
Wiktor Pietrzak

Mit społeczny kresów wschodnich we
współczesnej prasie polskojęzycznej
na Ukrainie: analiza zawartości
prasy
Studia Ukrainica Posnaniensia 3, 225-231

2015



STUDIAUKRAINICAPOSNANIENSIA, vol. III: 2015, pp. 225-231. 
ISBN 978-83-936654-6-4. ISSN 2300-4754.

MIT SPOŁECZNY KRESÓW WSCHODNICH 
WE WSPÓŁCZESNEJ PRASIE POLSKOJĘZYCZNEJ 

NA UKRAINIE: ANALIZA ZAWARTOŚCI PRASY

WIKTOR PIETRZAK
U niw ersytet W rocławski, W rocław  —  Polska

СУСП1ЛБНИЙ М1Ф „СХ1ДНИХ KPECIB” У СУЧАСНИХ 
ПОЛЬСЬКОМОВНИХ ВИДАННЯХ 

B yKPAÏHI: АНАЛ13 ЗМ1СТУ

BiKTOP ггетш А К
Вроцлавський уш верситет, м. Вроцлав —  П олыца

АНОТАЦ1Я. У стата висв1тлено результат анал1зу змсту преси з огляду на при- 
сутн1сть у шй визначень, що входять у склад м1фу „Схщних Kpeciß”. Дослщження ста
тей призвело до визначення особливостей сусшльнош \йфу в сучасних польськомов- 
них виданнях Украши.

SOCIAL M Y TH  OF THE EA STERN  BO RD ERLA N D S IN  M O D ERN  PO LISH - 
LA N G U A G E PRESS IN U K RAINE: ANALYSIS OF TH E PRESS’ CO NTENT

W IK TO R  PIETRZA K  
U niversity o f  W roclaw, W roclaw  —  Poland

ABSTRACT. The article presents the results of the analysis of the press’ content in terms 
of appearance of notions, which add to the composition of myth of the Eastern Borderlands. 
The study of press’ material has mainly led to defining general characteristics of the social 
myth in contemporary Polish-language press media published in Ukraine.

Celem niniejszego artykułu je s t prezentacja w yników  przeprow adzonej analizy 
zaw artości prasy pod względem  w ystępow ania w  niej w arstw  znaczeniow ych 
w chodzących w  skład m itu K resów  W schodnich. W  pierw szej części 

przedstawiono założenia teoretyczne pracy, w  drugiej —  efekty badań ilościowych nad 
korpusem  tekstów prasowych, zaś w  trzeciej części zawarto interpretację uzyskanych 
wyników oraz nakreślono dalsze kierunki badań nad m item  społecznym realizowanym  
we współczesnych czasopismach polskojęzycznych wydawanych na Ukrainie.

Pojęcie Kresy pierw otnie m iało status term inu w ojskow ego i prawniczego. 
Od drugiej połow y X IX  w ieku rozum ienie pojęcia uległo w zbogaceniu o w artości 
sym boliczne1. O becnieK resy definiowane sąjako fenom en czy kategoriaaksjologiczna, 
zaw ierająca bogate w arstw y znaczeniowe, które odsyłają do w ielopłaszczyznow ej 
historii obecności polskiej na W schodzie2. W spółcześni badacze zaznaczają, że term in 
je s t niejednoznaczny (m. in. В. Hadaczek, E. Kasperski, J. K olbuszew ski, M. Janion,

1 J. Kolbuszewski, Kresy —pojęcie, znaczenia, wartości, [w:] Dziedzictwo kresowe, pod red. 
A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego, Wrocław2013, s. 13.

2 S. Ul i as z, Literatura Kresów — kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze 
polskiej dwudziestolecia międzywojennego, Rzeszów 1994, s. 13.
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S. Uliasz), jego  w yposażenie sem antyczne z biegiem  czasu ulegało rozszerzaniu 
o różne sensy, tw orząc swoistego rodzaju system w artości uw arunkow any 
czynnikam i historycznym i i kulturow ym i3. Kresy to także „szczególny rodzaj 
w spólnoty znakowej, k tóra posługuje się odpow iednim i kodam i, rozporządzającym i 
< ...>  pew nym  zasobem  symboli i ustanaw iającym i określony repertuar”4. M ając 
na w zględzie w ielość funkcjonujących definicji pojęcia, na potrzeby niniejszego 
artykuły przyjęto, że K resy W schodnie są  kategorią  aksjologiczną zaw ierającą w 
sobie trzy główne w arstw y znaczeniowe: topograficzną, m ityczną oraz fantazm at 
tw ierdzy (za J. K olbuszew skim , M. Janion). W arstwa topograficzna odnosi się 
do ziem  w schodnich utraconych przez Polskę w  w yniku w ydarzeń historycznych 
(w drugiej połowie X IX  w ieku w arstw a znaczeniow a K resów  W schodnich rozum iana 
była jako  południow o-w schodnie granice I Rzeczypospolitej, w  X X  w ieku znaczenie 
topograficzne poszerzono o ziem ie północno-w schodnie na linii W ilno —  Lwów, 
które wcześniej za K resy nie były uznawane). W arstwa m ityczna konotuje przestrzeń 
kulturow ą5, czyli przeobrażenie przestrzeni geograficznej i czasu historycznego 
w  sakralną czasoprzestrzeń kultury zaw ierającą w  sobie m. in. głęboko ukryte sensy 
oraz bogatą sym bolikę narodow ą6. Z  kolei fantazm at tw ierdzy charakteryzow any 
je s t jako  pole w alki o polską przestrzeń życiow ą z nacierającym  w rogiem , 
heroiczna historyczna przeszłość, jedność i nierozerw alność K resów  z Polską 
jako  podstaw a szczęśliw ości polskiego życia7 8, a także antemurałe chrislianilalis*. 
W  przeprow adzonej analizie szczególną uw agę badaw czą zwrócono na obecność 
wyżej w ym ienionych w arstw  w  konceptualizacji m itu kresowego.

M it je s t istotną form ą przekazu na tem at w yobrażeń dotyczących przeszłości 
określonej grupy społecznej. M ając na w zględzie różnice w  jego  definiowaniu, 
w  niniejszym  artykule w yłącznie przytoczono zestaw  cech m itu w spólnych dla 
różnych dyscyplin badaw czych, są  to: specyfika czasu m itycznego, sakralizacja 
rzeczyw istości m itycznej, dowodowe funkcjonow anie precedensu, antyracjonalizm , 
warto ściowanie opi sywanych w ydarzeń oraz zw iązek m itu  z rytuałem 9. Przedstawi oną 
charakterystykę pojęcia należy odnieść do nakreślonego w cześniej zakresu 
rozum ienia pojęcia kresowego.

Jak zaznaczono w e wstępie, przedm iotem  zainteresow ania badaw czego jest 
m it kresow y rozpatryw any w  kategorii m itu społecznego. Przez ten  ostatni należy 
rozum ieć w iedzę w chodzącą w  skład św iatopoglądu zbiorow ego dowolnej grupy, 
k tóra (w iedza) opisując przeszłe, obecne lub przyszłe stany społecznego świata, 
nie je s t spraw dzana w  sposób intersubiektywny, tylko przyjm ow ana w  sposób 
bezpośredni (np. w iara w  autorytet tradycji)10. W arto podkreślić, że m it społeczny 
m oże „w spółistnieć ze św iadom ością faktów, które m u przeczą” 11.

3 J. Kolbuszewski, op. cit., s. 13.
4 S. Uliasz, op. cit., s. 13.
5 Określana również jako przestrzeń intelektualna wynikającą z „odpowiedzi uczuć i wyobraźni 

na podstawowe ludzkie potrzeby”, jednocześnie „pomijając logikę wykluczenia i sprzeczności”; Yi-Fu 
Tuan, Przestrzeń i miejsce, Warszawa 1987, s. 130.

6 S. Uliasz, Kresyjako przestrzeń kulturowa, [w : ] Kresy —pojęcie i rzeczywistość. Zbiór studiów, 
pod red. K. Handke, Warszawa 1997, s. 132.

7 J. Kolbuszewski, Kresy jako kategoria aksjologiczna, [w:] op. cit., 119-128.
8 M. Kosman, O Kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy 

wschodniej, Poznań 2011, s. 125-142.
9 B. Szacka, Czas przeszły pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 74-75.
10W. Sitek,Mit społeczny jako problem teoretyczno-metodologiczny, [w:] Polskie mity polityczne 

XIX i XX wieku, pod red. W. Wrzesińskiego,! 10, Wrocław 1996, s. 7.
11 Tamże, s. 10.



Treści przekazów  m edialnych uobecniają poglądy na tem at przeszłości 
w  teraźniejszych wypowiedziach. O dw ołując się do przeszłości, aktualizują 
dawne w ydarzenia we w spółczesnym  dyskursie prasow ym , interpretują je  oraz 
upow szechniają przy użyciu różnych kanałów  kom unikacji oddziałując na postaw y 
społeczne12. Sum ując, przez społeczny m itu kresow y należy rozum ieć realizow anie 
w  tekście jednej lub w ielu  z w arstw  znaczeniow ych (kategorii aksjologicznej).

A nalizę zaw artości prasy13 przeprow adzono na artykułach pochodzących 
z „K rynicy” —  polskojęzycznego czasopism a ukazującego się od 1994 roku 
w  Kijowie. Badaniem  objęto próbę tekstów  z 20 num erów  kw artalnika, które ukazały 
się w  latach 2008-2012. Z  korpusu wyłączono „N um er specjalny. W szystko o Karcie 
Polaka” z 2008 roku ze w zględu na jego  charakter odbiegający od typow ego numeru. 
A nalizie skupiono się na frekwencji elem entów  budujących w arstw y znaczeniow e 
m itu w yrażone w  sposób eksplicytny w  artykułach pośw ięconych historii (wybór 
działu pośw ięconego tem atyce historii znajduje uzasadnienie w  jej m itotwórczej 
roli). N astępnie przeprow adzono analizę zaw artości semantycznej tekstów. Badanie 
m itu było rozpatryw ane w  trzech w arstw ach znaczeniow ych (opisanych w cześniej), 
każdej z nich w yszczególniono elem enty sem antyczne w chodzące w  skład danej 
warstwy. Poniżej om ówiono otrzym ane wyniki, uw zględniając kryterium  częstości 
w ystępow ania analizow anych elem entów  w  korpusie tekstów 14. Poszczególne 
wartości procentow e frekwencji w arstw  znaczeniow ych zostały podane w  przypisach 
dolnych.

W arstwa topograficzna to przede w szystkim  operowanie polskim i nazwam i 
geograficznym i, m im o że obecnie funkcjonują ukraińskie15, np. Stanisław ów  —  
1вано-Франювськ, K ijów  —  Кш в, G rzym ałow a —  Гримашпв. O pisywanym  
m iejscom  najczęściej tow arzyszy przyporządkow anie postaci, np. K ijów  ( К т в ) -  
ro la Józefa Piłsudskiego w  wypraw ie kijowskiej w  1920 r. (74, 2011), obiektów, 
np. Nieżyn (Hi/KHH)-rzadka kolekcja „Polonica” Państw ow ego U niw ersytetu im. 
M. Gogola (76, 2012), i w ydarzeń historycznych z nim i związanym i, np. W ołyń 
(Волинь) —  przypom nienie akcji „Burza” (63, 2009). M iejsca przyw oływ ane są 
także w  funkcji symbolu, np. w ykorzystyw anie licznych konceptualizacji Lw ow a 
(JlbBie) „uczy m iłości ojczyzny i je s t nauczycielem  ofiary”16-odw oływ anie się do 
toposu Semper Fidelis Poloniae, wykreowanej w ielokulturow ej m itologii (Lwów 
jako  A rkadia), w izji Lw ow a jako  Piem ontu narodow ego odrodzenia (polskiego lub 
ukraińskiego) czy w izji w iecznego antemurale Christi anitatis17

W arstwa m ityczna została zrealizow ana w  tekście w  kilku formach. Najczęściej 
w ystępują rozm aite konceptualizacje Polaka jako  ‘dobrodzieja’, ‘dośw iadczonego 
gospodarza’, ‘krzew iciela cyw ilizacji i ku ltu ry’18. Jego obecność gw arantow ała danej 
m iejscow ości kresowej (w tym  także lokalnej społeczności) rozwój oraz szybkie 
pom nażanie m ajątku, np.: „To tylko nieliczni Polacy, którzy sw oją tw órczą pracą 
przyczynili się do w zbogacenia m aterialno-duchow ego życia m ieszkańców ” (78,

12 P. T. Kwiatkowski, Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, 
Warszawa 2008, s. 40 -  41.

13M. Lisowska-Magdziarz, Analiza zawartości mediów. Przewodnik dla studentów, Kraków 2004.
14 Przytaczane cytaty pochodzą z kwartalnika „Krynica”; dokładne źródło cytowane frazy będzie 

oznaczane wyłącznie poprzez podanie numeru, z którego pochodzą oraz roku wydania, np. (66, 2009).
15 92,3% korpusu tekstów.
16 S. Uliasz, Literatura Kresów — kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze 

polskiej dwudziestolecia międzywojennego, op. cit., s. 71.
17 A. Kozyckyj, Mit wielokulturowości Lwowa na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Kresowe 

dziedzictwo, op. cit. 197-199.
18 61,5% korpusu tekstów.
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2012), „Ogrody, początkow o zaniedbane, po objęciu zakładów  przez Siostry zostały 
uporządkow ane i zagospodarow ane tak, ze stanowił pow ażne zaplecze m aterialne 
zakładów ” (61, 2008). Przyw oływ anie postaci Polek i Polaków  z jednoczesnym  
opisem  ich zasług i pośw ięcenia na rzecz danego m iejsca je s t zjaw iskiem  częstym, 
np. w  celu zaznaczania w pływ u i udziału w  rozw ijaniu m iast czy wsi, np. : „O siadłszy 
w  scalonym  ju ż  Grzym ałowie na stałe, zasłyną Leonard Piniński jako  znakom ity 
gospodarz” (75, 2012).

W  ponad połow ie analizow anych tekstów  zawarto w yobrażenia dotyczące 
niezw ykłego bogactw a kultury19, a także prężnie funkcjonującego społeczeństw a 
w ielokulturow ego żyjącego w  zgodzie i poszanow aniu w artości innych narodów, 
np. „etniczna polifonia” (78, 2012), „działacze swe cele polityczne realizow ali 
we w spółpracy z innym i nacjam i, w  tym  z Polakam i” (74, 2011). Odtwarzane znacze
n ia rzadko były weryfikowane i poddaw ane obiektywnej interpretacji, jednocześnie 
w  pojaw iających się krytycznych ujęciach dom inuje polski punkt w idzenia, przez co 
podkreślano bezpodstaw ne krzyw dzenie narodu polskiego, np. „Ludność polską 
przedstaw iano jako  „szkodników ” „sabotażystów ” i „szpiegów ”, „um acnianie polo- 
nofobii” (64, 2009).

W yobrażenia o arkadyjskich czasach zostały zrealizow ane w  trzech wym iarach: 
idealizacja szlacheckości20, np. charakterystyki w ybranych postaci z gloryfikacją ich 
cnót oraz zasług, opisyw aniu sw ojskości oraz słow iańskości21, np. w  opisach 
sytuacyjnych, a także upozow anie K resów  na „krainę m lekiem  i m iodem  płynącą”22’
0 niezw ykłym  bogactw ie przyrody, urodzajności ziem , obfitości plonów, np. 

„N iebagatelnym  elem entem  tej fortuny był klucz grzym ałowski. obejm ujący 
2 m iasteczka oraz około 30 w si o najlepszej g leb ie-słynnym  podolskim  czam oziem ie” 
(75, 2012). W ym ienione konceptualizacje nie były częste, pojaw iały się głów nie w 
funkcji kontrastu do wydarzeń w ojennych (niepowodzeń), prześladow ań na  tle 
religijnym  lub w  w yniku negatyw nych działań sam ych Polaków  (np. rozrzutność, 
niedbałość, życie ponad stan).

W arstwę trzeciązrealizow ano w  tekstach poprzez pięć elem entów  znaczeniowych. 
N ajczęstsze konceptualizacje dotyczyły przyw oływ ania heroicznej przeszłości23 —  
interpretacja historii nacechow ana em ocjonalnie, podkreślenie bitności i ofiarności 
Polaków, gotow ości do w alk itp., np. „W  w yniku w alk z przew ażającym i siłami 
ukraińskim i udało się przetrw ać niespełna połow ie broniących się ośrodków. A  więc 
w obec w szystkich trzech w rogich Polakom  czynników -niem ieckiego, ukraińskiego
1 sow ieckiego-działania rozproszonych po całym W ołyniu oddziałów  w łasnych nie 
m ogły dać pozytyw nych rezultatów .” (63 ,2009), „Co więcej, po 14. dniach niezw ykle 
zaciętych ataków  tureckich, stosunkowo szczupła załoga zam ku trem bow elskiego, 
wpraw dzie ostatkiem  ju ż  sił, ale nadal m ężny staw iała opór.” (75, 2012). W  opisie 
w alk24 akcentow ano także bratobójczy charakter w ojen polsko-ukraińskich. Rów nie 
często pojaw iają się odw ołania do punktów  spornych w  relacjach polsko-ukraińskich25, 
przyw ołując w ydarzenia, m iejsca i obiekty rodzące kontrow ersje po obu stronach, np. 

„Sym bolem  wzajem nej w rogości stały się w alki o Lw ów  w  listopadzie 1918 roku 
i śmierć tysięcy m łodych ludzi po obu stronach, często niedaw nych kolegów ”

19 53,8% korpusu tekstów.
20 38,5% korpusu tekstów.
21 23,1% korpusu tekstów.
22 7,7% korpusu tekstów.
23 69,2% korpusu tekstów.
24 23,1% korpusu tekstów.
25 69,2% korpusu tekstów.

228



(74, 2011). M niejszą frekw encją w ykazały się prezentacje Polaków jako  krzew icieli 
chrześcijaństw a i obrońców  kultury  europejskiej26, np. „W ładze sowieckie przekonały 
się, ze polska ludność kresow a zachow ała sw oją głęboką w iarę katolicką i bogate 
tradycje narodowe. W iara daw ała im siły do przetrw ania w szystkich przeciw ności” 
(64 ,2009), „Zadanie apostolskie pow ierzone im  przez Założycieli realizow ały przede 
w szystkim  w  środow isku nauczycielsko-w ychow aw czym , aby przepoić je  w  duchu 
praw dziw ie chrześcijańskim ” (61, 2008), „W ybuch drugiej wojny światowej położył 
kres tem u trw ającem u nieprzerw anie od połow y ub. stuleci a rozwojowi U niw ersytetu, 
stanow iącego najdalej w ysuniętą na w schód redutę kultury polskiej” (72, 2011).

Z przeprow adzonej analizy w ynika, że w  tekstach prasow ych pośw ięconych 
historii został w  znacznym  stopniu zrealizow any m it kresowy. W  jego  składa 
w chodzi nie tylko stosowanie polskiego nazew nictw a geograficznego, lecz także 
przyw oływ anie m iejsc w  celu w ykorzystania ich znaczenia sym bolicznego m. in. 
do legitym izacji historii K resów  z polskiego punktu widzenia, praw a do ziemi, 
w spółtw orzenia m itologii narodow ej, kreow ania postaw  patr iotycznych lub oddziały
w ania na nie, np. w prow adzenia pożądanych modyfikacji.

Do głów nych elem entów  odtw arzających m ityczny obraz należą w yobrażenia 
dotyczące Polaka jako  dobrego gospodarza i organizatora życia społecznego, 
krzew iciela cywilizacji i kultury, który z bogactw  wspom inanej w ielokulturow ości 
czynił siłę napędzającą rozwój społeczności kresowej. W  artykułach przyw oływ ane 
różne postaci, k tórzy sw oją działalnością przyczynili się do rozw oju gospodarczego 
Kresów, pełn ią funkcję w yróżnienia zw iązku z ziem iam i W schodu z jednoczesnym  
zaznaczeniem  w kładu narodu polskiego w  zachodzące procesy postępu 
cywilizacyjnego, co w  sposób pośredni nadaje prawo do posiadania tych ziem.

W  w arstw ie m itycznej zaw arto rów nież liczne konceptualizacje Polaków  
w alczących o Kresy, broniących ich przed w rogiem  z zew nątrz kraju (przed
m. in. Tatarami, M oskalam i), a w  późniejszym  okresie-także przed wrogiem  
w ew nętrznym  (np. pow stanie Chm ielnickiego w  latach 1648-1657, działania 
Ukraińskiej Powstańczej Arm ii). Przyw oływ anie konfliktów zbrojnych w ystępuje 
głów nie w  funkcji podkreślenia heroicznej przeszłości, waleczności i ofiarności 
polskiej ludności. To także w yraz przekonania, że K resy są „w iecznym  obozem  
i polem  w alki”27. Próby interpretacji w ydarzeń historycznych przyczyniają się z kolei 
do sakralizacji opisyw anych wydarzeń, obiektów  oraz postaci28.

W  tekstach w  sposób znaczący została podkreślona rola religii chrześcijańskiej. 
Osoby duchowne zaprezentow ano jako  troskliw ych opiekunów  w spólnoty kościelnej 
i n ieugiętych krzew icieli wiary, w  obronie której nie szczędzili w łasnego życia. 
Obrazom  działalności kościoła katolickiego tow arzyszą elem enty charakterystyczne 
dla kultury chrześcijańskiej, najczęściej przytaczane są m. in. ofiarność, niesienie 
pom ocy osobom  cierpiącym , poczucie krzyw dy i niespraw iedliw ości, które spotkały 
ichpodczas posługi naK resach, np. „W okresie m iędzyw ojennym  Siostry znarażeniem  
życia ukryw ały w  Józefówce w yrzucanych ze swoich mieszkań, szykanow anych 
i prześladow anych kapłanów, przyjm ując ich na m ieszkanie” (62, 2008).

Z  kolei podejm ow ana w  tekstach kw estia punktów  spornych w  relacjach 
polsko-ukraińskich dotyczyła w ydarzeń przeszłych, zw iązanych głów nie z 
potyczkam i zbrojnym i (np. z UPA) i w spółpracą (np. J. Piłsudskiego z S. Petlurą), 
a także sym boliką m iejsc i obiektów  (np. w e Lw owie Cm entarz O brońców  Lwowa)

26 46,2% korpusu tekstów.
27 S. Uliasz, op. cit., s. 107.
28 B. Szacka,op. cit., s. 69.
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m a znaczenie sakralne, co potw ierdzają konceptualizacje odnoszące się do 
Cm entarza —  udział dzieci i m łodzieży w  w alkach o m iasto w zbudza podziw  
i szacunek, śmierć poniesiona na placu boju w  sw oisty sposób kanonizuje poległych, 
ponadto obrazy zabarw ione są  tonacją w zniosłą  i patetyczną, podkreślając doniosłe 
znaczenie narodow e m iejsca i w ydarzenia, do którego ono odsyła)29.

W  w iększości tekstów, w chodzących w  skład korpusu badaw czego, nie 
uw zględniono lub pom inięto negatyw ne oddziaływ anie w ładz polskich na ludność 
ukraińską (np. w  tw orzonych obrazach w yidealizow anego społeczeństw a kresowego 
jako  w ielokulturow ego nie w spom inano o polskiej polityce w obec ludności 
ukraińskiej). N ajpraw dopodobniej takie działanie w ynika z obaw y przed krytyczną 
refleksją nad m item  kresowym  odróżnieniem  faktów  od w yobrażeń na ich tem at —  
z k tó rą  bezpośrednio w iąże się z desakralizacja m itu, pozbaw ienie go świętości. 
Jednak należy zaznaczyć, że w  korpusie nieliczne teksty zaw ierają krytyczne 
interpretacje przeszłości, próby obiektyw izacji stosunków polsko-ukraińskich, np. 
przedstaw iono opinie polskich i ukraińskich historyków  na tem at stosunków polsko- 
ukraińskich w  okresie II Rzeczypospolitej —  w  artykule zawarto genezę konfliktów 
m iędzy narodam i, om ówiono czynniki w pływ ające na bieg tych w ydarzeń, a także 
określono ich historyczne znaczenie (59, 2008).

W  analizowanej w arstw ie znaczeniowej odnotowano obecność czasu m itycznego, 
w yrażającego się w  tw orzeniu pozorów  „dziania się tu  i teraz” kresowej rzeczyw istości 
z jednoczesnym  przypom inaniem  o niem ożliw ości pow rotu do przedrozbiorowej 
i przedwojennej przeszłości. K reow anie specyficznej czasoprzestrzeni w ynika z pot
rzeby kom pensacji, która je s t w yrazem  niepogodzenia się z utraconym  posiadaniem , 
w yrazem  niezgody na nieodw racalne w ydarzenia historyczne30.

Rozgryw ające się w ydarzenia w  czasie m itycznym  prezentow ały polski punkt 
w idzenia na geografię i historię ziem  w schodnich, nie zaw sze w ykazując ścisły 
zw iązek z faktam i historycznym i, co w iąże się z ro lą  m itu  ja k ą  pełni on dla danej 
zbiorow ości —  w ażna je s t treść m itu, a jego  praw dy nie podlegają w eryfikacji31.

Zw iązek m itu z rytuałem  zo staj e znaj duj e w yraz w  form ie artykułów  rocznicow ych 
lub jubileuszow ych, w  których przyw oływ ane są  określone historyczne w ydarzenia 
(np. akcja „Burza” na W ołyniu) i obiekty (np. daw ny U niw ersytet im. J. K azim ierza 
we Lwowie), przypom inane postaci (np. S. Petlura, J. Piłsudski, gen. A. Listowski, 
gen. T. Bór-Kom orowski). W  tym  m iejscu należy zaznaczyć, że kalendarz rocznic 
to swego rodzaju narzędzie organizow ania zbiorow ego pam iętania o w ydarzeniach 
m inionych, które są istotne dla kultury narodowej ze w zględu na pełnione funkcje —  
m. in. porządkow anie i stabilizow anie życia zbiorow ości, integrow anie je j, określenie 
rytm u i pow tarzalności czynności, odróżnia czas sakralny od czasu zw ykłego32.

M ity funkcjonują w  pow szechnym  obiegu są swoistego rodzaju środkiem  
przekazu uproszczonych inform acji, uzupełnieniem  zorientow anego aksjologicznie 
system u opisu świata, a także zbiorem  określonych reakcji, w yzw alanych 
pod w pływ em  emocji. Bezw zględna w iara w  ich praw dziw ość i adekwatność 
proponow anych w zorów  w yzw ala siłę, k tóra oddziałuje na kształt rzeczyw istości33. 
Polskie m ity kresow e pełniły różne funkcje: program ow ały w zory postępow ania

29 S. Uliasz, op. cit. s. 102-111.
30 E. Kasperski, Teoria i literatura w sytuacjiponowoczesności, [w:] Literatura i różnorodność. 

Kresy i pogranicza, pod red. E. Biernackiej, Warszawa 1996, s. 107.
31 B. Szacka, op. cit., s. 90-92.
32 P. T. Kwiatkowski, op. cit., s. 283-284.
33 P. Wawrzyński, Mit kulturowy jako czynnik kształtujący stosunki międzynarodowe, Toruń 

2011, s. 52-58.



(zarówno codzienne, jak  i dążenia niepodległościow e), utw ierdzały w  przekonaniu 
o polonizacji Kresów, integrow ały po lską społeczność kresow ą, legitym izow ały 
polską państw ow ość, kom pensow ały niepow odzenia34.

M ożna stwierdzić, że m it kresow y je s t obecny w  analizowanej zawartości prasy 
m niejszości polskiej na  Ukrainie. Jego realizacja była obecna na  poziom ie trzech 
w arstw  znaczeniow ych. W  tym  m iejscu w arto zaznaczyć, że przyjętą  na potrzeby 
analizy definicję m itu kresow ego (za J. K olbuszew skim , M. Janion) rozum ianego 
jako  kategoria aksjologiczna zaw ierającą w  sobie trzy głów ne w arstw y znaczeniowe: 
topograficzną, m ityczną oraz fantazm at tw ierdzy w  przyszłości należałoby wzbogacić 
o m ity w spółistniejące, m ające charakter podrzędny i uzupełniający35. N ależy dodać, 
że m ity są swoistym  „odbiciem  idei. wartości, tęsknoty w spółcześnie nurtującej 
ludzi”36, w yrażając tym  samym  w spółczesną świadom ość narodow ą społeczeństwa.
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Artykuł opracowano na podstawie wyników badań, które zostaną opublikowane 
w tomie Dziedzictwo Kresów: kultura -  narody -  wyznania pod  redakcją I. Kozimali,
A. Królikowskiej, B. Topij-Stempińskiej pod  tytułem Mit Kresów Wschodnich we 
współczesnej prasie polskojęzycznej na Ukrainie. Analiza zawartości kwartalnika 
„Krynica”. Niniejszy tekst stanowi wersję rozszerzoną i uzupełnioną.

34 B. Hadac/ck, Kresy w literaturze polskiej. Studia i szkice, Gorzów Wielkopolski 1999, s. 28.
35 E. Kasperski, op. cit.
36 Uwaga H. Samsonowicza przytoczona przez B. Szacka, op. cit., s. 89.


