  i  można  je,  w  aspekcie  aksjologicznym,  opisać  na  osi  instrumentalne

versus autoteliczne.

Drugi  aspekt,  silnie  różnicujący  definicje  sytuacji,  ma  charakter  kulturowo-

cywilizacyjny  i  jest  związany  z  postrzeganiem  zmian  związanych  z  zamieraniem

przemysłowych  form  produkcji  i  uzyskiwania  dochodów,  a  rozwojem  sektora  różnego

rodzaju  usług  opartych  na  dobrach  symbolicznych.  W  tym  aspekcie  odmienne  definicje

sytuacji można opisać na osi zachowawcze versus innowacyjne

Łącznie  obie  osie  opisują  pole  analizy  definicji  sytuacji,  które  obrazuje  poniższy

wykres.

1. Definicja  instrumentalno-zachowawcza,

wariant umiarkowany:

Las  od  zawsze  dawał  ludziom  pracę.  Racjonalna  gospodarka  leśna,  a  taka  jest

prowadzona  obecnie  w  Puszczy  Białowieskiej,  nie  niszczy  jej.  Przeciwnie,  pozawala

zachować jej najcenniejsze zasoby w postaci wysokiego gatunku drewna, zwierzyny łownej i

runa leśnego. Dzięki pracom leśnym puszcza jest bezpieczna i dostępna a także estetyczna –

ponieważ nie jest cmentarzyskiem martwych drzew – co wzmacnia jej walory turystyczne. W

Białowieży istnieje zgoda co do przemysłowego wykorzystywania zasobów leśnych, które są
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podstawą rozwoju gminy i dobrobytu mieszkańców. Konflikt wokół rozszerzenia granic BPN

jest sztuczny i narzucony z zewnątrz przez ludzi, którzy nie rozumieją lokalnej specyfiki, nie

znają procesów regulujących życie lasu oraz prawa w zakresie zarządzania lasami w Polsce.

2. Definicja  instrumentalno-zachowawcza,

wariant radykalny reprezentowana przez Puszczaków:

Tylko my,  jako jedyni, mamy prawo do decydowania o sposobach gospodarowania

zasobami puszczy oraz jej przyszłością. Prawdziwie kochamy i rozumiemy puszczę, jesteśmy

rzeczywistymi  ekologami,  jednocześnie  będąc  twardymi  racjonalistami,  których  trzeźwość

myślenia wynika z głębokiej znajomości lokalnej specyfiki i uwarunkowań oraz wysokich

standardów etycznych  wyrobionych  w trudnych  warunkach  życia.  Wiemy,  że  las  zawsze

służył  człowiekowi  i  aby  istniał  trzeba  go  w  umiejętny  sposób  eksploatować  (wyrąb-

nasadzenia-pielęgnacja). Ochrona przyrody jest w Puszczy Białowieskiej wystarczająca. Daje

pole do pracy naukowcom (może jeszcze coś odkryją) oraz jest lepem dla turystów, którym

daje wrażenie dzikości. Odrzucamy wszelkie roszczenia obcych, zwłaszcza pseudo ekologów,

oparte na faryzejskiej moralności, przesadniej wierze w demokrację i Unię Europejską.

3. Definicja  instrumentalno-innowacyjna,

wariant przemysłowy:

Rodowici  mieszkańcy  Białowieży  mają  prawo  do  zaspokojenia  swoich  aspiracji.

Puszcza  Białowieska  i  inne  zasoby,  takie  jak  krajobraz  czy  architektura,  pełnią  funkcje

służebne wobec potrzeb ludzi. Osoby z zewnątrz nie są w stanie tego zrozumieć, ponieważ

nie są w Białowieży zakorzenieni – w razie niepowodzenia w naturalny sposób powrócą do

swoich  „gniazd”  rodzinnych.  Miejscowi,  aby  osiągnąć  rzeczywisty  sukces,  powinni  mieć

możliwość  prowadzenia  nowocześnie zarządzanej  i  wyposażonej  gospodarki  leśnej.  Tylko

ona daje prestiż (którego nie daje turystyka) i pieniądze.

4. Definicja  instrumentalno-innowacyjna,

wariant usługowy:

Jedyną  możliwością  istnienia  Białowieży  jest  rozbudowany  sektor  turystyczny.

Niestety walory przyrodnicze i kulturowe nie stanowią wystarczającej podstawy do rozwoju

masowej turystyki pobytowej w gminie. Dlatego region należy wyposażyć w szereg atrakcji

turystycznych, takich jak: nowy zbiornik wodny na Narewce, kąpielisko, promenadę, łódki do

wynajęcia  na stawach w Parku Pałacowym,  rewitalizacja  leśnych kolejek wąskotorowych,
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uruchomienie starej linii kolejowej Hajnówka-Białowieża, budowa ścieżki w koronach drzew,

loty balonem nad puszczą, itp.

5. Definicja autoteliczno-zachowawcza, wariant radykalny:

Należy dążyć do tego, aby dziedzictwo przyrodnicze w postaci Puszczy Białowieskiej

oraz kulturowe,  w postaci  m.in.  krajobrazu, specyficznej  architektury drewnianej  i  układu

urbanistycznego  wiosek puszczańskich,  a  także  wszelkich  białorusko-prawosławnych  cech

tutejszego  pogranicza,  zostało  zachowana  w  jak  najczystszej  postaci.  Zasoby  te  giną

bezpowrotnie za sprawą: (1) ludności, która będąc w dużej mierze związana z LP, realizuje

cele  tej  korporacji  tj.  dąży  do  maksymalizacji  zysku  kosztem  ostatniego  bezcennego

ekosystemu leśnego na niżu europejskim, w którym zachowana jest ciągłość i holistyczny

charakter  procesów  przyrodniczych.  Dowodem  na  degradację  puszczy  jest  zanikanie

charakterystycznych  dla  niej,  rzadkich  gatunków  zwierząt  (głównie  ptaków)  za  sprawą

rabunkowej eksploatacji drzewostanów. (2) Mieszkańcy gminy, bez względu na pochodzenie,

nie  rozumieją  i  odrzucają  lokalne  dziedzictwo  kulturowe.  Wartościowa  architektura  i

urbanistyka  są niszczone przy cichym przyzwoleniu samorządu.  W związku z tym należy

uznać,  że  mieszkańcy  nie  są  partnerem  rozmów  na  temat  zasobów  kulturowych  i

przyrodniczych regionu a wszelkie rozwiązania prawne powinny być narzucone. Będą one

chronić bezcenne dziedzictwo regionu, w tym zastopują rozwój turystyki masowej, która jest

równie groźna jak przemysłowa eksploatacja Puszczy Białowieskiej przez leśników.

6. Definicja  autoteliczno-zachowawcza,

wariant umiarkowany:

Białowieża  jest  zagubiona  w  procesie  transformacji.  Utraciła  wiele  elementów

tradycyjnie  wiejskich  (gospodarka,  więzi  społeczne)  nie  tworząc  w  ich  miejsce  nowych

wartości.  Należy szukać  wyjścia  z  tej  sytuacji  poprzez  restytucje  elementów wiejskich w

formie atrakcji turystycznych. Należy powstrzymać rozwój masowej turystyki, gdyż zagraża

ona niepowtarzalnym wartościom przyrodniczym i kulturowym regionu. Jednocześnie rozwój

poprzez dowartościowanie wartości symbolicznych nie ma sensu, gdyż Białowieża jest jednak

wsią i wartości te są w praktyce nieprzyswajalne przez mieszkańców. Powiększenie parku

narodowego jest  w interesie  mieszkańców, gdyż spośród dwóch instytucji,  które sprawują

nadzór  nad  większością  obszaru  gminy,  BPN  podlega  większej  kontroli  społecznej.
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Paradoksem jest, że ludność miejscowa, broniąc swej autonomii, zarazem oddaje władzę w

ręce przybyszy z zewnątrz, którzy kontrolują Lasy Państwowe i samorząd gminny.

7. Definicja zerowa, „panu Bogu świeczkę a

diabłu ogarek”:

Białowieża jest zastopowana w rozwoju. Gmina nie ma stałych podstaw finansowania

bieżących potrzeb oraz niezbędnych inwestycji.  Postawienie na turystykę i naukę, poprzez

poszerzenie BPN, daje szansę na pojawienie się impulsu rozwojowego. Niestety wyrażenie

wprost takiego poglądu oznaczało by wystawienie się na atak przeciwników rozszerzenia i

utratę wpływów w samorządzie gminnym. Co gorsza, propozycje Ministerstwa Środowiska są

w tej sprawie nie do przyjęcia jako: (1) niemoralne – handel rozszerzeniem BPN to kupczenie

bezwzględnymi wartościami przyrodniczymi  i  symbolicznymi,  (2) pieniądze,  które oferuje

ministerstwo pozwalają jedynie na dalszą wegetację gminy i są daleko niewystarczające, by

dać  impuls  rozwojowy.  Wobec  powyższych  ograniczeń  należy  głosić  poglądy  przeciwne

rozszerzeniu BPN, a nieoficjalnie starać się szukać możliwości zmiany status quo.

8. Definicja  zerowa  „wszystko  jest  na

dobrej drodze”:

Białowieża  jest  wyjątkowym  miejscem.  Jej  niepowtarzalna  przyroda  i  krajobraz

kultury  są  wartościami  samymi  w  sobie.  Dawniej  mieszkańcy  Białowieży  nie  rozumieli

wartości  ani  drewnianej  architektury,  ani  dzikiej  przyrody.  Za  sprawą  rozwoju  turystyki,

zwłaszcza z zagranicy, od dwudziestu lat zachodzą zmiany w postrzeganiu i wartościowaniu

lokalnych  zasobów.  Lasy  Państwowe  nie  prowadzą  już  zrębów  zupełnych  i  puszcza

eksploatowana jest w sposób, który nie zagraża jej zbliżonemu do naturalnego charakterowi.

Tradycyjne elementy architektury przestały być synonimem ubóstwa i coraz większa liczba

mieszkańców do nich nawiązuje. Białowieża nie potrzebuje żadnych dodatkowych regulacji

prawnych, ani zmian w strukturze zarządzania Puszczą Białowieską, gdyż pozytywne zmiany

następują w wyniku działań oddolnych.

9.  Definicja autoteliczno- innowacyjna Skupiona na działaniach prewencyjnych:

Ochrona  kultury,  krajobrazu  i  natury  to  trzy  składowe  harmonijnego  rozwoju,

ponieważ pozwalają na zachowanie unikatowych cech regionu, co w warunkach glokalizacji,

jest podstawą do tworzenia produktu lokalnego oraz, w przypadku Białowieży, zachowania

cech  pozwalających  na  stworzenie  nowoczesnych  (w  postprzemysłowym  znaczeniu)  i
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wysokiej jakości warunków życia. W warunkach współczesnej gospodarki rozwój Białowieży

można oprzeć o najsłynniejszy i najcenniejszy las Europy, jakim jest Puszcza Białowieska.

Stąd postulat objęcia całej puszczy granicami parku narodowego oraz wprowadzenia regulacji

chroniących krajobraz kultury jako podstawowych zasobów rozwojowych gminy.

Układ  definicji  sytuacji  na  wykresie  można  by  przedstawić  orientacyjnie  w

następujący sposób:

Pochodzenie i własność

W  społeczności  mieszkańców  gminy  Białowieża  brak  jest,  akceptowanej  przez

różnych aktorów, definicji „bycia stąd”, „przynależenia do tego miejsca”, „bycia członkiem

tutejszej  społeczności”.  Funkcjonują  natomiast  rozmaite  etykiety  przeciwstawiające  różne

współistniejące w Białowieży zbiorowości. W wywiadach pojawiły się rozmaite określenia

takie  jak:  puszczaki,  nawołocz,  matany,  mużyki,  kacapy,  leśnicy,  myśliwi,  parkowcy,

ekolodzy.  W  zależności  od  tego  kto  mówi,  mogą  one  mieć  charakter  nacechowany

pozytywnie  lub  negatywnie.  Często  mówiący  dokonuje  zakotwiczenia  swojej  grupy
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odniesienia  w przeszłości,  odwołując się do: miejsca urodzenia,  wychowania w puszczy i

prawdziwego  jej  zrozumienia,  patriotyzmu  dawnych  służb  leśnych.  Podstawową,  jak  się

wydaje,  funkcją wymienionych  etykiet  jest  legitymizacja  wpływu na rzeczywistość gminy

grupy, z którą identyfikuje się mówiący oraz jednocześnie delegitymizacja wpływu innych

grup.  W  tym  sensie  ciekawa  jest  również  opinia,  wywiedziona  z  faktu  dużej  dynamiki

migracji w XIX i XX wieku, mówiąca, że w Białowieży nie ma „miejscowych”. Jedyne jasne

kryterium  oceny  „bycia  stąd”  wynika  z  negatywnie  nacechowanych  określeń  przybyszy:

nawołocz i matan – aby „być stąd” trzeba się Tu urodzić.

Niepokojącym  zjawiskiem  jest  natomiast  fakt,  że  tylko  jeden  z  badanych  użył  w

stosunku do mieszkańców gminy określenia „my”. Najczęściej badani dystansują się wobec

opisywanej  społeczności  ujmując  ją  w  kategoriach  „ja”  i  „oni”,  przy  czym  „oni”  mogą

należeć do różnych grup.

Badani  wskazują  na  fakt  demonstrowania  przez  ludność  zasiedziałą  poczucia

wyższości  w  stosunku  do  przybyszy  oraz  odmowę  prawa  do  decydowaniu  o  głównym

dziedzictwie  i  zarazem  zasobie  gminy,  jakim  jest  puszcza.  Poczucie  to  znajduje  swoje

uzasadnienie w związkach Białowieży z władcami I Rzeczypospolitej  oraz Rosji,  które są

widoczne  w  przestrzeni  gminy  i  często  podkreślane,  stanowiąc  istotny  element  pamięci

zbiorowej. Nie zachowała się jednak ciągłość historyczna ani instytucji  ani praw z okresu

przedrozbiorowego  i  rozbiorowego.  Szczególny  status  ludności  wsi  królewskich,  która

zaangażowana  była  w  ochronę  zasobów Puszczy  Białowieskiej  oraz  inne  prace  na  rzecz

monarchy - zwolnienie z pańszczyzny, wchody sianorzętne, bartne itp - został zniesiony po

upadku  I  RP.  Grupy  o  szczególnym  statusie,  jak  osocznicy,  strzelcy,  leśniczy  (w

przedrozbiorowym znaczeniu tego słowa), nie odrodziły się w II RP, co oznacza, że nie było

podstaw do restytucji ich praw. Jedynym znanym mi prawem, które obowiązywało za czasów

carskich i obowiązuje również dziś, jest prawo do odszkodowań za szkody wyrządzone przez

zwierzynę w uprawach rolnych.

Po  I  wojnie  światowej  Białowieża  i  wsie  puszczańskie  odrodziły  się  na  zupełnie

innych zasadach i z bardzo zmienionym i zróżnicowanym składem społecznym i etnicznym.

Były  to  przede  wszystkim  osady  robotników  leśnych  zatrudnionych,  w  powstających  tu

bardzo dynamicznie od 1916 roku, tartakach (Niemcy wycieli 5 mln.m3, a Polacy w latach

1918-1939  7  mlm.m3,  dziś  roczny  etat  wynosi  w  granicach  150  tys.m3  ).  Samodzielne
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pozyskanie drewna przez mieszkańców gmin puszczańskich nie odbywa się na podstawie,

dziedziczonego  po  przodkach,  prawa  wchodów,  a  na  podstawie  wykupionej  asygnaty  na

drewno.

Dzisiejsze  odwołania  do  prawa  użytkowania  lasu,  jakkolwiek  byłyby  uzasadniane

historycznie,  wynikają  z  XX-wiecznych  praktyk  życiowych  dużej  grupy  mieszkańców

Białowieży. Lasy Państwowe w PRL stały się, z jednej strony, źródłem dochodów - awansu

cywilizacyjnego, z drugiej, po II wojnie światowej, umożliwiały awans społeczny oferując

ścieżkę kariery (w II RP ta możliwość była bardzo ograniczona). Ponieważ do roku 1991

prowadzono w puszczy zręby zupełne, istniał duży popyt na prace przy zrywce, wywózce

drewna, a następnie obsadzaniu i zabiegach pielęgnacyjnych.  Większość mieszkających tu

przed 1991 rokiem osób ma osobiste doświadczenie pracy w lesie, a wielu innych pamięta, że

również  ich  rodzice  tak  pracowali.  Fakt  ten  powoduje,  że  problem  poczucia  własności

Puszczy  należy  rozpatrywać  biorąc  pod  uwagę  pojęcie  dziedzictwa,  jego  interpretację  i

przypisywane mu wartości oraz definiowanie przez mieszkańców kto, i w jakim zakresie jest

jego  spadkobiercą.  W wywiadach  widać  spór  na  tej  płaszczyźnie,  w  której  różni  badani

odmawiają innym prawa do dysponowania dziedzictwem Puszczy. Jedni, powołują się na to,

że puszcza jest to dobro powszechne, a więc nie należy do „miejscowych” i nigdy, w sensie

historycznym,  nie  należało.  Drudzy,  odwołując  się  do  swojej  biografii,  mówią,  że  sami

posadzili  ten  las,  mają  do  niego  pełne  prawo  i  nie  zamierzają  respektować  żadnych

ograniczeń w tym względzie, a już na pewno nie ze strony obcych (nawołocz).

Andrzej  Szpociński  (2010),  pisząc  o  funkcjach  pamięci  zbiorowej,  wymienia

podniesienie  prestiżu  społeczności  lokalnej  poprzez  zabieg,  w  którym  nośnik  znaczenia

(znaczące) zaczerpnięty jest z zasobów kultury lokalnej, zaś idee wartości, wzory zachowań

(znaczone)  z  kultury  narodowej  lub  ponadnarodowej.  Trzecim,  z  opisanych  przez  niego

typów odniesień do przeszłości, jest podkreślenie swoistości regionu bez odnoszenia się do

szerszej wspólnoty – typ fasadowy. W materiale zebranym w wywiadach widać odwołania o

charakterze  fasadowym,  które,  poza  funkcją  opisaną  przez  Szpocińskiego,  mają

legitymizować  wpływ.  Można  to  pokazać  na  przykładzie  konfliktów  o  upamiętnienia.

Odwołując się do postaci ważnych dla regionu, i istotnych z punktu widzenia historii kraju,

autorzy upamiętnień  chcą  podkreślić  związek swoich instytucji  z  miejscem i  krajem,  aby

dzięki  temu  budować  autorytet  i  wpływ  na  najważniejsze  dziedzictwo  symboliczne,  a
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zarazem zasób materialny Białowieży, jakim jest Puszcza Białowieska. Przykład ten pokazuje

funkcję pamięci jako zwornika grup interesu oraz jej związek z legitymizacją władzy.

Hipoteza społecznych światów

Koncepcja zaproponowana przez Tomatsu Shibutaniego i  rozwijana między innymi

przez  Gersona  i  Straussa,  zakłada,  że  „społeczeństwo  może  być  konceptualizowane  jako

mozaika  niezliczonych,  przenikających  się,  krzyżujących  i  stykających  się  ze  sobą

społecznych światów.” (Kacperczyk 2005: 168) Światy te są interaktywnymi, dynamicznymi

uniwersami  opartymi  na  ciągłym  procesie  komunikacji,  którego  nie  ogranicza  ani

geograficzne ani formalne uczestnictwo. Jak zauważa autorka, korzenie omawianej koncepcji

sięgają tradycji szkoły Chicago i dorobku między innymi Blumera.

Jednym  z  możliwych  ujęć  społecznych  światów jest,  cytowana  przez  Kacperczak,

definicja  Adele  E.  Clarc:  społeczne  światy  to  „grupy  mające  wspólne  kompetencje  do

wykonywania pewnych działań, dzielące różnego rodzaju zasoby, by osiągnąć swoje cele i

budujące wspólne ideologie dotyczące tego, jak realizować własne interesy.”  (Kacperczyk

2005:  169).  W  świetle  materiału  empirycznego,  zgromadzonego  w  wywiadach  oraz

prowadzonej przeze mnie obserwacji uczestniczącej, definicja Clark wydaje się być kluczem

do interpretacji rzeczywistości społecznej Białowieży.

Nawiązując  do  koncepcji  kapitału  społecznego  Roberta  Puttnama  można  postawić

hipotezę  mówiącą,  że  światy  społeczne  mogą  mieć  również  charakter  ekskluzywny,

hermetyczny  oraz  konkurować  ze  sobą.  Powyższy  projekt  badawczy,  przeprowadzony  w

gminie Białowieża, ukazał istotne rozbieżności w definicji sytuacji społeczności lokalnej i jej

otoczenia. Wywiady oraz obserwacja uczestnicząca dają podstawy, by sądzić, że w gminie

przeważa ekskluzywny kapitał  społeczny,  a grupy mieszkańców o odmiennych definicjach

sytuacji tworzą odrębne środowiska. W wyniku projektu badawczego należy postawić kolejne

hipotezy, które mówią, że:

 w gminie Białowieża istnieją obok siebie hermetyczne społeczne światy;

 kanały komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi społecznymi światami są ograniczone;

 światy te posiadają odmienne definicje sytuacji  dotyczące przeszłości,  teraźniejszości i

przyszłości społeczności lokalnej;

 światy te  konkurują ze  sobą  o wpływ na  sposób zarządzania  dobrami  materialnymi  i
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symbolicznymi, jakimi dysponuje społeczność lokalna;

 uruchomienie  procesu  dialogu  pomiędzy  poszczególnymi  światami  jest  koniecznym

warunkiem do pokonania barier rozwojowych gminy.
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Rekomendacje

W  społeczności  mieszkańców  gminy  Białowieża  należy  przeprowadzić  kolejne

badania  społeczne  w  oparciu  o  koncepcję  społecznych  światów  (Shibutani),  kapitału

społecznego  (Puttnam),  badania  sieci  komunikacji  społecznej  oraz  wewnętrznych  i

zewnętrznych relacji ekonomicznych na poziomie gminy. Celem badań powinno być opisanie

cech i charakteru poszczególnych grup, relacji wewnątrz grupowych i międzygrupowych oraz

ekonomicznych uwarunkowań poszczególnych grup. W dalszym ciągu należy podjąć badania

o charakterze interwencji socjologicznej (Touraine) w celu sformułowania przez każdą z grup

definicji  potrzeb i  oczekiwań oraz postulatów. Umożliwi  to  postawienie  kolejnego kroku,

jakim  powinien  być  proces  mediacji  pomiędzy  grupami.  Celem  całego  procesu  będzie

wypracowanie  kompromisu,  który  połączy  społeczność  mieszkańców  gminy  Białowieża  i

będzie podstawą do budowy strategii  rozwoju gminy i  jej  mieszkańców oraz negocjacji z

władzami centralnymi.
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