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Szanowni Czytelnicy,

oddajemy w Państwa ręce publikację Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na prze-
łomie XX i XXI wieku.

Monografia powstała jako rezultat ogólnopolskich badań terenowych prowadzonych w 2015 r. 
przez stowarzyszenie Instytut Wschodnich Inicjatyw w ramach projektu Działalność twórcza mniej-
szości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI w. Od lipca do grudnia 2015 r. zespół kilkunastu 
badaczy spotykał się z twórcami, działaczami kultury, odbiorcami sztuki etnicznej, naukowcami 
i urzędnikami, by rozmawiać o szansach i wyzwaniach stojących przed karaimską, łemkowską, 
romską i tatarską mniejszością etniczną. 

Publikacja została przygotowana z myślą o pracownikach instytucji kultury, które współpracu-
ją z mniejszościami etnicznymi zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym. Mamy 
nadzieję, że raport będzie cennym źródłem wiedzy także dla przedstawicieli instytucji państwo-
wych, organizacji pozarządowych oraz badaczy i naukowców, którzy koncentrują swoje działania 
wokół problematyki mniejszości etnicznych w Polsce. Publikacja jest także skierowana do Kara-
imów, Łemków, Romów i Tatarów oraz innych mniejszości, które nie zostały objęte badaniem. 
Raport można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej projektu: http://proetno.iwi.org.pl. 

Publikację przygotowało grono naukowców i praktyków – pracowników wiodących polskich 
uczelni wyższych oraz instytucji kultury współpracujących z mniejszościami, członków organiza-
cji mniejszościowych oraz badaczy zaangażowanych w realizację projektów naukowych dotyczą-
cych kultury. 

Składamy wyrazy podziękowania Respondentom, Koordynatorom badań terenowych, Bada-
czom, Ekspertom oraz Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu. 

Mamy nadzieję, że raport zapoczątkuje szersze badania na temat twórczości etnicznej i jej odbio-
ru w społeczeństwie. 

Agnieszka Słomian i Marcin Zybała

http://proetno.iwi.org.pl


Aleksandra Synowiec, Marcin Zybała 

Wprowadzenie do badań nad działalnością twórczą 
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1.  Zagadnienie twórczości etnicznej w projektach  
Instytutu Wschodnich Inicjatyw (IWI)

Instytut Wschodnich Inicjatyw (IWI) jest krakowskim stowarzyszeniem, które od początku swojego 
istnienia, czyli od 2010 r., działa na rzecz budowy dialogu międzykulturowego. Poprzez realizację 
projektów edukacyjnych i badawczych oraz organizację konferencji i spotkań IWI stara się przy-
bliżać kulturę, a tym samym walczyć ze stereotypami i promować rzetelną wiedzę. Choć główną 
domenę działalności IWI stanowią projekty skoncentrowane wokół społeczeństw obszaru pora-
dzieckiego, to od początku swojego istnienia stowarzyszenie zwracało szczególną uwagę na pro-
blematykę wielokulturowości polskiego społeczeństwa. 

W 2012 r. IWI zrealizował pierwszy projekt, który bezpośrednio dotyczył twórczości etnicznej. 
Dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Młodzież w Działaniu została zor-
ganizowana wymiana młodzieżowa Pro-etno. Wyśpiewać korzenie, w której wzięli udział młodzi 
członkowie zespołów etnicznych: grupy wokalnej Zora z Katowic oraz zespołu folkowego Min-
dre z Wilna. Głównym celem projektu było przełamanie stereotypowego postrzegania kultury 
ludowej dzięki jej współczesnej interpretacji przez młodych artystów. Uczestnicy wymiany wzięli 
udział w zajęciach wokalnych i muzycznych, a także w warsztatach międzykulturowych1. Wów-
czas zrodziła się idea projektu, który – dzięki zastosowaniu naukowego aparatu badawczego – 
pozwoliłby na lepsze i dokładniejsze poznanie twórczości etnicznej. 

Jak wspomniano, głównym obszarem działań IWI są projekty nakierowane na współpracę ze 
społeczeństwami obszaru poradzieckiego. Od 2013 r. realizowany jest projekt Polaka z Kazachem 
rozmowy, w którym szczególne miejsce zajmuje działalność na rzecz kazachstańskich Polaków. 
W ramach projektu zorganizowano już 4 obozy młodzieżowe, 2 szkolenia w Kazachstanie, 2 pro-
jekty badawcze oraz kilka spotkań z kulturą krajów Azji Centralnej. Jednym z głównych zagad-
nień, podejmowanych w projekcie Polaka z Kazachem rozmowy, jest funkcjonowanie organizacji 
skupiających kazachstańskich Polaków, w tym w przeważającej większości działalność twórcza, 
nakierowana na zachowanie i propagowanie polskiej kultury wśród tamtejszego społeczeństwa2. 

Zbierając doświadczenia zdobyte podczas realizacji wymiany młodzieżowej członków zespołów 
folkowych oraz współpracy z kazachstańskimi Polakami w 2014 r., IWI zwrócił uwagę na zagadnie-
nie twórczości etnicznej w polskim społeczeństwie. Tak zrodziła się potrzeba zbadania działalności 
twórczej mniejszości etnicznych zamieszkujących współczesną Polskę, a tym samym poznania śro-
dowisk skupiających twórców wywodzących się ze środowisk odmiennych etnicznie od pozosta-
łej części społeczeństwa. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Obserwatorium Kultury3 IWI zrealizował trwający 18 miesięcy projekt naukowy 
Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, który w nawiązaniu 
do wymiany młodzieżowej z 2012 r. nieoficjalnie został nazwany Pro-etno. Odnaleźć korzenie. 

1 Zob. więcej: Oficjalna strona telewizji TVS, http://www.tvs.pl/informacje/pro-etno-wyspiewac-korzenie-2012-08-22 
(dostęp: 10.05.2016).

2 Zob. więcej: Działalność kazachstańskich Polaków. Wyzwania i perspektywy, red. A. Porębski, Kraków 2015.
3 Zob. więcej: Programy Ministra [w:] Oficjalna strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.

mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php (dostęp: 10.05.2016).

http://www.tvs.pl/informacje/pro-etno-wyspiewac-korzenie-2012-08-22
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016.php
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2.  Założenia teoretyczne i realizacja projektu  
Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce  
na przełomie XX i XXI wieku

2.1. Metodologia badań

Centralną kategorię w przyjętej koncepcji spojrzenia na przejawy wielokulturowości w Polsce sta-
nowi pojęcie twórczości. Twórczość, jako sposób transmisji treści kuturowych, umożliwia bowiem 
podtrzymywanie więzi, która jest fundamentem tożsamości etnicznej4. Trudności terminologicz-
ne, wynikające z różnych zakresów pojęcia twórczość, rozwiązano, powołując się na teorię praw 
kulturowych (cultural rights), wywodzącą się z renesansowej myśli Pawła Włodkowica (1370/1372–
1455), w której działalność twórcza to ideowy i materialny przejaw wspólnoty wartości, na której 
swe funkcjonowanie opiera każda grupa społeczno-kulturowa5. Przyjęta definicja pozwala włą-
czyć w swój zakres nie tylko twórców profesjonalnych (artystów legitymujących się wykształce-
niem w danej dziedzinie) oraz twórców ludowych (rękodzielników, rzemieślników, samouków, 
twórców nieprofesjonalnych z różnych dziedzin), ale także animatorów kultury, przewodników, 
organizatorów warsztatów dla młodzieży, pasjonatów, których działalność spełnia kryterium ide-
owego i materialnego współtworzenia kultury danej mniejszości etnicznej. W założeniu autorów 
projektu, działalność twórcza jest ważnym i względnie nietrudnym do uchwycenia refleksem 
świadomości etnicznej badanych oraz kontekstem, w którym ucieleśnienia się tożsamość etniczna. 
Według sztandarowej w zakresie badań nad etnicznością pracy Grzegorza Babińskiego, etnicz-
ność jest szczególnym rodzajem więzi społecznej, która umożliwia tworzenie i konsolidowanie 
zbiorowości6. Nie ulega wątpliwości, że zagadnienia dotyczące różnych aspektów funkcjonowa-
nia mniejszości etnicznych w Polsce są bardzo obszernie opracowane. Niemniej jednak spojrzenie 
na mniejszości etniczne przez pryzmat ich działalności twórczej pozwala sięgnąć po tematykę 
etniczną, wymagającą od badaczy dużej wiedzy, rozeznania i doświadczenia, bez uszczerbku dla 
przedmiotu badań i badanych. 

W rezultacie tak sformułowanej koncepcji, na etapie operacjonalizacji wyodrębniono cztery 
główne obszary badawcze: 

a) twórca: ze szczególnym uwzględnieniem samoidentyfikacji etnicznej oraz zawodowej;
b)  twórczość: ze wskazaniem funkcji oraz inspiracji (niekoniecznie etnicznych) działalno-

ści twórczej; 
c)  warunki twórczości, zawierające między innymi struktury, bariery i zasoby działalności 

twórczej;
d)  zasięg i formy upowszechniania twórczości, rozumiane w znaczeniu rzeczywistym 

(na przykład zasięg terytorialny) jak w wirtualnym (między innymi formy komunikacji 
z internautami). 

4 Mucha J., Oblicza etniczności. Studia teoretyczne i empiryczne. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2005, s. 57.
5 Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale S. Jaskuły i L. Korporowicza Działalność twórcza mniejszości etnicz-

nych w Polsce w perspektywie praw kulturowych.
6 Babiński G., Metodologiczne problemy badań etnicznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 1998, s. 7.
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Zidentyfikowane obszary umożliwiają analizę dynamiki funkcjonowania twórców etnicznych pod 
różnymi kątami, z uwzględnieniem tożsamości etnicznej badanych oraz roli, jaką w ich opinii peł-
ni twórczość. 

Badania w ramach projektu Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX 
i XXI wieku miały charakter ogólnopolski i zostały przeprowadzone w oparciu o zróżnicowane me-
tody i techniki badawcze. W procesie badawczym zastosowano podejście mnogie (tak zwane multi
-method), to znaczy poszczególne etapy procesu zostały przeprowadzone w oparciu o odmienne 
metody, zarówno jakościowe, jak i ilościowe. Na wybór metod mieszanych miał wpływ interdyscy-
plinarny charakter podejmowanego zagadnienia: idea projektu powstała w oparciu o inspiracje 
z socjologii, kulturoznawstwa, etnologii, antropologii kulturowej i historii sztuki. Autorzy badania 
dążyli do uzyskania jak najpełniejszego obrazu mniejszościowych środowisk twórczych – stąd 
wybór ilościowych technik gromadzenia danych w celu uzyskania możliwie jak najwyższej próby 
badawczej oraz technik jakościowych w celu dokonania pogłębionej analizy badanego zjawiska. 
Na różnych etapach procesu badawczego wykorzystano następujące narzędzia badawcze:

a)  kwestionariusze ankiet, standaryzowane kwestionariusze wywiadów oraz listy zmian 
jako narzędzia badania ilościowego;

b)  nieustrukturyzowane kwestionariusze wywiadów oraz karty obserwacji jako narzędzia 
badania jakościowego. 

2.2. Przebieg procesu badawczego

Badania były realizowane przez zespół kilkunastu badaczy terenowych od lipca do grudnia 2015 
r. W ramach projektu zostały powołane 3 grupy badaczy, które przeprowadziły badania wśród 
przedstawicieli różnych mniejszości etnicznych (zespół badań z Karaimami i Tatarami, zespół ba-
dań z Łemkami oraz zespół badań z Romami). Ze względu na liczebność mniejszości karaimskiej 
oraz tatarskiej zdecydowano się na powierzenie realizacji badań z twórcami wywodzącymi się 
z tych dwóch mniejszości jednej grupie badaczy. 

W czerwcu i lipcu każda grupa badaczy przeprowadziła desk-research obejmujący działalność 
artystyczną głównych organizacji mniejszościowych. Analizie poddano afisze i programy wyda-
rzeń folkowych, przestudiowano literaturę dotyczącą twórczości etnicznej oraz materiał dostęp-
ny w Internecie (m.in. strony internetowe oraz media społecznościowe etnicznych formacji arty-
stycznych). W lipcu zrealizowano badanie próbne, którego celem było sprawdzenie adekwatności 
przygotowanych narzędzi badawczych. Od sierpnia do grudnia trwały właściwe badania tereno-
we, które obejmowały kilka grup respondentów. Podczas trwania projektu badacze uzupełniali 
bazy z kontaktami do potencjalnych respondentów oraz na bieżąco archiwizowali wyniki badań, 
które w następnej kolejności zostały poddane obróbce technicznej (m.in. kodowanie transkrypcji 
wywiadów oraz opracowanie statystyczne wyników badań ilościowych). Wyniki badań posłuży-
ły do opracowania niniejszej publikacji. Zespół badawczy zebrał także informacje promocyjne 
o twórcach wywodzących się ze środowisk etnicznych i na tej podstawie została przygotowana 
strona internetowa, na której chętni respondenci mogą prezentować swoją twórczość7. 

7 Biogramy twórców są dostępne pod adresem: http://proetno.iwi.org.pl/.

http://proetno.iwi.org.pl/
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2.3. Respondenci

W ramach projektu Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku 
przeprowadzono badania wśród kilku grup respondentów: twórców i działaczy kultury wywo-
dzących się z mniejszości etnicznych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz 
administracji centralnej współpracujących z mniejszościami etnicznymi, odbiorców sztuki etnicz-
nej, ekspertów współpracujących z mniejszościami etnicznymi. Łącznie w obu fazach badań (ba-
danie pilotażowe i badanie właściwe) zebrano 260 kwestionariuszy wywiadów, kwestionariuszy 
ankiet i listów zmian oraz przeprowadzono 30 wywiadów. Głównymi adresatami badań byli ka-
raimscy, łemkowscy, romscy i tatarscy twórcy i działacze kultury, natomiast wieloaspektowość 
zagadnienia skłoniła autorów badania do spojrzenia na analizowaną problematykę także z innej 
perspektywy. W tym celu przeprowadzono ankiety z pracownikami jednostek samorządu tery-
torialnego i administracji centralnej współpracujących z mniejszościami etnicznymi – uzyskane 
dane pozwoliły na zdiagnozowanie społecznych i organizacyjnych aspektów współpracy admi-
nistracji ze środowiskami mniejszości etnicznych w kontekście ich działalności twórczej. Ankiety 
z odbiorcami kultury etnicznej ukierunkowane były na wysondowanie przyczyn zainteresowania 
twórczością o charakterze etnicznym. Ta problematyka niewątpliwie wymaga dalszych badań. 
Wywiady z ekspertami przyniosły wiele cennych obserwacji i spostrzeżeń na temat funkcjonowa-
nia mniejszości etnicznych w Polsce oraz charakteru twórczości tychże, co pomogło w interpreta-
cji danych pozyskanych na innych etapach procesu badawczego.

2.3.1. Twórcy i działacze kultury wywodzący się ze środowiska mniejszości etnicznej

Projekt zakładał przeprowadzenie badań terenowych dotyczących działalności twórczej wśród 
przedstawicieli mniejszości etnicznych zamieszkujących współczesną Polskę. Dla zdefiniowania 
grup respondentów posłużono się definicją mniejszości etnicznej wskazaną w Ustawie o mniej-
szościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., zgodnie 
z którą za mniejszość etniczną uważa się grupę obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 

1)  jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej; 
2)  w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub tradycją; 
3)  dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 
4)  ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na jej wyra-

żanie i ochronę; 
5)  jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 

100 lat; 
6)  nie utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie8.

Zgodnie z przyjętymi kryteriami ustawodawca wyodrębnił 4 mniejszości etniczne: karaimską, 
łemkowską, romską i tatarską9. W ramach projektu badania przeprowadzono wśród działaczy 

8 Art. 2. Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., http://isap.
sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141 (dostęp: 10.05.2016).

9 Ibidem.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141
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kultury wywodzących się ze wszystkich 4 grup. Respondent musiał posiadać dwie cechy, które 
determinowały uznanie jego odpowiedzi za zgodne z przyjętą koncepcją badań:

  utożsamiać się z jedną z grup etnicznych objętych badaniem;
  definiować siebie jako twórcę lub działacza kultury.

Badania przeprowadzone z osobami, które odpowiedziały negatywnie na pytanie o którąkol-
wiek z wyżej przedstawionych cech, nie były brane pod uwagę podczas analizy i opracowywania 
wyników. 

Przywołana wyżej i stanowiąca osnowę koncepcji projektu idea praw kulturowych pozwala na sze-
rokie ujęcie definicji twórcy. Zgodnie z przyjętą formułą, zespół badawczy nazywał twórcą osobę, 
która poprzez swoją działalność wpływa na funkcjonowanie kultury danej grupy etnicznej10. Tym 
samym – jak wspomniano wyżej – w grupie respondentów znaleźli się nie tylko twórcy w kla-
sycznym rozumieniu definicji, a więc na przykład malarze, pisarze i muzycy, ale także animatorzy 
kultury, twórcy rękodzieła, a także między innymi naukowcy i kucharze. Z jednej strony zastoso-
wanie takiego podejścia metodologicznego wydawało się adekwatne w stosunku do dynami-
ki funkcjonowania grup etnicznych (zmieniającej się chociażby pod wpływem funkcjonowania 
twórczości w rzeczywistości wirtualnej) oraz pozwalało zebrać materiał rzucający światło na dzia-
łalność twórczą mniejszości etnicznych w nowym, niezbadanym dotąd aspekcie. Prezentowany 
projekt skoncentrowany był bowiem na kulturotwórczej, nie zaś estetycznej funkcji twórczości. 
Niniejsza monografia dotycząca działalności twórczej żyjących w Polsce Karaimów, Łemków, Ta-
tarów i Romów nie stanowi studium na temat folkloru poszczególnych mniejszości. Gdy działal-
ność twórczą analizujemy przez pryzmat praw kulturowych – abstrahując nieco od definiowania 
twórczości na gruncie estetyki – to traktujemy ją jako szczególny przejaw kulturowej transmisji 
oraz sposób zachowania dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie trzeba przyznać, że rozbieżność 
pomiędzy ujęciem twórczości w myśl koncepcji praw kulturowych a twórczością jako terminem 
z zakresu estetyki, nastręczała pewnych dylematów. O trudnościach terminologicznych świad-
czą nawet tytuły rozdziałów poświęconych twórczości poszczególnych mniejszości etnicznych, 
wchodzące w skład prezentowanej monografii. W przypadku Karaimów referowana jest współ-
czesna działalność, u Łemków mowa jest o współczesnej twórczości, dane uzyskane od Romów 
stanowią podstawę do przedstawienia ich współczesnej działalności artystycznej, natomiast szkic 
dotyczący Tatarów prezentuje współczesną kulturę tatarską. W świetle przeprowadzonych badań 
profil twórczy każdej mniejszości etnicznej jest nieco inny i przejawia się w innych dziedzinach 
kultury i sztuki. Niemniej jednak we wszystkich środowiskach twórczość postrzega się w katego-
riach misji ukierunkowanej na upowszechnianie i zachowanie kultury etnicznej. 

2.3.2. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji centralnej współ-
pracujący z mniejszościami etnicznymi11

10 Jednocześnie zespół projektowy zdaje sobie sprawę z funkcjonowania wielu definicji twórcy. Wziąwszy pod uwagę 
specyfikę pracy badawczej z kilkoma grupami etnicznymi, które w istotny sposób od siebie się różnią, zdecydowano 
o wyprowadzeniu na podstawie koncepcji praw kulturowych własnej definicji.

11 Wyniki tej części badań stanowią podstawę także innych opracowań naukowych przygotowanych przez członków 
zespołu projektowego.
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Podczas trwania badań z twórcami, zespół projektowy podjął decyzję o przeprowadzeniu inter-
netowej ankiety dotyczącej współpracy organów administracji lokalnej i centralnej z mniejszo-
ściami etnicznymi. Na podstawie desk-reserchu i po uwzględnieniu rozmieszczenia mniejszości 
w poszczególnych województwach, przeprowadzono badanie, które odnosiło się głównie do 
3. obszaru badawczego, czyli warunków twórczości. Badanie zostało przeprowadzone przede 
wszystkim w urzędach wojewódzkich, a także w wybranych urzędach gmin oraz lokalnych do-
mach kultury i bibliotekach. 

2.3.3. Odbiorcy sztuki etnicznej

Uzupełnieniem badań z twórcami i działaczami kultury były ankiety przeprowadzone wśród osób, 
które potencjalnie mogą być zainteresowane sztuką etniczną. W ramach badania przeprowadzo-
no ankiety (m.in. ze studentami) na temat dostępności i atrakcyjności oferty kulturalnej mniej-
szości etnicznej oraz potrzeb odbiorców, którzy nie są członkami grup etnicznych a jednocześnie 
interesują się kulturą mniejszości. 

2.3.4. Eksperci współpracujący z mniejszościami etnicznymi

W ostatniej fazie badań przeprowadzono wywiady pogłębione z naukowcami oraz przedstawicie-
lami poszczególnych mniejszości, którzy mają znaczny dorobek naukowy dotyczący danej grupy 
etnicznej oraz doświadczenie w działalności na jej rzecz. Wśród respondentów z tej grupy znaleźli 
się naukowcy, badacze-praktycy, a także członkowie i kierownicy organizacji mniejszościowych. 
Zebrany materiał posłużył jako uzupełnienie i komentarz do wyników badań przeprowadzonych 
z twórcami i pracownikami administracji. 
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3. Struktura publikacji 

Niniejsza publikacja składa się z trzech części. 

W CZęśCI 1: Mniejszości etniczne w Polsce w perspektywie historycznej znajdą Państwo 4 rozdziały 
przygotowane przez koordynatorów badań realizowanych podczas projektu. W każdym rozdzia-
le w syntetyczny sposób przedstawiono rys historyczno-kulturowy funkcjonowania mniejszości 
etnicznych w Polsce. W tej części poznają Państwo m.in.: kontekst historyczny pojawienia się na 
ziemiach polskich Karaimów (tekst autorstwa Katarzyny Jareckiej-Stępień), losy społeczności łem-
kowskiej do 1989 r. (rozdział Anny Wilk), wyznaczniki tożsamości Romów (tekst Jacka Jaciubka) 
oraz funkcjonowanie społeczności Tatarów polskich w perspektywie historycznej (rozdział Kata-
rzyny Jareckiej-Stępień). 

CZęść 2: Działalność twórcza mniejszości etnicznych zawiera analizę wyników badań przeprowa-
dzonych w ramach projektu. W tej części znajduje się rozdział autorstwa Aleksandry Synowiec 
z omówieniem wyników badań ilościowych oraz tekst przygotowany przez Karolinę Kwiecień 
poświęcony analizie wyników badania jakościowego. Komentarz do rezultatów badań stanowią 
4 rozdziały eksperckie przygotowane przez: Marcina Zybałę (tekst dotyczący działalności Kara-
imów), Aleksandrę Synowiec (o współczesnej twórczości Łemków), Małgorzatę Kołaczek (z ko-
mentarzem dotyczącym twórczości Romów) oraz Karolinę Radłowską (na temat cech charaktery-
stycznych kultury Tatarów polskich). 

W ostatniej, CZęśCI 3: Współpraca z mniejszościami – rekomendacje znajdą Państwo dwa rozdzia-
ły zawierające próbę podsumowania badań i wskazania praktycznych rozwiązań dotyczących 
współpracy z mniejszościami. Sylwia Jaskuła oraz Leszek Korporowicz wskazują na tendencje 
funkcjonowania mniejszości etnicznych w świetle koncepcji praw kulturowych, a Anna Wilk doko-
nuje analizy współpracy organizacji mniejszości etnicznych z administracją od 1989 r. do czasów 
współczesnych. Na końcu monografii umieszczono bibliografię przygotowaną przez autorów tek-
stów wchodzących w skład publikacji. 



Katarzyna Jarecka-Stępień 

Rys historyczno-kulturowy 
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1. Karaimi na ziemiach polskich

Karaimi są nietypową mniejszością, od setek lat nieustannie łączą bowiem cechy grupy religijnej 
i etnicznej. Są bardzo małą społecznością, która od blisko sześciu stuleci zamieszkuje ziemie Pol-
ski i Litwy. Współcześni badacze Karaimów, na przykład Waldemar Możdżonek, podkreślają, że 
wyłącznie tzw. Karaimi krymsko-polscy są jednocześnie grupą religijną i etniczną1. Sama nazwa 
Karaimi ma związek z religią i wywodzi się od doktrynalnego położenia nacisku na czytanie, stu-
diowanie pism religijnych. Nałożony na wiernych obowiązek indywidualnego poznawania tre-
ści tych pism pociągał za sobą konieczność edukacji nie tylko w zakresie czytania i pisania, ale 
również potrzebę znajomości języków obcych, np. hebrajskiego. Stąd u Karaimów powszechny 
obowiązek nauki2. W konsekwencji zaczęto nazywać ich po hebrajsku Kara’im, co tłumaczy się 
jako czytający3. Doktryna karaimizmu wyłoniła się w VIII wieku z judaizmu, a jej podstawą są księgi 
Starego Testamentu, zwłaszcza Pięcioksiąg4.

Obecnie coraz częściej przeważa pogląd, że karaimizm powstał ok. VII wieku w wyniku nałożenia 
się kilku czynników historycznych, między innymi istnienia licznych heterodoksyjnych trendów 
w środowiskach żydowskich Mezopotamii, pojawienia się na Bliskim Wschodzie islamu oraz roz-
proszenia Żydów, co w efekcie odsunęło ich od głównych ośrodków nauczania rabinicznego5. 
Dość szybko wyznanie karaimskie rozprzestrzeniło się w Azji i dotarło do tureckich ludów pół-
koczowniczych6. Prowadząc działalność misyjną, Karaimi zdołali nawrócić między innymi część 
ludności dawnej Chazarii, zamieszkującej tereny całej dzisiejszej południowej Rosji. Karaimizm 
przyjęła między innymi część ludności pochodzenia tureckiego osiadła na Półwyspie Krymskim 
i stepach południoworuskich. Współcześni Karaimi polscy, litewscy i krymscy wywodzą się wła-
śnie z części ludności z państwa chazarskiego oraz – po jego upadku w drugiej połowie X wieku 
– z przybyłych później na te ziemie szczepów kipczacko-połowieckich pochodzenia tureckiego7.

Na ziemie polskie Karaimi przybyli około XIII–XIV wieku. Tradycja ich przybycie wiąże z osobą 
księcia Witolda, który po wyprawie na Krym w 1397 r. sprowadził na tereny Wielkiego Księstwa 
Litewskiego 383 rodziny karaimskie. W tym samym czasie sprowadzeni zostali również Tatarzy. 
Wielki Książę osadził ich w miejscowościach położonych na granicy Księstwa i Zakonu Kawalerów 
Mieczowych w celu rozwoju gospodarczego i obronnego zabezpieczenia państwa od strony pół-
nocno-zachodniej (np. Troki, Wilno). Jemu też przypisuje się osadnictwo karaimskie na ziemiach 
ruskich (np. Łuck, Karaimówka, Lwów, Halicz)8.

1 Znane są jeszcze dwie grupy wyznawców religii karaimskiej, których członkowie nie są etnicznymi Karaimami. Pierw-
sza to Karaimi orientalni pochodzenia semickiego, druga to żyjący w Rosji Karaimi słowiańscy. Karaimi krymsko-polscy 
są natomiast ludem tureckim i obok Tatarów i Ormian należą do mniejszości pochodzenia orientalnego; za: Możdżo-
nek W., Karaimi – naród  zapomniany, [w:] „Studia Politologiczne”, 2007, tom 5, s. 268; zob. także http://religie.epf.pl/
religie.html?catid=|4|1|11|&rb=cs_article&id=435902 (dostęp: 3.01.2016).

2 Możdżonek W., Karaimi…, s. 275.
3 Pełczyński G., Najmniejsza mniejszość, Warszawa 1995, s. 10.
4 Tomaszewski J., Rzeczpospolita Wielu Narodów, Warszawa 1995, s. 240.
5 Tomal M., Z dziejów antyrabinicznej polemiki karaimskiej w X wieku, [w:] „Studia Judaica” 2000 nr 2(6), s. 164.
6 Zajączkowski A., Zarys religii karaimskiej, Warszawa 2003, s. 8.
7 Dubiński A., Caraimica. Prace karaimoznawcze, Warszawa 1994, s. 274.
8 Berdychowska B., Mniejszości narodowe w Polsce. Praktyka po 1989 roku, Warszawa 1998, s. 290.
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Kolejnym istotnym wydarzeniem dla karaimskiej wspólnoty na ziemiach polsko-litewskich było 
ustanowienie dekretem carskim w 1857 r. w Trokach Karaimskiego Zarządu Duchownego oraz 
urzędu hachana, który odtąd był duchowym i świeckim zwierzchnikiem całej społeczności ka-
raimskiej9. Wraz z zakończeniem I wojny światowej dobiegł kresu trwający prawie półtora wieku 
okres obecności Karaimów w Imperium Rosyjskim. W wyniku migracji i zmian administracyjnych 
ówczesne struktury karaimizmu rozpadły się i całkowicie zanikły10. Z drugiej strony, w 1918 r. 
większość skupisk karaimskich z terenów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów znalazła się 
w granicach państwa polskiego, poza nimi pozostała gmina karaimska w Poniewieżu, przynależ-
na terytorialnie do Litwy Kowieńskiej. Niecałe 10 lat później, w 1927 r., ogłoszona została w Polsce 
autokefalia wyznania karaimskiego11. W konsekwencji, w czasie dwudziestolecia międzywojenne-
go istniały na terenie II Rzeczypospolitej cztery gminy wyznaniowe (dżymaty): w Trokach, Wilnie, 
Łucku i Haliczu. Grzegorz Pełczyński szacuje, że obszar Polski zamieszkiwało wówczas ok. 1000 
Karaimów12, natomiast Urszula Wróblewska ocenia tę liczbę na 800–1500 osób, mieszkających 
głównie w województwach: wileńskim, wołyńskim i stanisławowskim13. Obierali oni duchownych 
(hacham, hazzan, ochuwczu), których zadaniem było przede wszystkim przewodniczenie zbioro-
wym modlitwom w karaimskich miejscach kultu (kenesach, kienesach). 

Międzywojnie to apogeum rozkwitu życia kulturalnego Karaimów w Polsce. Mniejszość karaimska 
zawdzięczała to przede wszystkim licznej inteligencji, dążącej do odrodzenia swej społeczności14. 
Sprzyjało temu przyjęcie w 1936 r. przez Sejm Rzeczypospolitej Ustawy o stosunku Państwa do 
Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. W oparciu o nią utworzono Karaimski 
Związek Religijny, któremu na mocy artykułu pierwszego niniejszej ustawy zagwarantowano au-
tonomię. W myśl dekretu Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający wła-
sny ustrój i własny zarząd wewnętrzny, jest samodzielny i niezależny od jakichkolwiek obcokrajowych 
władz duchownych lub świeckich15. Zgodnie z powyższą ustawą, zwierzchnią władzą Karaimskiego 
Związku Religijnego był Hachan Karaimski w Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawował naczelny 
zarząd nad sprawami wyznania, nadzór nad całym duchowieństwem karaimskim i pieczę nad 
potrzebami religijnymi Karaimów w RP. Na czele gminy wyznaniowej stał hazzan, którego wspie-
rał w pracy organizacyjnej ochuwczu oraz zarząd gminy wybierany przez członków wspólnoty16.

Zmieniający miejsce pobytu Karaimi chętnie osiedlali się w większych miastach, np. w Warszawie 
oraz Wilnie, gdzie znajdowali zatrudnienie między innymi w instytucjach administracji i nauki17. 

9 Machul-Telus B., Karaimi polscy – ze szczególnym uwzględnieniem działalności warszawskiej, [w:] „Studia Mazowieckie”, 
2009 nr 3, s. 4.

10 Szyszman Sz., Karaimizm – doktryna i historia, Wrocław 2005, s. 122.
11 Dubiński A., Caraimica…, s. 274.
12 Pełczyński G., Karaimi polscy, [w:] „Sprawy Narodowościowe” 1993, z. 1, s. 284.
13 Wróblewska U., Działalność kulturalno-oświatowa Karaimów w Drugiej Rzeczypospolitej, Białystok 2015, s. 33.
14 Pełczyński G., Karaimi polscy, [w:] „Sprawy Narodowościowe” 1993, z. 1, s. 283.
15 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. 1936 nr 30 poz. 241).
16 Jedynym hazzanem w powojennej Polsce był Rafał Abkowicz. Przed wojną pełnił funkcję hazzana i nauczyciela religii 

w Łucku na Wołyniu, po czym został przeniesiony na równorzędne stanowisko do Wilna, gdzie pełnił tę funkcję do roku 
1946. W 1946 r. wyjechał z żoną i młodszymi synami do Polski i osiedlił się we Wrocławiu, gdzie organizował Karaimską 
Gminę Wyznaniową i opiekował się kenesą, która działała do 1989 r.; zob. Karaimska baza literacko-bibliograficzna 
e-jazyszłar, www.jazyszlar.karaimi.org (dostęp: 3.01.2016).

17 Pełczyński G., Rys dziejów Karaimów warszawskich, [w:] Warszawa, etniczne i społeczno-kulturowe zróżnicowanie miasta 
(XVII–XX w.), red. Stwarz A., Warszawa 1998, s. 64.

www.jazyszlar.karaimi.org
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Niejednokrotnie były to wybitne jednostki, które nadawały kierunek zróżnicowanym formom 
działalności kulturalno-oświatowej Karaimów w II RP. Wśród nich należy wymienić Ananiasza 
Zajączkowskiego – wykładowcę języka tureckiego w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu War-
szawskiego, który po otrzymaniu profesury w 1935 r. utworzył warszawską turkologię. Profesor 
Zajączkowski do dziś jest uważany za jednego z najwybitniejszych turkologów europejskich oraz 
prekursora edycji zabytków kipczackich18. Kolejna wybitna postać warszawskiej elity intelektual-
nej tego okresu to Emil Kobecki, który był członkiem i założycielem Instytutu Wschodniego w War-
szawie oraz honorowym przewodniczącym gminy wyznaniowej w Trokach i cieszył się wielką es-
tymą wśród warszawskich Karaimów i Tatarów19. Podczas II wojny światowej bohaterską postawą 
wyróżnił się inżynier radiowiec Jan (Isaj) Pilecki, który we wrześniu 1939 r. – podczas oblężenia 
Warszawy – nagrywał i upubliczniał wystąpienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego20.

Po II wojnie światowej i włączeniu Litwy oraz wschodnich regionów Polski do ZSSR, gminy kara-
imskie znalazły się w zupełnie nowej sytuacji. Karaimi polscy poddani zostali presji przesiedlenia, 
co doprowadziło do rozproszenia – i tak już małej społeczności – na terenie całego kraju. Powstały 
wówczas nowe gminy w Warszawie, Gdańsku, Opolu, Krakowie i we Wrocławiu21. Przyjmuje się, że 
w pierwszym okresie po II wojnie światowej do Polski przyjechało lub repatriowało się ok. 150 Ka-
raimów, zaś po 1956 r. dodatkowych kilkadziesiąt osób22. W literaturze przedmiotu często podkre-
śla się fakt, iż w owym czasie wielu Karaimów, zwłaszcza ze starszego pokolenia, pozostało jednak 
w ZSSR. Uważali bowiem, że wyjazd z tradycyjnych siedzib osłabi tożsamość grupy karaimskiej. Ich 
przewidywania szybko okazały się prawdziwe, gdyż na skutek rozproszenia doszło do obumierania 
tradycji, znajomości języka, obrzędów i liturgii u pokolenia wychowywanego już w Polsce23.

Po II wojnie światowej Karaimów było maksymalnie 30024. Dominował wśród nich pogląd, że aby 
ochronić odrębność etniczną i kulturową, a także zachować karaimskie tradycje, należy przestrze-
gać zasad endogamii. Tymczasem w tak nielicznej społeczności stawała się ona coraz trudniejsza 
i coraz powszechniejsze stawały się małżeństwa mieszane. Osoby łamiące zasadę endogamii mo-
gły nadal należeć do wspólnoty karaimskiej, ale ich dzieci, mimo iż mogły utrzymywać kontakty 
z karaimskimi krewnymi, nie były już uważane za Karaimów25.

18 Zajączkowska-Łopatto M., Działalność zawodowa i społeczna Karaimów Trockich w Warszawie w XX wieku, [w:] Orient 
w tradycji społeczeństwa Wielkiego Księstwa Litewskiego: Tatarzy i Karaimi, red. Pšibilskis V. B., Wilno 2008, s. 302.

19 Ibidem, s. 302.
20 Ibidem, s. 302.
21 Dubiński A., Caraimica…, s. 274.
22 Szyszman Sz., Karaimizm…,s. 139.
23 Dziąćko K., Mniejszości etniczne w Polsce – Karaimi, www.etnologia.pl (dostęp 2.01.2016).
24 Pełczyński G., Karaimi polscy, Poznań 2004, s. 47.
25 25Ibidem, s. 47.

www.etnologia.pl
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2. Karaimska tożsamość

Świadomość odrębności etnicznej Karaimów zaczęła budzić się w XIX wieku. Grzegorz Pełczyński 
wskazuje na jej trzy składniki: przekonanie o wspólnym pochodzeniu, odrębność etniczna oraz 
stosunek do terytorium –  można uznać, że polscy Karaimi mieli trzy ojczyzny ideologiczne: Zie-
mię Świętą, Krym i Polskę (szczególnie po I wojnie światowej). Od 1918 roku, ze względu na ad-
ministracyjny podział Europy oraz spore zasymilowanie z polską społecznością i lojalność wobec 
władz Rzeczypospolitej, w pełni uzasadnione jest nazywanie ich Karaimami polskimi26. Wydaje 
się, że rozwój świadomości etnicznej można także wiązać z istnieniem warstwy inteligencji kara-
imskiej, wśród której narodził się nieformalny ruch odrodzenia etnicznego, zmierzający do pogo-
dzenia tradycji z przemianami społecznymi. Objawiało się to zwłaszcza w rozwoju literatury pięk-
nej i złagodzeniu przepisów kultu religijnego (np. wzrost znaczenia języka karaimskiego zamiast 
hebrajskiego w liturgii)27.

Obecnie Karaimi, zgodnie z Ustawą o mniejszościach28, stanowią jedną z czterech (obok Romów, 
Tatarów i Łemków) uznanych w Polsce mniejszości etnicznych. Niemniej jednak, ich liczbę trudno 
ustalić. Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. podaje liczbę 45 osób deklarujących narodowość ka-
raimską29. Karaimskie rejestry szacują tę liczbę na około 120 osób. Tak duża dysproporcja zdaje się 
wynikać z różnej samoidentyfikacji przedstawicieli tej społeczności. Jak pisze Mariola Abkowicz, 
dla większości podstawowe kryterium stanowią narodowość – Karaim i wyznanie – karaimskie. 
Do pozostałych należą: narodowość – Polak, wyznanie – karaimskie oraz narodowość – Polak, 
wyznanie – inne niż karaimskie30. Wśród mniejszości karaimskiej są także osoby, które z różnych 
przyczyn nie chcą deklarować ani narodowości, ani wyznania. Dlatego trudno stwierdzić, jaka 
jest faktyczna liczba osób pochodzenia karaimskiego w Polsce. Szacunkowo można przyjąć za 
Grzegorzem Pełczyńskim, badaczem tej społeczności, że liczebność polskich Karaimów wynosi 
obecnie ok. 100 osób31. Największe trudności badawcze wynikają przede wszystkim z ograniczeń 
w określeniu liczby osób o korzeniach karaimskich, które nie utrzymują kontaktów ze środowi-
skami karaimskimi. Dlatego dane szacowane na podstawie informacji posiadanych przez Związek 
Karaimów Polskich mówią, że w dużym przybliżeniu można założyć wielkość grupy nawet na oko-
ło 500–1000 osób32.

W przypadku Karaimów świadomość odrębności etnicznej należy również powiązać z zacho-
wanym do czasów współczesnych językiem, który służył tak do kultu religijnego, jak i w życiu 
codziennym. Język, którym posługują się Karaimi litewsko-polscy oraz zamieszkali na Półwyspie 

26 Pełczyński G., Karaimi polscy, [w:] „Sprawy Narodowościowe” 1993, z. 1, s. 282.
27 Ibidem, s. 283.
28 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 

141).
29 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 w zakresie deklarowanej narodowości oraz ję-

zyka używanego w domu, Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (dostęp: 
20.03.2016).

30 Abkowicz A., Karaimi we Wrocławiu, [w:] „Almanach Karaimski” 2007, nr 3, s. 107.
31 Pełczyński G, Karaimi polscy, Poznań 2004, s. 35.
32 Jak wskazują naukowcy, na takie przypuszczenia pozwalają badania przeprowadzone wśród społeczności karaimskiej 

w Polsce i na Litwie w 1997 r., których wyniki opublikowano w 2003 r. Próba do badań terenowych prowadzonych na 
Dolnym Śląsku to 78 ankiet przeprowadzonych w 15 rodzin Karaimów; zob. Abkowicz A., Karaimi we Wrocławiu, [w:] 
„Almanach Karaimski” 2007.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludno�ci i Mieszka� 2002 w zakresie deklarowanej narodowo�cioraz j�zyka u�ywanego w domu, G��wny Urz�d Statystyczny,http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm (dost�p: 20.03.2016).
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Krymskim, należy do grupy języków tureckich33. Ukształtował się na bazie języka chazarskiego 
i połowieckiego, a obecnie dzieli się na trzy dialekty: krymski, trocki i halicko-łucki. Karaimi posłu-
giwali się tym językiem w kontaktach codziennych. Był to również język wykładowy w szkołach 
religijnych zwanych midraszami. Z drugiej strony znawcy problematyki karaimskiej podkreślają, 
że każdy Karaim był co najmniej dwujęzyczny, choć za swój język rodzimy uważał karaimski34. 
Język ten był używany jeszcze w okresie międzywojennym35. Wówczas podejmowano wiele dzia-
łań, aby zachować jego żywotność, m.in. publikowano książki oraz czasopisma w języku karaim-
skim i polskim (Myśl Karaimska, Karaj Awazy)36. Pisma te w zasadniczy sposób kształtowały tożsa-
mość etniczną. Miały na celu nie tylko publikowanie prac, ale również edukowanie czytelników, 
podtrzymywanie znajomości języka. Równocześnie pełniły rolę nośnika informacji, na przykład 
o najważniejszych wydarzeniach społeczno-kulturalnych. W związku z tym, że swym zasięgiem 
obejmowały wszystkie gminy, podtrzymywały świadomość jedności narodowej. Teksty dotyczyły 
głównie problemów społeczności: publikowano utwory o treści patriotycznej, odezwy, listy pa-
sterskie do Karaimów, prace naukowe i recenzje prac naukowych poświęconych tematyce kara-
imskiej37. Po II wojnie światowej na licznych zjazdach Karaimów wielokrotnie podkreślano wagę 
nauczania języka. Jednak nie sprzyjało temu ani wspomniane już rozproszenie Karaimów, ani po-
stępująca laicyzacja stosunków społecznych, ani polityka komunistycznych władz wobec języków 
mniejszości. Spośród tych, którzy urodzili się w powojennej Polsce, tylko nieliczni nauczyli się go 
w takim stopniu, by móc czytać oryginalne teksty, dodatkowo pomagając sobie słownikiem38.

Obecnie społeczność polskich Karaimów jest bardzo nieliczna i składa się przede wszystkim 
z osób starszych. Jednocześnie wśród młodego pokolenia dominują silne tendencje asymilacyj-
ne, co znacząco obniża aktywność tej społeczności i bezpośrednio przyczynia się do zamierania 
religii. Wydaje się jednak, że zachodzące w ostatnich latach przemiany polityczno-społeczne, tak 
w Polsce, jak i w całej Europie Środkowo-Wschodniej, sprzyjają odradzaniu się tożsamości etnicz-
nej i życia kulturalnego Karaimów, a także ich częstszym kontaktom z przedstawicielami mniej-
szości w innych krajach.

33 Dubiński A., Karaimi [w:] „Dwumiesięcznik religijno-społeczny «,Jednota»”, 1991, nr 8–9.
34 Pełczyński G., Karaimi polscy, Poznań 2004, s. 25.
35 Możdżonek W., Karaimi…, s. 280.
36 Zob. Nemeth M., Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość karaimskiej działalności kulturalno-językowej, [w:] Karaimi, red. 

Machul-Telus B., Warszawa 2012, s. 62.
37 Ibidem, s. 67.
38 Ibidem, s. 38.
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3. Działalność organizacyjna Karaimów

Po II wojnie światowej i zmianach granic państwa polskiego Karaimi ze wschodu osiedlili się 
w większych miastach Polski (np. w Warszawie, Wrocławiu). W nowych realiach politycznych i spo-
łecznych ich działalność organizacyjna rozpoczęła się od próby odtworzenia struktur religijnych 
zgodnie z zapisami wspomnianej Ustawy o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijne-
go w Rzeczypospolitej Polskiej z 1936 r. Społeczność podjęła próby reaktywacji działalności w no-
wych warunkach, organizując się w dżymaty. 11 listopada 1945 r. odbyło się w Podkowie Leśnej 
pierwsze spotkanie organizacyjne członków Karaimskiego Związku Religijnego w Polsce. Wybrano 
na nim władze tymczasowe i określono kierunek dalszych działań. Wzrost liczby Karaimów osie-
dlających się w Trójmieście, Wrocławiu i Opolu wskazywał na konieczność powołania terenowych 
delegatur. Ich głównym zadaniem była opieka nad repatriantami oraz inwentaryzacja i zabez-
pieczenie przywożonych przez nich przedmiotów kultu, archiwaliów i materiałów dotyczących 
historii dawnych gmin, znajdujących się obecnie poza granicami Polski39. 

Jednak głównym celem przywódców społeczności karaimskiej było utrzymanie i kontynuowanie 
tradycji i zwyczajów, jak również pogłębienie uświadomienia odrębności etnicznej. Z uwagi na 
niewielką liczbę wiernych, spotkania religijne początkowo odbywały się w domach prywatnych. 
Przykładowo, w 1952 r. na kaplicę przeznaczono pomieszczenia we wrocławskim mieszkaniu ha-
zzana Rafała Abkowicza. Mimo stale zmniejszającej się liczby wiernych działała ona aż do 1989 r. 
Hazzan Abkowicz odwiedzał także karaimskie społeczności w innych ośrodkach, udając się tam 
w celu odprawienia nabożeństw z okazji świąt, czy też z ostatnią posługą dla zmarłych. Prowadził 
szeroką korespondencję z wiernymi w Polsce i na Litwie, na ich prośby odprawiał w domowej 
kaplicy modły błogosławiące (ałhysz) i za dusze zmarłych (sahyncz). Funkcje kapłańskie pełnił do 
śmierci w 1992 r. 

Życie społeczne i organizacyjne Karaimów weszło w nową fazę w 1997 r. We Wrocławiu zarejestro-
wano wówczas Związek Karaimów Polskich w RP – organizację zrzeszającą zamieszkałych w Polsce 
przedstawicieli karaimskiej mniejszości etnicznej oraz członków ich rodzin. Jako główne cele dzia-
łalności ZKP przyjęto: przekazywanie wiadomości na temat mniejszości karaimskiej w polskim 
społeczeństwie oraz podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej społeczności karaimskiej. 
Jednym z pierwszych dużych projektów Związku były Dni Karaimskie – Karaj Kiunlari, które odby-
ły się w 2003 r. w Warszawie. Na program wydarzenia złożyły się między innymi: seminarium pt. 
Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, koncert twórców kultury karaimskiej, 
warsztaty taneczne oraz prezentacje kuchni karaimskiej40. Karaj Kiunlari stały się istotnym bodź-
cem do podejmowania kolejnych działań organizacyjnych. W kolejnych latach członkowie ZKP 
podjęli wiele inicjatyw. Należały do nich między innymi: 

  czynne uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych na rzecz promowania mniej-
szości narodowych; 

  organizacja spotkań członków społeczności karaimskiej; 

39 Karaimski Związek Religijny, http://religie.wiara.pl/doc/472373 (dostęp: 2.01.2016).
40 Związek Karaimów Polskich w RP, http://www.karaimi.org/ (dostęp: 2.01.2016).

http://religie.wiara.pl/doc/472373
www.karaimi.org
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  prace remontowo-budowlane, konserwatorskie oraz bieżące na terenie karaimskiego 
cmentarza w Warszawie;

  udział w imprezach organizowanych przez członków społeczności karaimskiej w kraju 
i poza jego granicami;

  działalność wydawnicza w ramach powołanej do życia w 2004 r. karaimskiej oficyny 
wydawniczej BITIK, skierowana do zainteresowanych środowisk, a także do Karaimów 
w Polsce i za granicą; 

  powołanie i wspieranie rozwoju karaimskiego zespołu folklorystycznego Dostłar41.

W ostatnich latach w Polsce i na Litwie podejmuje się coraz więcej wysiłków w celu zachowania 
i utrzymania tożsamości karaimskiej – szczególnie poprzez naukę języka. Przygotowano podręcz-
nik do nauki języka karaimskiego i dwa słowniki polsko-karaimskie42. W 2004 r. ukazały się skrypty 
do nauki religii karaimskiej dla młodzieży szkół średnich. Związek Karaimów Polskich podjął rów-
nież prace archiwizacyjne i inwentaryzacyjne nad zgromadzonymi archiwami, zbiorami i kolekcja-
mi karaimskimi, prowadzonymi w ramach tworzonego Cyfrowego Archiwum Karaimskiego, oraz 
jego wizualnej kontynuacji – wystawy Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w danej fotografii. 
Przekaz prezentowanej w latach 2010–2011 wystawy wzmocniono wydarzeniami edukacyjnymi 
i popularyzatorskimi43. Uruchomiono także projekt, polegający na digitalizacji znaczącej części XX
-wiecznych publikacji karaimskich i zamieszczeniu ich na oficjalnej witrynie internetowej Związku 
Karaimów Polskich. Umożliwiło to szeroki dostęp do materiałów językowych. Działająca we Wro-
cławiu oficyna wydawnicza ZKP Bitik, obok wydawanego od 1999 r. czasopisma Awazymyz44, opu-
blikowała kilka książek służących popularyzowaniu wiedzy o przeszłości i religii Karaimów45. Jak 
pisze Michał Nemeth, jest to zasługa przede wszystkim kolegium redakcyjnego wydawnictwa: 
Marioli Abkowicz, Adama Dubińskiego i Anny Sulimowicz, współpracujących z innymi działacza-
mi społecznymi, a przede wszystkim z Anną Abkowicz, Ireną Jaroszyńską i Konstantym Pileckim46.

Wydaje się, że niewielka i stale malejąca grupa osób pochodzenia karaimskiego potrafiła znaleźć 
swoje miejsce w polskim społeczeństwie, tworząc własne struktury organizacyjne i prowadząc 
działalność popularyzatorską oraz kulturotwórczą w różnych dziedzinach, obejmując swym za-
sięgiem teren całej Polski i podtrzymując stały kontakt ze środowiskami karaimskimi na całym 
świecie.

41 Zob. szerzej: Abkowicz M., Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945 roku, [w:] Karaimi, red. Machul-Telus B., Warszawa 
2012, s. 203.

42 Nemeth M., Przeszłość…, s. 70.
43 Abkowicz M., Karaimskie życie…, s. 203.
44 Awazymyz to czasopismo o profilu historycznym, społecznym i kulturalnym, redagowane głównie z myślą o środowi-

sku karaimskim, ale też adresowane do wszystkich zainteresowanych problematyką karaimską.
45 Zob. szerzej: Karaj kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie, red. Abkowicz M., Jankowski 

H.,Wrocław 2004; Szyszman Sz., Karaimizm. Doktryna i historia, Warszawa 2005; Pilecki Sz., Chłopiec z Leśnik. Dziennik 
z lat 1939–1945, Warszawa 2009.

46 Nemeth M., Przeszłość…, s. 69–70.
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1. Narodziny łemkowskiej tożsamości

Nazwa Łemko wywodzi się z żartobliwego ludowego przezwiska łem, len co oznacza: tylko, ale; do 
literatury wprowadzili ją Jan Čaplovič oraz Josyf Łewyckij1. Sami Łemkowie do XIX wieku nazywali 
siebie Rusinami bądź Rusnakami. Podstawowym kryterium odrębności etnicznej tej społeczności 
była przynależność do wschodniego kręgu kulturowego, wyznanie greckokatolickie bądź prawo-
sławne2. Społeczność ta budowała swoją odrębność na podstawie izolacji językowo-kulturowej 
od ludności polskiej i słowackiej. Kontakty żyjących obok siebie społeczności miały charakter je-
dynie handlowy (wspólne jarmarki) oraz samorządowy (poprzez przynależność do tych samych 
jednostek administracyjnych). Pomimo podobieństw w prowadzeniu osiadłego trybu życia oraz 
rolno-hodowlanego typu gospodarki, sąsiednie społeczności nie nawiązywały bliższych relacji3. 
Ukształtowana w długim procesie integracji etnicznej i kulturowej, ludność łemkowska wytwo-
rzyła specyficzny zespół cech kultury materialnej i duchowej, które jako wyróżniki etnograficzne 
(typ zabudowy wsi, architektura cerkiewna, strój, wierzenia, obrzędy) pełniły funkcję odróżniającą 
ludność łemkowską od sąsiadujących społeczności. Na ich kształt szczególny wpływ miała spe-
cyfika przejściowości pogranicza Łemkowszczyzny, a także krzyżowanie się wpływów polskich, 
wołosko-rusińskich oraz północnosłowackich4.

Do 1947 r. ludność łemkowska zamieszkiwała część Karpat od rzeki Poprad na zachodzie po pa-
smo Wielkiego Działu na wschodzie. Obszar ten, umownie nazwany Łemkowszczyzną, tworzył li-
czący w przybliżeniu ok. 140–150 km klin pomiędzy osadnictwem zachodniosłowiańskim, od rzek 
Osławy i Laborca po linię Popradu. To właśnie górski i pograniczny charakter tego terytorium miał 
w głównej mierze wpływ na proces formowania się izolacjonizmu grupowego oraz wykształcenie 
się jednolitej pod względem etnograficznym, kulturowym i dialektalnym społeczności5. Wśród 
teorii, podejmujących próbę wyjaśnienia, skąd wywodzą się przodkowie Łemków, wyłaniają się 
dwa opozycyjne nurty: teoria migracyjna oraz autochtoniczna. Zwolennicy teorii autochtonizmu 
Łemków w Karpatach wywodzą ich od Białych Chorwatów, którzy mieli zasiedlać tereny później-
szej Łemkowszczyzny już od VII wieku, później – ze względu na silne związki z Rusią Kijowską – 
nadając sobie miano Rusinów bądź Rusinów Karpackich6. W historiografii polskiej za najbardziej 
prawdopodobną przyjęto hipotezę migracji wołoskiej, która napływała łukiem Karpat ze wschodu 
na zachód w poszukiwaniu nowych obszarów hodowlano-pasterskich, związanych z sezonowymi 
wypasami stad; ulegając stopniowo rutenizacji w wyniku łączenia się z reprezentującymi osiadły 

1 Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Kraków 2001, s.17.
2 Michna E., Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch Rusiński na 

Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Kraków 2004, s. 55.
3 Michna E., Łemkowie, grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995, s. 33.
4 Zob. Misiak M., W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław 2006, s. 68; Pudło K., Łemko-

wie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947–1985, Wrocław 1987, s. 12.
5 Zob. Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska…, s. 21; Horbal B., Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918–

1921, Wrocław 1997, s. 8; Reinfuss R., Etnograficzne granice Łemkowszczyzny. Próba wytyczenia granicy Łemkowszczyzny 
na podstawie zasięgu łemkowskiego stroju, w: „Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy”, Warszawa 1936, s. 241.

6 Zob. Krasowski I., Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie Niskim, [w:] Łemkowie w historii i kulturze Karpat, red. 
Czajkowski J., Sanok 1995, s. 383.
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tryb życia Rusinami7. Dyskusyjne jest jednakże etniczne pochodzenie Wołochów i ich pierwotne 
terytorium zamieszkania8.

Przemiany społeczne w Galicji doprowadziły do tego, iż peryferyjnie położona względem lwowskie-
go centrum politycznego Łemkowszczyzna na przełomie XIX i XX wieku znalazła się w orbicie proce-
sów narodowotwórczych i rywalizacji kształtujących się nacji. Za sprawą wykształconej we Lwowie 
inteligencji, końcem XIX wieku hasła narodowościowe stopniowo docierały również na Łemkowsz-
czyznę, stawiając zamieszkującą ją społeczność przed koniecznością samookreślenia9. O tożsamość 
Łemków rywalizowały rusofilskie, staroruskie oraz proukraińskie środowiska. Pierwszą, najstarszą 
orientacją narodową, która narodziła się na Łemkowszczyźnie, była ideologia staroruska10. Budzicie-
le ruchu staroruskiego na terenie Galicji określali swą tożsamość przez nawiązanie do tradycji Rusi 
Kijowskiej, podkreślenie odrębności od narodu polskiego oraz politykę lojalizmu wobec monarchii 
habsburskiej11. Orientacją narodową, która jako kolejna pojawiła się na Łemkowszczyźnie, był rusofi-
lizm, zakładający przynależność Łemków do jednego ogólnoruskiego narodu, uznającego istnienie 
różnic kulturowych oraz językowych grup etnicznych wchodzących w jego skład. Początkowo dzia-
łacze rusofilscy nie wprowadzali żadnych nowości lingwistycznych, czym zaskarbiali sobie przychyl-
ność Łemków. Jednak po pewnym czasie zaakcentowali potrzebę uczynienia z rosyjskiego wspól-
nego języka literackiego12. W tym samym czasie na terenie Łemkowszczyzny działał ruch ukraiński, 
dążący do utworzenia autonomicznego państwa. Jego działacze głosili ideę wyraźnej kulturowej i 
narodowej odrębności mieszkańców Bukowiny, Zakarpacia oraz Galicji Wschodniej13.

Pomiędzy działaczami orientacji ukraińskiej i rusofilskiej doszło do zakrojonej na szeroką skalę 
rywalizacji. Propagandy obu ruchów przyjęły masowy charakter, obejmując swym zasięgiem nie 
tylko wymiar społeczny, ale również religijny, kulturowy oraz oświatowy. Duże znaczenie dla utrzy-
mania separatyzmu obu stronnictw miało także stanowisko emigracji rusińskiej osiadłej w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie, które przejawiało się w przesyłaniu krewnym z Łemkowszczyzny 

7 Zob. Stadnicki A., O wsiach tzw. wołoskich na północnym stoku Karpat, Lwów 1848.
8 Istnieją hipotezy upatrujące pochodzenie tychże od plemion bałkańskich (konglomerat Arumunów, południowych 

Słowian oraz Albańczyków), przybyłych z Bałkanów, przez Wołoszę (Karpaty rumuńskie) wzdłuż Karpat na teren Łem-
kowszczyzny (Dobrowolski K., Migracje Wołoskie na ziemiach polskich, Lwów 1930, s. 8; Misiak M., W kręgu badań…, s. 
49; Czajkowski J., Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu…, s. 156, Reinfuss R., Łemkowie jako grupa etnogra-
ficzna, Sanok 1988, s. 8; Nalepa J., Łemkowie, Wołosi i Biali Chorwaci. Uwagi dotyczące kwestii genezy osadnictwa ruskiego 
na polskim Podkarpaciu, [w:] „Acta Archeologica Carpathica”, 1998, nr 34, s. 136; Paczewski M., Geneza Łemkowszczy-
zny..., s. 20). Niektórzy badacze wskazują, iż wołoscy przodkowie Łemków wyruszyli z Węgier i wschodniej Słowacji z 
terenu Wielkiej Niziny Węgierskiej i Wyżyny Ondawskiej, przemieszczając się równolegle do dolin rzecznych (Szanter 
Z., Jeszcze o osadnictwie zza południowej granicy w Beskidzie Niskim i Sądeckim, [w:] Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce, 
red. Zięba A., Kraków 1997, s. 182), inni upatrują w nich falę pasterzy romańskich, która napływała z terenów Mołdawii, 
Wołoszczyzny i Siedmiogrodu (Zięba A., Wokół sporów o etnogenezę…, s. 16; Reinfuss R., Łemkowie…, s. 117; Fastnacht 
A., Osadnictwo ziemi sanockiej w latach 1340–1650, Wrocław 1962, s. 210; Swoboda W., Wędzki A., Wołosi, [w:] Słow-
nik Starożytności Słowiańskich, t. VI, cz. 2, Wrocław 1980, s. 580; Paczewski M., Geneza Łemkowszczyzny…, s. 22). Zofia 
Szanter za Tomaszem Sulimirskim odnajduje w Wołochach element rumuńsko-dacki lub tracki, dowodząc zbieżność 
łemkowskich nazw terenowych ze współczesnymi językami: rumuńskim, bułgarskim, albańskim oraz serbo-chorwac-
kim (Szanter Z., Jeszcze o osadnictwie…, s. 184; Sulimirski T., Trakowie w północnych Karpatach i problem pochodzenia 
Wołochów, [w:] „Acta Archeologica Carpathica”, 1974 nr 14). Hipoteza o pochodzeniu dackim bądź trackim została od-
rzucona przez większość badaczy.  

9 Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska…, s. 21; Moklak J., Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej..., s. 18.
10 Horbal B., Działalność…, s. 29.
11 Misiak M., W kręgu badań…, s. 36.
12 Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska…, s. 21.
13 Michna E., Kwestie etniczno narodowościowe…, s. 89.
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i Zakarpacia czasopism poszczególnych organizacji narodowościowych. Dodatkowo konflikt w 
społeczności łemkowskiej był wykorzystywany przez centra, które w manipulacji ruchami poli-
tyczno-społecznymi widziały realizację swych planów imperialnych14. 

Działacze ukraińscy w 1868 r. powołali instytucje oświatowe Proswita. W odpowiedzi środowi-
sko rusofilskie utworzyło w 1874 r. Towarzystwo im. Michaiła Kaczkowskiego. Oba ugrupowania 
przystąpiły do tworzenia sieci czytelni w Galicji, a końcem XIX wieku na terenie Łemkowszczyzny. 
Dwoma najistotniejszymi ośrodkami na tym obszarze były Nowy Sącz i Sanok. Dla Łemkowsz-
czyzny zachodniej w 1902 r. w Nowym Sączu powstała, z inicjatywy aktywistów ukraińskich, filia 
lwowskiego towarzystwa edukacyjnego Proswita. Organizacja opracowywała i wydawała pod-
ręczniki szkolne, książki oraz prasę w dialekcie kijowsko-połtawskim. Prowadziła również fundusz 
stypendialny dla młodzieży szkolnej15. W roku następnym filie organizacji powstały w Sanoku i 
Jaśle. Do 1912 r. zorganizowano na terenie zamieszkałym przez ludność łemkowską 22 ukraińskie 
czytelnie16. 1 listopada 1911 r. przy Zarządzie Głównym Proswity we Lwowie utworzono specjalną 
Komisję do spraw Łemkowszczyzny, która miała dbać o rozwój kulturalno-oświatowy tego regio-
nu. Między innymi przez prowadzenie ankiet wśród odwiedzających punkty towarzystwa badała 
zainteresowania czytelników, którym następnie próbowała sprostać. Oferta wydawnicza przygo-
towana na podstawie wyników ankiet miała przyczyniać się do rozwoju ruchu proukraińskiego 
wśród Łemków17. W tym czasie powstały również koła ukraińskiej organizacji, Krajowego Towarzy-
stwa Gospodarczego Silskiego Hospodara, edukujące w kwestiach rolniczych18.

Na terenie Łemkowszczyzny powstawały także rusofilskie czytelnie Towarzystwa im. Michaiła 
Kaczkowskiego19, filie lwowskiej organizacji kulturalno-oświatowej, propagującej przez wydawa-
ne co miesiąc publikacje historię Rusi, wiedzę na temat hodowli zwierząt, uprawy roli, prowadze-
nia gospodarstwa domowego oraz krzewiące świadomość narodową. Organizacja ta, podobnie 
jak Proswita, prowadziła fundusz stypendialny dla młodzieży szkolnej. W statucie Towarzystwo 
stawiało sobie za cel krzewienie ruskiej wiary i obyczajów poprzez kształtowanie odpowied-
nich wzorców. Filie organizowały również spotkania artystyczne propagujące kulturę. W 1901 r. 

14 Ibidem s. 60.
15 Horbal B., Działalność…, s. 32., Кубійович В., Лемки. Енциклопедія Українознаства. Cловникова Частина, Paryż 

1962, t. IV, s. 1275–1280, Малюма, О. В., Просвіта, Енциклопедія історії України, Київ 2012, s. 35.
16 Horbal B., Działalność…, s. 32, Коковсъкий, Ф. Лемківські републикй, [w:] „Історичний Калэндар-Альманах Червоної 

Калини на 1935 рік”, Львів 1934, s. 115, zob. Кубійович В., Лемки. Енциклопедія Українознаства. Cловникова 
Частина, Paryż 1962, t. IV, s. 1275–1280.

17 Центральний державний історичний архів України, м.  Львів (dalej CDIAL) ф 348, oп. 1, cп. 111, Протоколиіь 
засідань членів „Лемківської комісії” рпи ГоловнійЬ управі Товариства у ЛЬвові, k. 4.

18 Między innymi w Muszynie, gdzie kółko powstało w 1908 r. Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej APKr) StPNS 74, 
List do założycieli Krajowego Towarzystwa Silskij Hospodar na ręce ks. Jana Kaczmara proboszcza w Muszynie, z dnia 
3.11.1920 r.; ibidem, Pismo filii krajowego towarzystwa gospodarczego Silskij Hospodar do Starostwa Powiatowego 
w Nowym Sączu, z dnia 3.11.1920 r.; ibidem, Устав Краевоґо Товариства ґосподарсоґо Сїльский Носподар філїя в 
мушинї. b.p., Галицкая Русь, nr. 63, Lwów 29 III 1892, b.p.; Horbal B., Działalność…; s. 32.

19 Mychajło Kaczkowśkyj (1802–1872) – rusiński działacz społeczny i polityczny, założyciel czasopisma Słowo oraz fundu-
szu stypendialnego przy Domu Narodowym we Lwowie na rzecz rozwoju języka ruskiego. Wspierał finansowo rozwój 
organizacji i czasopism prorosyjskich i ukraińskich, dążąc do realizacji idei jedności Rusi. Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój 
i oddziaływanie prawosławia w Galicji, Lublin 2007, s. 147.
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powstała filia w Sanoku a rok później w Krynicy20. Tuż przed I wojną światową w Tyliczu, Krynicy 
i Florynce zawiązały się rusofilskie koła gimnastyczno-pożarnicze, współpracujące z czytelniami 
im. Michaiła Kaczkowskiego, w ramach których wystawiano sztuki teatralne. Wiedzę na temat Ro-
sji szerzyły również trzy ruskie bursy, działające w Nowym Sączu, Sanoku oraz Gorlicach21.

2. Łemkowie w czasie dwóch wojen światowych

Wraz z wybuchem I wojny światowej doszło na terenie Łemkowszczyzny do licznych prześladowań. 
Wycofujące się przed Rosjanami wojsko austriackie rozpoczęło na masową skalę represje wobec 
rusofili, oskarżając ich o szpiegostwo na rzecz Rosji ze względów ideowych bądź materialnych22. W 
poszukiwaniu winnych posługiwano się listami członków organizacji rusofilskich, które przed 1914 
r. sporządziły starostwa, oraz prenumeratami czasopism. Represje zataczały coraz szersze kręgi. 6 
września 1914 r. w powiecie gorlickim bez sądu rozstrzelany został prawosławny proboszcz, ksiądz 
Maksym Sandowycz23, który stał się symbolem męczeństwa prawosławnych Łemków24. Aresztowa-
nia objęły głównie inteligencję: księży, nauczycieli, prawników, lekarzy, działaczy społecznych i po-
litycznych. Prześladowania dotknęły również starorusinów. Szacuje się, iż w tym okresie w obozie 
koncentracyjnym w Thalerhofie w Austrii więziono ok. 5 000 Łemków25. Więźniów obozu okrzyknię-
to na Łemkowszczyźnie bohaterami, a na cześć ich męczeństwa stawiano tzw. thalerhofskie krzyże26. 

Zakończenie pierwszej wojny światowej oraz rozpad monarchii austro-węgierskiej, doprowadziły 
do powstania nowych państw w Europie Środkowej. Takie narody, jak Polacy, Czesi i Litwini, otrzy-
mali własne twory państwowe. Ludność łemkowska – z obawy o podział zamieszkiwanego dotych-
czas terytorium – również rozpoczęła wzmożoną działalność polityczną. Niebezpieczne wydawało 
się także przerwanie swobodnych niegdyś kontaktów łemkowskiej północy z Preszowszczyzną27. 

20 CDIAL ф 182 oп. 1, cп. 290, Pismo Rady Namiestnictwa Nowego Sącza do Centralnego Towarzystwa imienia Michała 
Kaczkowskiego we Lwowie, dnia 6 stycznia 1904, k. 65; Duć-Fajfer H., Literatura…, s. 82; zob. Кубійович В., Лемки. 
Енциклопедія Українознаства. Cловникова Частина…, s. 1278, Магочій П. Р., Галичина…, s. 214; Лемко. Народный 
еженедҌльникъ на лемковскомъ говорҌ, Новый Санчъ, 8 января (21 февраля) 1913, k. , CDIAL ф 182 oп. 1, cп. 42; 
zob. Трохановскій П., Теофіль Качмарчык, [w:] „Лемківскій Календар”, Лігниця 1994, s. 53; CDIAL ф 182 oп. 1, cп. 42; 
Товариство ім. Михаила Качковсього м. Львів, k. Інформації на звіти про організаційну на пропагандистську в м. 
Криниці, k. 37; CDIAL ф 182 oп. 1, cп. 69, k. 27; CDIAL ф 182 oп. 1, cп. 92; Листи від повозанованих читалень в селі 
Злочькому Ново-Санівського, k. 3.

21 Horbal B., Działalność…, s. 24, Duć-Fajfer H., Z historii ruskiej Bursy, „Płaj”, 2003, nr 27, s. 87.
22 Michna E., Łemkowie…, s. 37, Кубійович В., Лемки. Енциклопедія Українознаства. Cловникова Частина…, s. 1278.
23 Działacz rusofilski, propagator rozwoju prawosławia na Łemkowszczyźnie. Na przełomie 1911 i 1912 r. przyczynił się do 

konwersji z wyznania greckokatolickiego na prawosławne. Wydarzenia te miały początek we wsi Grab w powiecie gor-
lickim za sprawą działalności księdza Maksyma Sandowycza, który odprawiał nabożeństwa w liturgii prawosławnej w 
zaadaptowanych pod prowizoryczne kaplice zagrodach lub domostwach. Szybko zjawisko konwersji rozprzestrzeniło 
się na sąsiednie miejscowości. Prorosyjskie ugrupowanie propagowało rozwój prawosławia wśród ludności łemkow-
skiej wychowanej na wyidealizowanym obrazie Rosji. W obliczu narastającego konfliktu austriacko-rosyjskiego, władze 
monarchii potraktowały rozwój prawosławia jako zagrożenie. Maksym Sandowycz został aresztowany pod zarzutem 
zdrady stanu, jednakże uniewinniony następnie przez polską ławę przysięgłych. Huber-Wójtowicz B., Konwersje Łem-
ków na prawosławie w przededniu I wojny światowej – przesłanki polityczne, socjalne i kulturowe, [w:] Łemkowie, Bojkowie, 
Rusini. Historia, współczesność, kultura materialna i duchowa, t. 5, Zielona Góra 2015, s. 243–248.

24 Horbal B., Działalność…, s. 34; Huber-Wójtowicz B., Konwersje Łemków na prawosławie…, s. 245.
25 Moklak J., Łemkowszczyzna…, s. 36; Horbal B., Działalność…, s. 33; Misiak M., W kręgu…, s. 16.
26 Misiak M., W kręgu…, s. 58; Patrz: Huber-Wójtowicz B., Ojcowie narodu. Duchowieństwo greckokatolickie w ruchu naro-

dowym Rusinów galicyjskich (1867–1918), Warszawa 2008.
27 Kwilecki A., Fragmenty najnowszej historii Łemków, [w:] Materiały szkoleniowe SKPB, Warszawa 1984, s. 40.
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W latach 1918–1920 nastąpił zryw aktywności politycznej działaczy łemkowskich, zwłaszcza re-
prezentantów orientacji rusofilskiej i staroruskiej, który doprowadził do powstania jednostek ad-
ministracyjnych, tzw. republik łemkowskich. Ruska Narodowa Republika, powołana we Florynce 
5 grudnia 1918 r., była najtrwalszym łemkowskim tworem administracyjnym i pomimo licznych 
przekształceń przetrwała do marca 1920 r. W stosunkowo krótkim czasie wśród mieszkańców Łem-
kowszczyzny pojawiło się kilka koncepcji państwowości: od połączenia z Zachodnioukraińską Re-
publiką Ludową, przez opcje prorosyjską i czechofilską aż do autonomii politycznej28.

W okresie międzywojennym na terenie Łemkowszczyzny ukształtowały się strefy wpływów po-
szczególnych ruchów. W części zachodniej zdecydowanie przeważała staroruska oraz rosyjska 
świadomość narodowa, w części wschodniej wpływy owych orientacji wyraźnie krzyżowały się 
z ruchem proukraińskim29. Zaciekłość działaczy we wzajemnym zwalczaniu się, poczynając od 
kręgów inteligencji, stopniowo objęła całą społeczność łemkowską. Działacze poszczególnych 
orientacji przystąpili do odbudowy organizacji kulturalno-oświatowych30.

Bardzo duży wpływ na ludność łemkowską wywierała emigracja w Stanach Zjednoczonych i 
Kanadzie, która wraz z korespondencją rozpowszechniała na Łemkowszczyźnie wydawany od 
1928 r. pod redakcją Dmytryja Wysłockiego miesięcznik Łemko oraz rocznik Karpatoruski Kalen-
darz, którego redaktorem był Wania Hunianka. Pisma te wydawane były w dialekcie łemkowskim. 
Helena Duć-Fajfer wskazuje na ogromny wkład publikowanych w nich tekstów w rozwój życia 
literackiego Łemków, gdyż obok artykułów publicystycznych i politycznych drukowano teksty li-
terackie i poezję oraz utwory satyryczne31.

Świadomość odrębności tej grupy etnicznej w latach trzydziestych była kształtowana zarówno 
przez działaczy staroruskiej orientacji narodowej, jak i państwo polskie i jego politykę regiona-
lizacji. W 1933 r. w Sanoku doszło do powstania Związku Łemkowskiego, staroruskiej organizacji 

28 Zob. Nowakowski K., Sytuacja polityczna…, s. 313–350; Horbal B., Działalność…, Moklak J., Łemkowszczyzna…
29 Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska…, s. 21; Horbal B., Działalność…, s. 29; Misiak M., W kręgu badań…, s. 36.
30 Więcej o sytuacji politycznej Łemkowszczyzny w okresie międzywojennym pisze: Moklak J., Łemkowszczyzna… Istotnym 

punktem w planach aktywistów ukraińskich było utworzenie na terenie Łemkowszczyzny kół Ukraińskiego Pedagogiczne-
go Towarzystwa „Ridna Szkoła”, specjalizującego się w publikacji podręczników, czasopism i literatury dla dzieci i młodzieży, 
ale także prowadzeniu kursów nauki pisania i czytania dla analfabetów (CDIAL, Товариство «Просвіта», м. Львові, ф 348, 
oп. 1, cп. 10, Програма поширення діяльності товариства «Просвіта» на Волинь, Лемківщину, Надсання, Підляшшя, 
Полісся і Холмщину – з’ясована в доповіді [професора М. Галущинського] на «освітній анкеті» у Львові, k. 8. Dla 
Łemkowszczyzny Wschodniej filia „Ridnej Szkoły” działała w Sanoku od 1925 roku (CDIAL, Рідна Школа, ф. 206, oп. 1, cп. 
1303, Листування жителів села Лісько Ліського повіту в справі заснування хуртка імені Я. Мудрохо. Звіти, протоколи 
та інші документи про діяльність хуртка, k. 116). Na przełomie lat 1928 i 1929 aktywiści ukraińscy w łemkowskich wio-
skach rozwieszali odezwy Towarzystwa „Proswita” do Ukraińskiego narodu, głoszące potrzebę podnoszenia poziomu 
kultury i oświaty pod kuratelą „Proswity” dla lepszej przyszłości Ukraińców. Akcja ta nie spotkała się z większym zainte-
resowaniem wśród Łemków. W 1928 r. na terenie powiatu nowosądeckiego filie działały w Nowym Sącza, Wierchomli 
Wielkiej, Złockim, Łosiu, Roztoce Wielkiej i Składzistym (APKR UW 268, Sprawozdanie Krakowskiego Urzędu Wojewódz-
kiego, z dnia 7 stycznia 1928 r., k. 14). Równolegle do ruchu proukraińskiego w latach 20., o rozwój wpływów politycznych 
na terenie zamieszkałym przez Łemków dbało również środowisko rusofilskie oraz staroruskie, walcząc o odrodzenie 
swojej pozycji przez zakładanie nowych organizacji kulturalno-oświatowych, a także próbując reaktywować istniejące 
przed wojną filie Towarzystwa Czytelni im. M. Kaczkowskiego (Duda T., Życie polityczne Łemków…, s. 83, CDIAL, Товариство 
ім. Михайла Качковського, ф 182, oп. 1, cп. 272, Ґазетні повідомлення, звіти та інші матеріали про організачійну та 
фінансово-ґосподарську й пропагандистську діяльність і закриття читальні в селі Ванівці, Короснівського повіту, 
k. 9, CDIAL, Товариство ім. Михайла Качковського, ф. 182, оп. 1, сп. 230, Листування, газетні повідомлення, та інше 
матеріали про організаційну і фінансово-господарську діяльність читальні в селі Устя Руське, k. 1).

31 Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska…, s. 318.
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skupiającej łemkowską inteligencję32. Nowo powstałe towarzystwo, w pełni lojalne wobec władz 
RP, było reprezentacją polityczną, stawiającą sobie za cel umożliwienie rozwoju ekonomiczne-
go i kulturowo-oświatowego Łemkowszczyzny. We własnej organizacji, niezależnej od wpływów 
rusofilskich, widziano też szansę na rozwój łemkowskiego szkolnictwa, instytucji kulturalno-spo-
łecznych, gospodarczych, rolniczych oraz finansowych33. Jej głównym celem było stworzenie na 
Łemkowszczyźnie szkolnictwa o charakterze etnicznym. Przyczynić się miał do tego elementarz 
Metodego Trochanowskiego, który podjął próbę oparcia języka łemkowskiego o dialekty wystę-
pujące na terenie zachodniej Łemkowszczyzny34. Od 1936 r. władze RP przystąpiły do stopniowej 
polonizacji Łemkowszczyzny. Było to rezultatem obrad Komitetu do spraw Narodowościowych 
po wystąpieniu Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego i jego planu utworzenia silnego zaplecza 
ukraińskiego o propolskim nastawieniu. O ile dla środowiska ukraińskiego projekt ten, nazwa-
ny umownie ugodą, miał być szansą na normalizację stosunków z państwem polskim, o tyle dla 
Łemków oznaczał utratę uprzywilejowanej pozycji ruchu staroruskiego. Według programu, teren 
Łemkowszczyzny miał zostać poddany asymilacji35.

Asymilację Łemków przerwała II wojna światowa. Okupacja niemiecka na Łemkowszczyźnie cha-
rakteryzowała się ukrainizacją tego obszaru36. Władze okupacyjne wspierały ukraińską politykę 
społeczno-kulturalną w stosunku do ludności łemkowskiej, zaliczając ją do tego narodu37. W 1940 
r. w Krakowie, w oparciu o Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)38, powstał Ukraiński Komi-
tet Centralny (UKC), którego przewodniczącym został profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Wło-
dzimierz Kubijowycz39. Podlegały mu komitety powiatowe, które organizowały pomoc w zakresie 
gospodarczym i socjalnym; wydawały także czasopismo Krakowski Visti. UCK dążył do stworzenia 
ukraińskich ośrodków poprzez zakładanie Komitetów Pomocowych40 . Dla wschodniej Łemkowsz-
czyzny ośrodkiem ruchu stał się Sanok, w którym do wybuchu II wojny światowej było jedynie 
kilka ukraińskich organizacji gospodarczych i kulturalnych41. Dla środkowej części Łemkowszczy-
zny ośrodek ruchu ukraińskiego utworzono w Jaśle. Na tym terenie starsza ludność opierała się 
ukrainizacji, dlatego cały ruch był skierowany do młodych, którzy uznali się za Ukraińców42. Wilk 
A., Główne inicjatywy Łemkowskiego Komitetu Pomocy w USA na rzecz Łemków w PRL, [w:] „Ze-
szyty Szkoły Historii Najnowszej”, Warszawa 2016.

32 „Sprawy Narodowościowe”, 1933 nr 6, k. 696.
33 Ibidem.
34 APKR UW 551, Sprawozdanie Wojewody Krakowskiego, z dnia 9 marca 1934 r., k. 109; zob. też: Duda T., Życie polityczne 

Łemków…, s. 85; Moklak J., Łemkowszczyzna…, s. 76; Michna E., W kręgu..., s. 67.
35 Moklak J., Łemkowszczyzna…, s. 160.
36 Nowakowski K., Sytuacja polityczna…, s. 348.
37 IPN Kr 075/125 t. 1, k. 105, IPN Kr 075/8 t. 4, k. 38; Klonder A., Łemkowie sądeccy w latach 1939–1945, [w:] Okupacja na 

Sądecczyźnie, Warszawa 1979, s. 50.
38 IPN Kr 075/8 t. 4, k. 38, Doniesienie informacyjne z 12 XI 1949 r.
39 Best P., Communal strife and ethnic cleansing on the lands of the Second Polish Republic During World War II was there a 

Lemko exception? Introductory Comments, [w:] Łemkowszczyzna w latach 1939–1947 r., s. 11.
40 Кубiйович В., Українці в Ґенеральній Губернії 1939–1941 – Історія Українського Центрального Комітету, Chicago 

1975, s. 368.
41 Кубiйович В., Українці в Ґенеральній Губернії 1939–1941…, s. 367.
42 Przesiedlenia Polaków i Ukraińców 1944–1946, red. Gajowniczek Z., Kijów 2000, t. 1, dok 48, s. 128.
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3. Próby zachowania tożsamości po II wojnie światowej

Zakończenie II wojny światowej i objęcie władzy w Polsce przez komunistyczny rząd, działają-
cy pod dyktando władz sowieckich, na zawsze zmieniły charakter Łemkowszczyzny. W latach 
1945–1946, w następstwie uznania za przynależną do narodu ukraińskiego, w myśl porozumienia 
zawartego 9 września 1944 r. pomiędzy Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, a Rządem 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej, ludność łemkowska została poddana masowym 
przesiedleniom43. Komunistyczny rząd Polski, początkowo przekonany, iż Łemkowie o ukraińskim 
poczuciu narodowym wyjadą dobrowolnie na Ukrainę Sowiecką, był naciskany przez starostów, 
propagujących całkowite przesiedlenie tej grupy etnicznej44. Władze powiatowe z terenu Łem-
kowszczyzny w sprawozdaniach dla Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przedstawiały Łemków 
przez pryzmat współpracy z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej oraz zasilania 
szeregów Ukraińskiej Powstańczej Armii. Niebagatelne znaczenie miały również naciski pełno-
mocników ukraińskich, którzy nalegali na przesiedlenie wszystkich Łemków45. 

Nowosądeckie władze powiatowe, zasłaniając się bezpieczeństwem pasa granicznego, naciskały na 
podpisywanie zgody na wyjazd czy to przez nakładanie podatków i ściąganie kontyngentów, czy 
też automatyczne pozbawianie obywatelstwa polskiego osób zapisanych na listy „ewakuacyjne”. Ta 
postawa bądź wynikała z obawy o przyszłe konflikty na tle narodowościowym, bądź była wykorzy-
staniem nadarzającej się okazji do rozwiązania problemu niewygodnej politycznie grupy etnicznej. 
Lokalne władze miast i wsi uważały natomiast, iż masowe wysiedlenie doprowadzi do dewastacji 
gospodarczej terenu. Rząd RP zadecydował o objęciu ludności łemkowskiej akcją przesiedleńczą na 
teren Ukrainy Sowieckiej. Próbą naukowego wytłumaczenia powziętych decyzji była opinia sekreta-
rza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności Tadeusza Kowalskiego, który podkreślił silną orien-
tację proukraińską ludności łemkowskiej46. Z powiatu jasielskiego i gorlickiego łącznie wyjechało 19 
946 osób47. Z samego powiatu nowosądeckiego wysiedlono 17 740 Łemków48. 

Polski rząd skłaniał się ku rozwiązaniu problemu mniejszości ukraińskiej, dlatego w obliczu nieza-
dowalającego wyniku przesiedleń na teren Ukrainy Sowieckiej w 1947 r., powrócono do planów 
przemieszczenia tej ludności na tereny poniemieckie, celem rozproszenia a następnie zasymilowa-
nia. Śmierć generała Karola Świerczewskiego miała wpływ na represyjny charakter akcji oraz została 
wykorzystana w propagandzie wzywającej do przesiedlenia ludności oskarżonej o współpracę z 
podziemiem ukraińskim. Ludność łemkowska odwoływała się do przedstawicieli polskich władz, a 
także poprzez emigrację w Stanach Zjednoczonych usiłowała doprowadzić do zmiany postanowień 
o wysiedleniu. Stanowisko władz, pomimo apeli, pozostało niezmienne. Z obszaru Łemkowszczy-
zny wysiedlono ludność łemkowską z sześciu powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, 

43 Wilk A., Główne inicjatywy Łemkowskiego Komitetu Pomocy w USA na rzecz Łemków w PRL, [w:] „Zeszyty Szkoły Historii 
Najnowszej”, Warszawa 2016.

44 Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraińców z Polski do USRR. Dokumenty, Warszawa 1996., t. 1, dok. 48, s. 129; 
ibidem, dok. 61, s. 156; ibidem, dok. 65, s. 168.

45 Repatriacja…, t. 1, dok. 60, s. 147, Archiwum Państwowe w Krakowie oddział w Nowym Sączu (dalej: APNS) Powiatowa 
Rada Narodowa 2, k. 64, Protokół z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Sączu z dnia 9 października 1945 r.

46 Repatriacja…, t. 2, dok. 44, s. 103.
47 Pisuliński J., Łemkowie – geneza, przebieg i skutki Akcji „Wisła” oraz wcześniejszych przesiedleń, [w:] Łemkowie…, s. 101.
48 Wilk A., Przesiedlenie ludności łemkowskiej z powiatu nowosądeckiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 

w latach 1945–1946, [w:] Pamięć i Sprawiedliwość, t. 20, Warszawa 2012, s. 193.
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gorlickiego, nowosądeckiego oraz nowotarskiego49. Według sprawozdania z przebiegu akcji prze-
siedleńczej za okres od 24 kwietnia do 15 lipca 1947 r., VI Dywizja Wojska Polskiego wysiedliła 25 964 
osoby, tj. 5 469 rodzin50. Jednak szacunki w historiografii sięgają nawet 30–35 tysięcy osób51. 

Akcja „Wisła” była ostatecznym ciosem zadanym integralności etnicznej Łemków. Masowe prze-
siedlania w latach 1945–1947 oraz rozproszenie ludności łemkowskiej doprowadziły do znisz-
czenia etnograficznego rejonu Łemkowszczyzny. Pozostała ona w pamięci przesiedleńców jako 
kategoria przestrzeni, która zyskała symbolikę ojczyzny poprzez mitologizację obrazu arkadii. 
Wspomnienie Łemkowszczyzny będzie się pojawiać w pracach wielu łemkowskich artystów, mię-
dzy innymi w twórczości Petra Muranki, Pawła Stefanowskiego, Władysława Grabana, Stefanii Tro-
chanowskiej oraz Ołeny Duć52. 

Ludność łemkowska kierowana była głównie do województw: olsztyńskiego, koszalińskiego, opol-
skiego, poznańskiego, szczecińskiego, wrocławskiego oraz zielonogórskiego53. Początkowo roz-
mieszczano przesiedleńców w poniemieckich majątkach; często bez względu na brak wolnych 
miejsc w poszczególnych powiatach54. Część przesiedlonej ludności żywiła nadzieję na szybki po-
wrót w dawne miejsce zamieszkania. W latach 1947–1956 liczne były wypadki samowolnego opusz-
czania gospodarstw rolnych przez przesiedleńców oraz nielegalnych powrotów w rodzinne strony55. 

Początkowo życie kulturalne Łemków na nowym obszarze zamieszkania ograniczało się do uroczy-
stości rodzinnych. Przesiedleni stanęli nie tylko przed koniecznością odtworzenia społeczno-kul-
turalnej przestrzeni w warunkach osadnictwa na ziemiach poniemieckich, ale także ukrycia swo-
jej tożsamości kulturowej56. Polityka polskich władz zakładała asymilację, a następnie polonizację 
przesiedleńców, dlatego zabroniono im spotykania się. Jarosław Zwoliński wspomina: dezintegracja 
tej społeczności miała nastąpić poprzez uniemożliwienie spotykania się, rozmowy własnym językiem, 
kultywowania obyczajów, odprawiania nabożeństw w swoich cerkwiach. Taka polityka była dla nas już 
zupełnie jasna, zastraszyć, rozproszyć, aż do całkowitego wyniszczenia i wynarodowienia57.

W połowie lat 50. Łemkowie podjęli próby odtworzenia życia społeczno- kulturalnego, na co 
wpływ miała zmiana polityki polskiego państwa58. Możliwe stały się także indywidualne powro-
ty przesiedleńców na dawne miejsca zamieszkania59. W czerwcu 1956 r. w Warszawie powołano 

49 IPN BU 00 231 92 76, k. 238, Sprawozdanie z przebiegu akcji przesiedleńczej przeprowadzonej w pow. Sanok, Krosno, 
Jasło, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ przez VI D.P. w okresie 24.04–15.07.1947 r.

50 AIPN 00 231 92 76, Sprawozdanie z przebiegu akcji przesiedleńczej przeprowadzonej w pow. Sanok, Krosno, Jasło, 
Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ przez VI D.P. W okresie 24 IV–15 VII 1947 r., k. 238.

51 Pisuliński J., Łemkowie – geneza…, s. 112.
52 Duć-Fajfer H., Literatura łemkowska…, s. 16.
53 Akcja „Wisła”. Dokumenty, red. Misiło E., Warszawa 1993, s. 439.
54 Dudra S., Łemkowie. Deportacje i osadnictwo ludności łemkowskiej na środkowym Nadodrzu w latach 1947–1960, Głogów 

1998, s. 81; Pudło K., Łemkowie, Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947–1985, Wrocław 1987, s. 45.
55 Drozd R., Hałagida I., Ukraińcy w Polsce…, s. 64; APNS Powiatowy Urząd Repatriacyjny (PUR) 31/113/3, Pismo z Minister-

stwa Ziem Odzyskanych Departamentu Osiedleńczego do Powiatowego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyj-
nego w Nowym Sączu, k. 152.

56 Waszkiewicz E., Nowa mała ojczyzna Łemków – Dolny Śląsk, [w:] Łemkowie…, s. 120; Pecuch M., Tożsamość kulturowa…, 
s. 151.

57 Zwoliński J., Rapsodia dla Łemków, Koszalin 1994, s. 48–49.
58 Dudra S., Łemkowie. Struktury organizacyjne Łemków w powojennej Polsce, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, 

etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, red. Dudra S., Kraków 2013, s. 258.
59 Pod warunkiem wykupu gospodarstwa od nowych właścicieli. Na powrót w latach 1956–1958 zdecydowało się ok. 2 

000 Łemków, głównie na teren powiatu gorlickiego; zob. Pudło K., Łemkowie…, s. 95.
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Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (UTSK) i wybrano redakcję tygodnika Nasze Słowo. 
W organizacji tej przewidziano miejsce dla przedstawicielstwa łemkowskiego, które postulowało 
rozwój kultury łemkowskiej, co nie zyskało przychylności środowiska ukraińskiego. Działalność 
UTSK była pod ścisłym nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i stała się narzędziem kon-
troli władz komunistycznych nad mniejszościami ukraińską oraz łemkowską60.

Powołanie UTSK początkowo zostało przychylnie przyjęte przez Łemków, którzy żywili nadzieję 
na możliwość kultywowania własnej tradycji. Oczekiwania w stosunku do UTSK okazały się da-
remne, gdyż szybko okazało się, że założenia programowe organizacji były zbyt ugodowe wobec 
państwa61. Według Jarosława Zwolińskiego Łemkowie niechętnie, a nawet nieufnie przyjęli nazwę 
stowarzyszenia: Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Zjazd nie rozwiązywał żadnego pro-
blemu łemkowskiego, a i władze nie spełniały żadnych żądań. To spowodowało, że wielu Łemków wy-
cofało się z tej organizacji, inni nie przystąpili do niej wcale62.

W 1958 roku podjęto próbę powołania łemkowskiego odpowiednika UTSK. Zawiązano wtedy 
Tymczasowy Komitet Społeczno-Oświatowy Rusinów-Łemków, który nie tylko starał się u I sekreta-
rza KC KPZR Nikity Chruszczowa o pomoc w umożliwieniu powrotów na Łemkowszczyznę, ale też 
sprzeciwiał się reprezentowaniu spraw łemkowskich przez UTSK. Tymczasowy Komitet nie zyskał 
aprobaty władz PRL i ostatecznie nie został zatwierdzony przez władze komunistyczne63. Konflikt 
łemkowsko-ukraiński zwrócił uwagę Komisji ds. Narodowościowych, która zaleciła UTSK większe 
zainteresowanie sprawami Łemków. Zaowocowało to drukiem dodatków do Naszego Słowa pod 
tytułem Łemkowska Storinka, wydawanych w etnolekcie łemkowskim64.

Polskie państwo nie uwzględniło starań o utworzenie odrębnej łemkowskiej organizacji. Wynika-
ło to z założeń polityki narodowościowej, iż jedyną reprezentacją przesiedlonych w ramach akcji 
„Wisła” jest UTSK. Nie zatrzymało to jednak działalności Łemków na rzecz rozwoju życia społecz-
no-kulturalnego. Znaczącym wydarzeniem było powstanie w 1969 r. Zespołu Pieśni i Tańca Łem-
kowyna65. Od 1979 r. organizowano także coroczne wydarzenie kulturalne Watra na Czużni, które 
początkowo miało charakter spotkań przy ognisku66. Od 1983 r. spotkania noszą nazwę Łemkow-
ska Watra i zyskały status święta kultury łemkowskiej67. Dopiero przemiany polityczne z 1989 r. po-
zwoliły na swobodny rozwój łemkowskich organizacji mniejszościowych. Jeszcze w tym samym 
roku zarejestrowane zostało pierwsze powojenne łemkowskie stowarzyszenie, które powstało w 
kwietniu 1989 r. w Legnicy pod nazwą Stowarzyszenie Łemków68. 

60 Mironowicz E., MSW wobec konfliktu łemkowsko-ukraińskiego (1956–1966), „Białoruskie Zeszyty Historyczne” 2000, nr 
14, s. 184; M. Barwiński, Ukraińskie i łemkowskie struktury…, s. 116.

61 Pudło K., Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947–1985, Wrocław 1987, s. 95.
62 Zwoliński J., Rapsodia…, s. 73.
63 Barwiński M., Ukraińskie i łemkowskie struktury…, s. 116.
64 Ibidem, s. 117.
65 Dudra S., Łemkowie. Struktury organizacyjne Łemków w powojennej Polsce, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, 

etnicznych i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, red. Dudra S., Kraków 2013, s. 262.
66 Ibidem, s. 263; zob. także: Łemkowska Watra na obczyźnie w Michałowie http://www.stowarzyszenielemkow.pl/web/pl/

watra/ (dostęp: 12.07.2016).
67 Michna E., Łemkowskie organizacje społeczne-współczesna działalność na rzecz podtrzymania i rozwoju kultury, [w:] Łem-

kowie…, s. ; zob. także: Łemkowska Watra na obczyźnie w Michałowie, http://www.stowarzyszenielemkow.pl/web/pl/
watra/ (dostęp: 12.07.2016).

68 Dudra E., Łemkowie. Struktury organizacyjne…, s. 256.

http://www.stowarzyszenielemkow.pl/web/pl/watra/
http://www.stowarzyszenielemkow.pl/web/pl/watra/
ttp://www.stowarzyszenielemkow.pl/web/pl/watra/
ttp://www.stowarzyszenielemkow.pl/web/pl/watra/
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1. Etniczność Romów

Określenia Cygan i Rom bywają stosowane wymiennie, również przez samym przedstawicie-
li mniejszości. Rom oznacza Cygana i męża, zaś Romni Cygankę i żonę – określenia te pochodzą 
z sanskrytu. Innym określeniem, które stosują Cyganie, jest kalo, czyli czarny, w opozycji do nie-
Cyganów, którzy zwykle są biali – ich nazywa się gadżo. Nazwa Cyganie jest znana w różnych 
formach w wielu językach europejskich, między innymi w czeskim, włoskim, hiszpańskim, wę-
gierskim i niemieckim. Określenie to pochodzi od Atsinganoi lub Athinganoi – w ten sposób na-
zywano pewną sektę z Azji Mniejszej oskarżaną w IX wieku o czary i kuglarstwo. Być może byli 
to rzeczywiście przodkowie dzisiejszych Cyganów, a być może ówcześni Cyganie przywędrowali 
z tych samych terenów i zyskali to samo miano. Athinganoi oznacza niedotykalni i jest tłumacze-
niem arabskiego terminu lamasas oznaczającego niedotykanie. Cyganów nazywano również czę-
sto Egipcjanami i ta nazwa przetrwała np. w angielskim Gypsies, a także w języku hiszpańskim 
i niderlandzkim. W Niemczech bywali określani jako Sinti, a we Włoszech Szinte, prawdopodobnie 
od indyjskiej krainy Sindh, przez którą wędrowali z Indii do Persji. W Skandynawii brano ich za 
Tatarów, a we Francji za Bohemiens, czyli przybyszów z Czech (od łacińskiej nazwy tego kraju, 
Bohemia). W Holandii określano ich Heiden, co oznaczało pogan, w Skandynawii m.in. Fante, Nat-
mand, czyli wędrowcy. Ogromna mnogość nazw występuje również w krajach azjatyckich, choć 
nie zawsze jest pewne, że odnoszą się one do Cyganów. Poza tym na terenie Indii do dziś istnieją 
grupy podobne do Cyganów, trudniące się podobnymi zajęciami, koczownicze, posługujące się 
jednak zwykle odmiennymi dialektami językowymi. Znane są też nazwy pochodzące od tradycyj-
nych zajęć, którymi trudnią się Cyganie, jak Kelderari (kotlarze), Lowari (handlarze końmi), Ursari 
(niedźwiednicy). Ponadto godne podkreślenia jest, że od XVIII wieku, gdy wprowadzano w Euro-
pie obowiązek posiadania dziedzicznych nazwisk, także Cyganom nakazano deklarować nazwi-
sko zapisywane w dokumentach. Nazwy te zwykle nie są jednak – jak pisze Tadeusz Pobożniak 
– akceptowane przez samych Romów, którzy nie używają ich w kontaktach w obrębie własnej 
grupy1. Lech Mróz tłumaczy pojęcie Cyganie jako określające rozmaite, czasami z gruntu odmienne 
społeczności. Najczęściej (…) oznacza ono grupy ludzi, których przodkowie pochodzą z Indii, którzy 
mówią językiem, czy raczej wieloma zbliżonymi do siebie dialektami (mającymi związek z językami 
Indii), i którzy do niedawna w znacznej swojej masie prowadzili życie wędrowne, najczęściej trudniąc 
się kowalstwem, kotlarstwem, ryzykanctwem, niegdyś także niedźwiednictwem, a kobiety wróżbą2. 
Kategorię Cygana nadawano też czasem wszelkim wędrownym, koczowniczym społecznościom, 
często różniącym się od siebie pochodzeniem lub językiem, co – zdaniem Lecha Mroza – było 
bezzasadne. W najnowszych pracach z tego zakresu wyraźnie oddziela się już jednak tego rodzaju 
wędrowne grupy i nie łączy ich z Cyganami.

Jak piszą badacze, dla zrozumienia kultury cygańskiej ważna jest wzajemna tolerancja. Bez tego 
poznanie Cyganów i ich tradycji oraz próba zrozumienia jakiegokolwiek elementu należącego do 
ich kultury – są niemożliwe. Tym bardziej, że, jak uczy nas historia, postawy wobec mniejszości cy-
gańskich zwykle były naznaczone przesądami, stereotypowym myśleniem lub wręcz jawną wro-
gością – w historii Europy Cyganie są przykładem grupy etnicznej, która doświadczyła szczególnego 

1 Pobożniak T., Cyganie, Kraków 1972, s. 13–16.
2 Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994, s. 17.
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braku tolerancji3. Co istotne, zwykle przyczyną owej niechęci były najbardziej powierzchowne, 
łatwo rzucające się w oczy elementy kultury – ich styl życia, ruchliwość, ubiór, stosunek do dóbr i ich 
gromadzenia, mniej lub bardziej pozorna swoboda i brak skrępowania konwenansami (…). Odmien-
ność ta była jedną z przyczyn niechętnego stosunku, agresji, czynienia z nich przysłowiowego kozła 
ofiarnego4. Ten negatywny stosunek wpływał z kolei na zamykanie się społeczności cygańskich, 
wzrost ich hermetyczności, co niosło ze sobą dalszy wzrost niechęci wobec nich ze strony społe-
czeństw dominujących. Romowie są bardzo zróżnicowani, jednak autorzy uważają, że pomimo 
różnic, często dość znaczących, łączy ich coś, co można nazwać cygańskością, a co sprawia, że po-
trafią się porozumieć, wzajemnie identyfikować. W dzisiejszym świecie rzeczywiście coraz częściej 
to robią, a być może są do tego zmuszani przez sytuację, w jakiej się znaleźli. Faktem jest, że Cy-
ganie obecnie częściej nawiązują stosunki z członkami innych niż własna grup, zakładają wspólne 
organizacje (czasem o charakterze ponadpaństwowym), obalają granice dzielące poszczególne 
grupy i odłamy ich społeczności – krótko mówiąc, zaczynają samodzielnie działać na rzecz kształ-
towania własnego losu, uzyskiwania dla siebie praw, zmiany negatywnego nastawienia wobec 
Cyganów i ich dowartościowania5.

Zdefiniowanie etniczności Cyganów jest o tyle skomplikowane, iż nigdy w historii nie tworzyli oni 
zwartego organizmu narodowego lub państwowego, nie posługują się wspólnym językiem, są 
rozproszeni po całym świecie, a ich kultura (a raczej kultury) pełna jest naleciałości i zapożyczeń 
od innych grup. Węgierscy badacze Janos Ladanyi i Ivan Szelenyi zaproponowali trzy możliwe 
poziomy identyfikacji (zwane przez nich systemami klasyfikacyjnymi) jednostki jako Roma. Są to:

1.  Autoidentyfikacja respondentów;

2.  Klasyfikacja dokonana przez ekspertów, czyli osoby, które mają częsty bezpośredni kontakt 
z Romami (np. nauczyciele, urzędnicy administracji lokalnej, pielęgniarki, pracownicy opie-
ki społecznej, policjanci etc.);

3.  Klasyfikacja dokonana przez ankieterów podczas badań sondażowych – naukowych lub 
komercyjnych6.

Autoidentyfikacja jest często spotykanym sposobem określania przynależności do romskiej gru-
py etnicznej, choć nie zawsze uznaje się ją za w pełni wiarygodną. Niektórzy badacze uważają, 
iż stosując autoidentyfikację, zaniża się rzeczywistą liczebność Romów. Podobnych problemów 
z klasyfikacjami jest więcej. Mieszkańcy ubogich dzielnic, gett, mogą uznawać siebie za Cyganów 
ze względu na własne ubóstwo lub być za takich uznawani przez urzędników dokonujących spi-
sów powszechnych. Ludzie mogą także identyfikować się z grupą Cyganów – co potwierdzają ba-
dania – ze względu na znajomość języka romani7. Jednoznaczne przydzielenie kogoś do romskiej 
grupy nie tyle może nastręczać trudności, co po prostu być niemożliwe. Z jednej strony bowiem 
Cygan stereotypowo postrzegany jest jako człowiek biedny, korzystający z pomocy społecznej, 

3 Mirga A., Mróz L., Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994, s. 17.
4 Ibidem, s. 18.
5 Ibidem., s. 15–23.
6 Ladanyi J., Szelenyi, I., Etniczność Romów jako fakt społeczny. Romowie w okresie transformacji systemowej w Bułgarii, 

Rumunii i na Węgrzech. [w:] Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych, red. 
Szelenyi I., Warszawa 2003, s. 67.

7 Ibidem, s. 68–69.
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żyjący na marginesie społeczeństwa, mieszkający w dzielnicach przypominających getta, lecz 
z drugiej zdarzają się Cyganie różniący się znacznie od większości choćby wyglądem (np. jasno-
włosi, o niebieskich oczach), który jest jednym z głównych wyznaczników identyfikacji. Pojawiają 
się więc dodatkowe trudności z identyfikacją, tym bardziej, iż w badaniach przynależność etnicz-
na Romów określana jest w pierwszej kolejności na podstawie wyglądu. Wciąż w tradycyjnych na-
ukach społecznych nie istnieje lepszy sposób wyodrębnienia zasymilowanych Romów lub też Romów 
w trakcie asymilacji niż zawierzenie informacjom ankieterów8 – węgierscy naukowcy uznają zebra-
ne przez nich dane za bardziej wartościowe niż opinia eksperta (urzędnika lub nauczyciela), co 
jest tym istotniejsze, że – jak podają – prawie połowa Cyganów z Europy Wschodniej jest już zasy-
milowana lub w trakcie asymilacji.

2. Wyznaczniki romskiej tożsamości

Cyganie posługują się językiem zwanym romani. Jest to język staroindyjski, pochodzący od san-
skrytu, posiada jednak strukturę nowoindyjską, podobnie jak języki bengali i hindi. Najstarsze 
jego zapisy pochodzą z XVI wieku, a obecnie praktycznie wszystkie dialekty tego języka zostały 
opisane. Podobnie jak w przypadku szczegółowego wyjaśnienia pochodzenia społeczności cy-
gańskiej, tak i w kwestiach językowych, zmuszeni jesteśmy opierać się na hipotezach i domysłach, 
nierzadko sprzecznych ze sobą. Jedną z przyczyn tego stanu jest fakt, iż języki indyjskie z czasów, 
gdy dokonywał się exodus Romów z Indii, nie zostały dokładnie zbadane ze względu na brak za-
pisów. Do dziś zresztą język romski, choć istnieje co najmniej kilka propozycji zapisu, w formie 
pisanej jest używany niezwykle rzadko. Ponadto romani jest bardzo zróżnicowany, co utrudnia 
wzajemne porozumiewanie się grup cygańskich zamieszkujących różne kraje. W niektórych kra-
jach (na przykład w Anglii i Hiszpanii) Cyganie utracili swój język tradycyjny i porozumiewają się 
językami krajowymi z domieszką słów z języka romani. Za to w dużej mierze przetrwały dialekty 
Cyganów z Europy Środkowej i Wschodniej, choć i tam widoczne są zapożyczenia i wpływy języ-
ków społeczeństw dominujących. Jest to zrozumiałe, gdyż Cyganie muszą się porozumiewać nie 
tylko z członkami własnych grup, więc muszą uczyć się i porozumiewać w językach im obcych. Ję-
zyk romani nadal jest używany w życiu domowym, w obrębie własnej grupy, jednak wobec coraz 
częstszych kontaktów z innymi grupami i ich językami, a także (a może przede wszystkim) wobec 
braku form pisanych, może powoli zanikać9.

Zwyczaje Cyganów są efektem zapożyczeń od kultur krajów, które zamieszkują, a częściowo są 
wywiedzione z tradycji ich ojczystego kraju. Zwykle Cyganie przejmują religię kraju, w którym 
przebywają (np. chrzczą dzieci w obrządku chrześcijańskim), natomiast ślady ich pierwotnej reli-
gii kryją się najprawdopodobniej w praktykach wróżbiarskich i kuglarskich, którymi się zajmują. 
Jest im znane pojęcie Boga, o czym ma świadczyć wyraz devel, od sanskryckiego devet, oznaczają-
cy bóstwo, zaś pojęcie diabła zapożyczyli prawdopodobnie z religii chrześcijańskiej. Uznają także 
wiarę w duchy, przede wszystkim złe, które określają mianem mulo – zmarły. Większość ich prak-
tyk i zwyczajów, podobnie jak w kulturze ludowej, wiąże się z obrzędami narodzin, małżeństwa, 

8 Ibidem, s. 71.
9 Pobożniak T., Cyganie…, s. 16–23.
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zaślubin oraz pogrzebu, choć w przypadku Cyganów osiadłych zwykle zanikły na rzecz wierzeń 
miejscowych lub uległy modyfikacjom. Tracą pierwotną formę między innymi obrzędy zaślubin 
– rodzice nie kupują już żon dla swoich synów, nie porywa się również kobiet w tym celu, przy-
najmniej w Polsce10. Jeśli chodzi o zwyczaje, związane ze śmiercią i pogrzebem, to istotne wydaje 
się, o czym pisali również inni badacze11, iż Cyganie nie wymieniają imion zmarłych i opuszczają 
miejsca pochówku, jako naznaczone w negatywny sposób. 

Co do ubioru, to niewiele można na ten temat powiedzieć poza tym, iż nie zachowali tradycyj-
nego stroju indyjskiego ani nie wytworzyli nowych wzorów, ubierając się zwykle w to, co było 
dostępne w miejscu, w którym właśnie przebywali. Cyganie nie posiadają własnego, odrębnego 
stroju ludowego, używają ubiorów takich, jakie nosi się w kraju, w którym przebywają12. Romowie 
prowadzący koczowniczy tryb życia mieszkali zwykle w prowizorycznych namiotach i wozach.

Obecnie tradycyjne zajęcia cygańskie nieco straciły na znaczeniu. Do najważniejszych należą 
taniec i muzyka. W tej dziedzinie wyraźne są wpływy społeczeństw krajów, w których Cyganie 
zamieszkują, jednak ich taniec i muzyka zawsze mają pewne elementy orientalne, tradycyjne. 
Najczęściej używanymi przez Romów instrumentami są skrzypce i cymbały, a także kobza, lutnia 
i drumla, współcześnie również gitara i akordeon. Na Węgrzech Cyganie nierzadko wykonywali 
muzykę ludową, jednak zawsze nadawali jej swoisty charakter. W Polsce od wieków znani byli 
jako muzykanci, grywali nawet na dworach królewskich. Do najbardziej znanych melodii granych 
przez Cyganów należą: pochodzący z węgier czardasz, walc wiedeński i flamenco. W Rosji były 
znane chóry cygańskie. Zdolności taneczne predestynowały Cyganów do zajmowania się akro-
batyką i innymi pracami cyrkowymi, w Hiszpanii bywali oni torreadorami, zaś w Anglii dżokeja-
mi. Cyganie znani są, zwłaszcza na Bałkanach, jako niedźwiednicy (bułg. meczkar) lub treserzy 
małp – w ten sposób, wędrując po kraju z oswojonym tresowanym zwierzęciem, zarabiali na ży-
cie. Do charakterystycznych cygańskich zajęć, głównie na Węgrzech i w Rumunii, należy również 
tresura koni, choć nie jest to z pewnością zajęcie przyniesione z Indii13. Do dziś jednak na ulicach 
bułgarskich miast zwyczajnym widokiem są zaprzęgnięte w konie drewniane cygańskie wozy, 
którymi ich właściciele poruszają się z miejsca na miejsce. Tradycyjnymi zajęciami społeczności 
cygańskich były kotlarstwo i kowalstwo. Podejrzewa się, iż sztuk tych nauczyli się w czasie pobytu 
w Azji Mniejszej. Na Bałkanach zdarzało się, że Cyganie byli jedynymi znawcami kowalstwa na wsi, 
dlatego wyraz Cygan bywał używany jako synonim kowala. Tą sztuką trudnili się Romowie osia-
dli i koczujący. Z kowalstwem ściśle powiązany był zawód kotlarza, wytwórcy kotłów. Cygańscy 
kotlarze zajmowali się przede wszystkim wyrobem garnków i patelni z miedzi, zaś większe kotły 
tylko naprawiali. Szczególnie parali się kotlarstwem siedmiogrodzcy Kelderari, którzy także bielili 
kotły, a niektórzy z nich wyrabiali również małe przedmioty i ozdoby ze złota i srebra, a dawny-
mi czasy nawet wypłukiwali złoto z rzek (ludzie zajmujący się tą pracą byli nazywani Aruri, czyli 
złotnicy). Cygańskie kobiety zasłynęły przede wszystkim dzięki praktykom wróżbiarskim, czarom, 
umiejętności telepatii, zdejmowaniu przekleństw i złych zaklęć. Wiadomości o uprawianych przez 
Cyganki czynnościach magicznych są potwierdzone już przez XV-wieczne źródła z zachodniej 

10 Ibidem. s. 27-29.
11 Por. Mirga A., Mróz L., Cyganie…, s. 27–32.
12 Mróz L., Cyganie. Warszawa 1971, s. 43.
13 Pobożniak T., Cyganie…, s. 31–33.
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Europy, a także przez przekazy z Grecji, gdzie Cyganów zwano mandopolos, co prawdopodobnie 
pochodzi od greckiego mantipolos, co oznacza wróżbitę.

Cyganie bardzo rzadko pracują na roli – ma to związek z ich umiłowaniem koczowniczego trybu 
życia i brakiem przywiązania do miejsc. W różnych okresach historycznych próbowano wpraw-
dzie przywiązywać Cyganów do ziemi, zwykle dawało to jednak marne rezultaty i dotyczyło ogra-
niczonej grupy osób. Między innymi w Związku Radzieckim od 1926 r. Cyganie osiedlali się, orga-
nizując nawet własne gospodarstwa rolne na wzór kołchozów, należy to jednak traktować raczej 
w kategoriach incydentalnego przypadku, niż reguły. W swej wędrówce po wielu krajach Cyganie 
często byli ograniczani przez różnego rodzaju prawa, edykty i rozporządzenia uniemożliwiające 
im wykonywanie zawodu. Nie mogąc otrzymać pożywienia w zamian za pracę, przerzucali się 
czasem na niezgodne z miejscowym prawem praktyki kradzieży i żebractwa. Tak było na przykład 
w Niemczech w XVI i XVII wieku. Inną przyczyną przestępczego trybu życia było wykluczenie (…) 
ze wspólnoty cygańskiej za przekroczenie prawa zwyczajowego – osobie dotkniętej taką sankcją po-
zostawały zwykle kradzieże i żebractwo w celu utrzymania się przy życiu, bowiem normy społeczeń-
stwa dominującego były dlań niezrozumiałe14. 

Cyganie są grupą, która nie posiada własnego, ściśle przydzielonego i ograniczonego terytorium, 
a co za tym idzie – nie są do żadnego miejsca przywiązani w takim sensie, jak narody posiadające 
własne kraje. Niesie to ze sobą liczne konsekwencje, które pozwalają zobrazować pewne szcze-
gólne elementy romskiej kultury. Otóż dla Cyganów pojęcie historii nie jest równie istotne, jak 
choćby dla innych Europejczyków, którzy dzięki pamięci o ważnych wydarzeniach, postaciach, 
dziełach sztuki, dzięki szeroko pojmowanej tradycji wytwarzają więź z grupą narodową, identy-
fikują się jako należący do określonej kultury, budują przywiązanie do zamieszkiwanego teryto-
rium itd. Cyganie nie przechowują pamięci o swoich przodkach z jeszcze jednego ważnego po-
wodu – nie posługują się językiem pisanym. Pamięć o dawnych wydarzeniach, o ojczyźnie z której 
się wywodzą, nie była im, i najwyraźniej nadal nie jest, potrzebna. Wystarczająca jest dla nich 
rozbudowana wiedza o żyjących krewnych. Dopiero w latach 30. ubiegłego stulecia, gdy rodził 
się ruch pancygański, dążący do stworzenia jakiegoś rodzaju wspólnoty wszystkich grup cygań-
skich na świecie, pojawiły się postulaty dotyczące posiadania wspólnej historii, kultury, symboliki 
narodowej, lecz do dnia dzisiejszego jest to zjawisko praktycznie ograniczone do cygańskich elit.

Społeczności cygańskie, jako nomadyczne, były też z definicji eksterytorialne, co przekładało się 
na odmienny sposób identyfikacji z zajmowanym w danym momencie terytorium. Ich przywią-
zanie odnosiło się przede wszystkim do ludzi, dla których wytwarzali sprzęty, świadczyli rozma-
ite usługi. Jak podsumowują badacze: Sens bycia Romem nie oznaczał więc ustalenia genealogii, 
przywoływania i kultywowania pamięci przodków, wierności wobec dziedzictwa i tradycji, lecz raczej 
pewien styl życia i działania ciągle na pograniczu dwu światów, własnego i małego oraz obcego, 
zmiennego, i ogromnego. W kontaktach z tym światem mniej ważne były dzieje ich wzajemnych sto-
sunków, przeszłe wydarzenia czy postacie, natomiast o wiele istotniejsze jasno określone ramy i wzor-
ce interakcji. Oczywiście pamięć historyczna kształtowała świadomość grupową, jej nastawienia czy 
orientacje. Przejawy tej świadomości zachowały się w folklorze (pieśniach, bajkach czy przysłowiach). 

14 Ibidem, s. 34–36, por. Mróz L., Cyganie…, s. 53–88.
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Folklor nie mógł jednak zastąpić świadomości historycznej (…)15. Do tego należy jeszcze dodać cha-
rakterystyczne dla tej kultury wykluczenie zmarłej osoby ze świata żywych. Miejsce, w którym 
zmarł człowiek, jest naznaczone i należy je jak najszybciej opuścić, a sam zmarły może przywołać 
chorobę lub śmierć. Z tych powodów krewni są zmuszeni do ciągłego przemieszczania się z miej-
sca na miejsce i nie wolno im wspominać zmarłych (stąd też brak relacji samych Cyganów na te-
mat Cyganów w czasie II wojny światowej). Także cygański język zawiera elementy, które wskazują 
na odmienne podejście do czasu. Przykładem może być słowo tajsa, które w odpowiednich zwro-
tach odnosi się zarówno do dnia wczorajszego, jak i jutrzejszego. Wszystko to pokazuje, że bada-
nie historii, tradycji i kultury cygańskiej musi być odmienne od znormalizowanych badań w tych 
dziedzinach16. W czasie II wojny światowej zginęło z rąk aparatu III Rzeszy ok. 500 tys. Romów, 
choć szacunki te dalekie są od dokładności, ponieważ większość ofiar nie posiadała dokumentów 
ani stałego miejsca pobytu. Niewiele wiemy o tych zdarzeniach, zwanych w języku romski Poraj-
mos, nie są one tak trwale zakorzenione w historii jak Holokaust, a wynika to nie tylko z faktu, iż 
Cyganie nie posiadają własnych pisanych źródeł. Po zakończeniu wojny ostało się w Polsce ponad 
dwadzieścia tysięcy Cyganów, z których część nadal prowadziła koczowniczy tryb życia. Rosną-
ca przestępczość i upadek wielu tradycyjnych zawodów nie ułatwiały realizacji planów integracji 
czy też może bardziej asymilacji, które rząd polski podejmował od 1952 r. W 1964 r. polski rząd 
wydał zakaz poruszania się taborami, co jednak nie wpłynęło znacząco na ruchliwość Romów – 
wszak pozostały im inne środki komunikacji. Wskutek różnych działań nieco spadał analfabetyzm, 
ale zasadniczo Cyganie wciąż pozostawali poza systemem edukacji, podtrzymując także swoją 
obyczajowość. Nadal problemem były różne animozje wewnątrzgrupowe oraz wyobcowanie ze 
społeczeństwa polskiego. Do 1989 r. Romowie byli uznawani za ludzi o pochodzeniu cygańskim, 
Cyganie byli jednak traktowani raczej jako „kategoria etnograficzna”, nie zaś jako grupa etniczna17.

3. Romowie we współczesnej Polsce

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. w Polsce żyje 17 tysięcy ludzi określających 
(w pierwszym lub drugim wyborze) swoją tożsamość jako romską. Z tego niemal 10 tysięcy osób 
uznaje ją jako jedyną, a 7 tysięcy za jedną z dwóch, obok polskiej18. Romowie są tym samym zde-
cydowanie najliczniejszą spośród czterech mniejszości etnicznych zamieszkujących w Polsce. 
Istotna zmiana w porównaniu z wcześniejszym spisem z 2002 r. zaszła w sposobie określania 
przynależności narodowo-etnicznej – wówczas możliwa była wyłącznie pojedyncza identyfika-
cja (prawie 13 tysięcy osób deklarowało przynależność romską), obecnie zaś można deklarować 
podwójną. W sumie podwójną identyfikację (polską i niepolską) wybrało 871 tysięcy osób, a wy-
łącznie niepolską 596 tysięcy19, co dodatkowo pokazuje, jak nieliczną grupę stanowią w Polsce 

15 Mirga A., Mróz L., Cyganie…, s. 30.
16 Ibidem, s. 27–32.
17 PER (Project on Ethnic Relations) Report: The Romanies in Central and Eastern Europe: Illusions and Reality, Princeton 

1992, s. 12, [za:] Kapralski S., Romowie i Holokaust. Rola doświadczenia zagłady w budowaniu współczesnej tożsamości 
romskiej, [w:] „Studia Romologica” (2008) nr 1, s. 3.

18 Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015, s. 31, http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/ 
(dostęp: 30.03.2016).

19 Ibidem, s. 39–40.

ttp://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-wyniki/
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Romowie. Najwięcej Romów żyje w województwach: dolnośląskim, małopolskim, śląskim, ma-
zowieckim i wielkopolskim, natomiast zdecydowanie najmniej w pomorskim20. Zdecydowana 
ich większość, blisko 92%, mieszka w miastach21. Struktura płci grupy wskazuje, że liczba kobiet 
i mężczyzn jest niemal taka sama22. Na tle innych mniejszości Romowie wyróżniają się struktu-
rą wieku – w ich grupie niemal co trzecia osoba jest niepełnoletnia i wyjątkowo mało jest osób 
starszych, w wieku poprodukcyjnym (ledwie 6,2%)23. Niemal wszyscy Romowie w Polsce mają 
polskie obywatelstwo, choć niewielki odsetek urodził się poza granicami kraju24. Wbrew pozorom, 
nie wszyscy używają w domu języka romskiego – ok. 2 500 osób wybiera inny, niemal tyle samo 
porozumiewa się w domu tylko nim, zdecydowana większość natomiast używa go wymiennie 
z językiem polskim, jednocześnie tylko mniej więcej połowa uznaje go za swój język ojczysty25. 
Zdecydowana większość polskich Romów jest wyznania katolickiego, nieliczni należą do kościo-
łów zielonoświątkowego i prawosławnego oraz Związku Wyznania Świadków Jehowy26.

Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2010 r., działania organów polskiej administracji 
publicznej na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej oraz języka mniejszości naro-
dowych i etnicznych zostały ocenione pozytywnie, pomimo pewnych nieprawidłowości. W oce-
nie Najwyższej Izby Kontroli ustawa o mniejszościach zapewnia obywatelom polskim należącym do 
mniejszości realizację prawa do zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej i języka ojczystego oraz 
równe traktowanie osób bez względu na pochodzenie narodowe i etniczne27. Ponadto stwierdzo-
no, iż głównym działaniem, jakie podejmuje w tym zakresie polskie państwo, jest wsparcie bu-
dżetowe działań mniejszości z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Owe środki dzielone są po ustaleniach z organizacjami repre-
zentującymi mniejszości. Jednym z podstawowych działań jest wsparcie udzielane przez szkoły 
i gminy w zakresie nauczania języka mniejszości, używania go jako języka pomocniczego, a na-
wet nauczania w tym języku. Przykładowo w latach 2007–2009 państwo polskie przeznaczyło 
na wsparcie mniejszości i różnego rodzaju działania w tym zakresie bez mała 500 mln zł, a kwota 
zwiększana była z każdym kolejnym rokiem28. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
realizowało do 2013 r. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (Program romski), które-
go powstanie regulowała uchwała Rady Ministrów z 2003 r.29 a obejmował on następujące za-
gadnienia: edukacja, praca, zdrowie, sytuacja bytowa, bezpieczeństwo (w tym przestępstwa na 
tle etnicznym), podtrzymanie kultury i tożsamości, propagowanie wiedzy. Romowie są jedyną 
mniejszością etniczną, która miała swój program. Na lata 2014–2020 przewidziany jest Program 
integracji społeczności romskiej w Polsce, w ramach którego między innymi przyznawane są dota-
cje na różne działania oraz organizowany jest konkurs stypendialny dla szczególnie uzdolnionych 

20 Ibidem, s. 47.
21 Ibidem, s. 49.
22 Ibidem, s. 53.
23 Ibidem, s. 55.
24 Ibidem, s. 55.
25 Ibidem, s. 70 i n.
26 Ibidem, s. 107 i n.
27 Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Najwyż-

sza Izba Kontroli, Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2010, s. 6.
28 Ibidem, s. 9.
29 Mniejszości Narodowe w Polsce. Romowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mniejszo-

sci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/uchwala-rady-ministrow/6669,Uchwala-Rady-Mini-
strow-z-dnia-19-sierpnia-2003-r-w-sprawie-ustanowienia-programu.html (dostęp: 30.03.2016).

http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/uchwala-rady-ministrow/6669,Uchwala-Rady-Ministrow-z-dnia-19-sierpnia-2003-r-w-sprawie-ustanowienia-programu.html
http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/uchwala-rady-ministrow/6669,Uchwala-Rady-Ministrow-z-dnia-19-sierpnia-2003-r-w-sprawie-ustanowienia-programu.html
http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na-rzecz-spole/uchwala-rady-ministrow/6669,Uchwala-Rady-Ministrow-z-dnia-19-sierpnia-2003-r-w-sprawie-ustanowienia-programu.html
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uczniów pochodzenia romskiego30. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki istnieje tzw. Kompo-
nent romski31, a w Sejmie działa Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 
w której zasiada dwóch Romów, obecnie Roman Chojnacki, prezes Związku Romów Polskich oraz 
Bogdan Trojanek, prezes Królewskiej Fundacji Romów – obaj ze Szczecinka32.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości 
wolność zachowania, podtrzymywania własnej tradycji, kultury i języka, zakładanie instytucji zaj-
mujących się tymi działaniami i uczestnictwo w dyskursie o problemach tożsamości swojej grupy. 
W Unii Europejskiej podstawowym dokumentem regulującym te kwestie jest Dyrektywa Rady 
2000/43/WE z 2000 r., mówiąca o równości osób bez względu na pochodzenie etniczne i rasowe. 
W Polsce najważniejszym aktem prawnym w tym zakresie jest Ustawa o mniejszościach z 2005 
roku wprowadzona przez rząd SLD, poza tym obowiązuje nas wiele innych dokumentów, które 
nasz kraj ratyfikował. 

30 Mniejszości Narodowe w Polsce. Romowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mniejszo-
sci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol (dostęp: 30.03.2016).

31 Mniejszości Narodowe w Polsce. Romowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://www.mniejszo-
sci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/komponent-romski-progr (dostęp: 30.03.2016).

32 Mniejszości Narodowe w Polsce. Romowie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, http://mniejszosci.na-
rodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna/sklad-i-regulamin/6831,Sklad-Komisji-Wspolnej-Rzadu-i-Mniejszosci-Na-
rodowych-i-Etnicznych.html (dostęp: 30.03.2016).

http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol
http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol
http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/komponent-romski-progr
http://www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/komponent-romski-progr
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna/sklad-i-regulamin/6831,Sklad-Komisji-Wspolnej-Rzadu-i-Mniejszosci-Narodowych-i-Etnicznych.html
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna/sklad-i-regulamin/6831,Sklad-Komisji-Wspolnej-Rzadu-i-Mniejszosci-Narodowych-i-Etnicznych.html
http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/komisja-wspolna/sklad-i-regulamin/6831,Sklad-Komisji-Wspolnej-Rzadu-i-Mniejszosci-Narodowych-i-Etnicznych.html
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1. Tatarzy w Rzeczypospolitej

Jedna z pierwszych wzmianek o Tatarach pojawia się w Rocznikach nadwornego kronikarza Jana 
Długosza w opisie wydarzeń z 1397 r.: Tatarzy przesiedleni do Polski, odrzuciwszy błędy pogaństwa, 
przyjęli wiarę Chrystusową i stworzyli jednolity naród z Polakami, zawierając między sobą małżeń-
stwa. Ci zaś, co się osiedlili na Litwie, tkwią w sprośnej wierze Mahometa i umieszczeni przez księcia 
Witolda w jednym zakątku ziemi litewskiej, żyją według swoich obyczajów i swej bezbożnej religii1. 
Pierwsi Tatarzy pojawili się na terenach Rzeczypospolitej w XIV wieku, na ziemiach należących do 
Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie przez księcia Witolda w kilku osadach zostali osiedleni jeń-
cy wojenni ze Złotej Ordy. Nazywano ich wówczas Tatarami polskimi, Tatarami polsko-litewskimi, 
Lipkami lub Muślimami2. W późniejszych wiekach dołączyli do nich emigranci z różnych terenów 
Złotej Ordy (a następnie Chanatu Krymskiego) oraz niewielkie liczebnie grupy wyznawców islamu 
z Kaukazu, Azerbejdżanu i Turcji. Niektóre źródła podają, że w okresie największego rozkwitu emi-
gracji, tzn. w XVI i XVII wieku, tereny Rzeczypospolitej mogło zamieszkiwać od 40 do 200 tysięcy 
muzułmanów3. Tatarzy trudnili się przede wszystkim służbą wojskową. Joanna Kulwicka-Kamiń-
ska i Ireneusz Kamiński piszą nawet o sprowadzaniu przez litewskich władców osadników tatar-
skich celem wykorzystywania ich umiejętności bojowych w walkach w Krzyżakami4. Faktem jest, 
iż od czasu bitwy pod Grunwaldem aż po II wojnę światową Tatarzy mieli własne, odrębne oddzia-
ły w polskim wojsku5. W zamian za wojskowe zasługi dla Rzeczypospolitej niejednokrotnie uzy-
skiwali szlachectwo i otrzymywali od władców majątki ziemskie, cieszyli się tolerancją religijną, 
budowali meczety i domy modlitw6. Rzeczpospolita w czasach jagiellońskich była wielokulturowa 
i musiała radzić sobie z licznymi problemami – pochodnymi współistnienia różnych społeczeństw 
i tradycji w jednym państwie. Stanowiła, jak żadne inne państwo ówczesnej Europy, mieszankę 
rozmaitych żywiołów, które można było poddać przymusowej asymilacji, bądź zagwarantować 
im autonomię w pielęgnacji własnego sposobu życia. Już sam proces powstania państwa na dro-
dze dobrowolnie zawartej unii dwóch narodów nasuwał rozwiązanie oparte na pozbawionej ele-
mentów przymusu autonomii. Dawna Rzeczpospolita stanowiła pierwowzór wielokulturowego 
państwa. Łączącym je spoiwem było powszechne uznanie osoby władcy i prawa7. Z całym przeko-
naniem można zatem stwierdzić, iż Rzeczpospolita była pierwszym w dziejach Europy państwem 
wielu narodów, wyznań i języków. Państwem wielu kultur, z których jedną była kultura tatarska.

1 Drabina J., Wierzenia, religie, wspólnoty wyznaniowe w średniowiecznej Polsce i na Litwie i ich koegzystencja, Kraków 
1994, s. 161; zob. także: Baranowski B., Znajomość Wschodu w dawnej Polsce do XVIII wieku, Łódź 1950; Borawski P., 
Folklor ludności tatarskiej na ziemiach polsko-litewskich, „Przegląd Orientalistyczny”, 1981 nr 2.

2 Konopacki A., Życie religijne Tatarów na Ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI–XIX wieku; Zakrzewski A. B., Islam 
między Wschodem a Zachodem: Tatarzy w Wielkim Księstwie Litewskim, XVI–XVIII w., [w:] Między Zachodem a Wschodem. 
Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, t. 3., red. Mikulski K., Zielińska-Nowicka A., 
Toruń 2005.

3 Kulwicka-Kamińska J., Kamiński I., Islam po polsku, Poznań 2007, s. 115; Borawski P., Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, 
Warszawa 1986.

4 Kulwicka-Kamińska J., Kamiński I., Islam…, s. 114.
5 Zob. Gutowski J., Broń i uzbrojenie Tatarów, Warszawa 1997; lub Kryczyński S., Kronika wojenna Tatarów litewskich, 

Gdańsk 1997/1998.
6 Sobczak J., Położenie prawne ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim, Poznań 1984.
7 Siewierski J., Idea wielokulturowości. Tradycje Rzeczypospolitej i doświadczenia obecne, Warszawa 2010, s. 43.
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W XIX wieku do Królestwa Polskiego zaczęli przybywać zróżnicowani narodowościowo muzuł-
manie – wschodni kupcy, osiedlający się w dużych polskich miastach, głównie w Warszawie, 
a od 1917 r. uciekinierzy z ogarniętej rewolucją bolszewicką Rosji Radzieckiej, przede wszystkim 
z Kaukazu i Krymu8. Po odzyskaniu niepodległości kwestie narodowościowe zostały uregulowane 
w Konstytucji marcowej z 1921 r. Mniejszości zamieszkiwały obszar całego kraju, a współpraca 
z nimi była podstawą organizacji ówczesnego społeczeństwa. Ludność narodowości polskiej w II 
Rzeczypospolitej stanowiła jedynie dwie trzecie jej mieszkańców. Liczbę osób nie deklarujących 
polskiego pochodzenia spisy z lat 1921, 1931 i 1938 szacowały na średnio 30–35%9. 

Tak znaczna obecność mniejszości narodowych, językowych, etnicznych i religijnych wpływała na 
wzbogacenie życia kulturalnego Polski. Różnorodność Polski i polskiej kultury przyczyniała się do 
bardzo otwartej działalności publicystycznej, w której podejmowano bardzo zróżnicowane tema-
ty i opisywano różnorodność postaw i kultur, co czynił choćby Tadeusz Boy-Żeleński.

2. Wyzwania współczesności

Po II wojnie światowej, zmianach granic i masowej migracji ludności, Polska stała się krajem 
jednorodnym. Homogeniczność została uznana przez władze państwowe za jedno z osiągnięć 
powojennej Polski, które pozwoli uniknąć problemów narodowościowych międzywojnia. Takie 
podejście zostało usankcjonowane przez przyjętą w 1952 r. Konstytucję Polskiej Rzeczypospo-
litej Ludowej, która pomijała kwestie ochrony mniejszości. Zmiana granic rozdzieliła wcześniej 
jednolitą grupę Tatarów pomiędzy trzy kraje: Polskę, Litwę i Białoruś. Nowe granice sprawiły, że 
społeczność tatarska została rozbita, a kontakty osłabione. Obecnie muzułmanie w Polsce stano-
wią niewielką liczebnie mniejszość religijną. Tym niemniej, społeczność ta, choć niezbyt liczna, 
jest niezwykle zróżnicowana. Do II wojny światowej osoby pochodzenia tatarskiego stanowiły je-
dyną grupę wyznawców islamu w Polsce. W drugiej połowie ubiegłego wieku grupa powiększyła 
się o osoby napływowe: studentów z krajów muzułmańskich, biznesmenów, a także dyploma-
tów. Są to muzułmanie, którzy zaczęli przybywać do Polski, głównie z krajów Bliskiego Wschodu 
i Afryki Północnej, Iranu i Afganistanu. Ostatnie kilkanaście lat to także obecność muzułmańskich 
uchodźców politycznych. Grupę tą stanowią przede wszystkim obywatele Iraku, Bośni i Hercego-
winy, Afganistanu i Czeczenii.

Oficjalne dane statystyczne, szacujące liczbę muzułmanów w Polsce, opierają się przede wszyst-
kim na informacjach Muzułmańskiego Związku Religijnego (MZR)10. Nieoficjalnie liczbę muzułma-
nów w Polsce szacuje się obecnie na około 20 000, w tym 5–6 tysięcy osób pochodzenia Tatarskie-
go11. Podobna liczba zamieszkuje Litwę, a około 10 000 Białoruś. Określa się, że liczba Tatarów na 
dawnych ziemiach Rzeczypospolitej nie przekracza łącznie 20 000. W Polsce zamieszkują przede 

8 Tyszkiewicz J., Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 1998.
9 Chałupczak H., Browarek T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995, Lublin 1998, s. 21–25.
10 Zob. Niektóre wyznania religijne w Polsce w 2001 r., [w:] Mały rocznik statystyczny 2003, Główny Urząd Statystyczny, www.

stat.gov.pl/serwis/polska/2003/rocznik4relig.htm (dostęp: 3.01.2016).
11 Nalborczyk A. S., Status prawny muzułmanów w Polsce, [w:] Muzułmanie w Polsce, red. Parzymies A., Warszawa 2005, s. 

230; por. Ismail S., Islam i Muzulmanie w Polsce, http://www.islam.com.pl (dostęp: 3.01.2016).

http://www.islam.com.pl
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wszystkim Podlasie, jak również Pomorze i tzw. Ziemie Odzyskane. Na podstawie przeprowadzo-
nego w 2011 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w którym po raz pierwszy 
zapytano o przynależność narodowo-etniczną, z tożsamością tatarską zidentyfikowało się blisko 
2 000 osób12. 

Transformacja ustrojowa Polski stała się istotnym czynnikiem determinującym zmianę położenia 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców. Obecność historycznie zakorzenionych 
mniejszości narodowych i etnicznych, jak również zmiana sytuacji migracyjnej w Polsce lat 90., 
wymagała od nowych władz wprowadzenia odpowiednich zmian prawnych i instytucjonalnych. 
Koncentrowały się one z jednej strony na uregulowaniu podstawowych kwestii na płaszczyźnie 
prawa międzynarodowego i dwustronnych umów międzyrządowych, a z drugiej na dostosowa-
niu do nich krajowych norm prawnych i powołaniu instytucji. Dotąd Polska podpisała i ratyfi-
kowała większość międzynarodowych dokumentów w tym zakresie. W 2003 r. uchwalono nową 
ustawę o cudzoziemcach, a dwa lata później weszła w życie ustawa o mniejszościach narodowych 
i etnicznych oraz o języku regionalnym. 

Niemniej jednak prawna regulacja dotycząca bezpośrednio polskich muzułmanów ma już 80 lat. 
Jest to Ustawa o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej z 21 kwietnia 1936 roku. W art. 1 czytamy: Wyznawcy islamu na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej, pozostając w łączności religijno-moralnej ze związkami religijnemi muzułmańskiemi zagra-
nicznemi, tworzą Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, niezależny od jakichkol-
wiek obcokrajowych władz duchowych i świeckich13. Ustawa określa szczegóły stosunków państwa 
polskiego z wyznawcami islamu, w tym: kontakty z Muzułmańskim Związkiem Religijnym, zasady 
powoływania Muftiego, Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego oraz imamów, czyli zwierzchni-
ków gmin muzułmańskich. Osoby te, pełniące funkcje religijne, powinny posiadać polskie obywa-
telstwo i posługiwać się językiem polskim. Ustawa gwarantuje im uprawnienia, jakie przysługują 
duchownym w Polsce14. Ponadto ustawa daje polskim muzułmanie prawo do nauczania religii 
w szkołach państwowych na zasadach ogólnych, które prowadzone jest przez osoby mianowa-
ne przez władze szkolne spośród osób wskazanych przez Muftiego15. Jak wspomniano wcześniej, 
przyjęta w 1936 r. ustawa ma już 80 lat. Należy mieć więc na uwadze fakt, iż wiele z jej zapisów jest 
już przestarzałych i nie odpowiada obecnym realiom. Od kilku lat przedstawiciele Muzułmańskie-
go Związku Religijnego prowadzą rozmowy z rządem dotyczące nowelizacji zapisów. Trwają pra-
ce nad nowym tekstem ustawy, która miałaby m.in. określić dni świąt muzułmańskich, przyznać 
osobom wyznania muzułmańskiego prawo do zwolnień z pracy w tych dniach oraz umożliwić 
powołanie Muzułmańskiego Duszpasterstwa Wojskowego.

12 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficz-
nych i Rynku Pracy, Warszawa 2011, s. 123.

13 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
Dz. U. 1936, nr 30, poz. 240 z późn. zm. obowiązuje od 24 kwietnia 1936 r.

14 Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r.…, art. 9.
15 Ibidem, art. 32.
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3. Wyznaczniki tatarskiej tożsamości

Mieszkający w Polsce Tatarzy są wyznawcami islamu – sunnitami szkoły hanafickiej. Islam wyzna-
czał przez wieki tatarską odrębność. Jednocześnie tatarski islam jest silnie zakorzeniony w pol-
skich realiach, ma długie tradycje i jest wewnętrznie spójny. Połączenie elementu etnicznego 
i religijnego sprawiło, że stał się podstawowym czynnikiem kształtującym tożsamość etniczną tej 
grupy. W wierzeniach polskich Tatarów zachowały się do dziś niektóre przedmuzułmańskie trady-
cje tureckie, jak również pewne elementy chrześcijańskie przejęte od miejscowej ludności. Mimo 
mocno ograniczonych kontaktów z Bliskim Wschodem nie zdołały one jednak zatrzeć wyjątkowe-
go charakteru tej mniejszości. Częsty brak wykształcenia teologicznego (znajomości oryginalnych 
zapisów Koranu i sunny), jak również brak znajomości języka arabskiego, będący zjawiskiem po-
wszechnym wśród Tatarów, nigdy nie stanowił przeszkody w ich praktykach religijnych16. 

Istnieje wiele charakterystycznych cech tatarskiego islamu. Zwraca uwagę na przykład fakt, iż 
podczas modlitwy w domu istniał powszechny zwyczaj zasłaniania luster, w których mogliby 
się odbijać ludzie i inne obrazy17. Tatarzy chętnie kultywują także zwyczaj zwany sadogą, któ-
ry polega na rozdawaniu podczas muzułmańskich świąt słodyczy i słodkich bułeczek wszystkim 
obecnym na uroczystości18. Białostockim muzułmanom nie są obce także przekazy o świętych 
tatarskich, co stoi niejako w sprzeczności z założeniami ortodoksyjnego islamu. Tym bardziej, iż 
wydaje się, że w kulcie miejscowych świętych można w dużym stopniu dopatrywać się wpływów 
chrześcijańskich. Wyraźnym elementem, wskazującym na procesy akulturacyjne, jest wystawianie 
nagrobków przypominających chrześcijańskie, jak również fakt, że wygląd zewnętrzny starych 
meczetów niczym nie różni się od kościołów i cerkwi, a jedynym wyznacznikiem jest półksiężyc19.

Jeśli chodzi o wypełnianie rytuałów związanych z modlitwą, postem i tradycyjnym ubraniem, ży-
jący w Polsce muzułmanie, w przeważającej części, nie są bardzo restrykcyjni. Polscy muzułmanie 
często przychodzą na modlitwy w niedziele, gdyż nie każdy może sobie pozwolić na zwolnienie 
z pracy w ciągu dnia w piątek. Mają zwyczaj mawiać: Islam jest religią dla ludzi. Nikt rozsądny nie 
będzie wymagał od polskiej muzułmanki, by paradowała po ulicy zakwefiona. Jesteśmy muzułmana-
mi, ale też Polakami20. Jeżeli chodzi o noszenie chust, Tatarzy nigdy nie wymagali, by kobiety za-
słaniały głowy. Niektóre muzułmanki uważają, że noszenie chust w kraju, jakim jest Polska, byłoby 
sprzeczne z zasadami islamu. Chusty są bowiem oznaką skromności i pomagają się nie wyróżniać. 
A w Polsce chusta na włosach wzbudza ciekawość.

Analiza historyczno-kulturowych procesów obecności Tatarów na terenach Polski pozwala do-
strzec wyraźnie dwie tendencje: z jednej strony dążenie do zatarcia różnic, poprzez przejmowa-
nie form i zasad życia codziennego nowej grupy, z drugiej zaś troskę o ocalenie najważniejszych 
wartości z kraju przodków. 

16 Warmińska K., Tatarzy polscy. Religijność a dylematy tożsamości, [w:] Między wschodem a zachodem, red. Stawiński P., 
Częstochowa 1995.

17 Kryczyński S., Kronika wojenna…, s. 178.
18 Dziekan M., Historia i tradycje polskiego islamu, [w:] Muzułmanie w Europie, red. Parzymies A., Warszawa 2005, s. 207.
19 Kołodziejczyk A., Cmentarze muzułmańskie w Polsce, [w:] „Studia i Materiały. Cmentarze”, (1998) nr 7(10).
20 Polskie dzieci Allaha, [w:] „Newsweek Polska” (2004) nr 11, http://polska.newsweek.pl/polskie-dzieci-allaha,20292,1,1.

html (dostęp: 15.02.2016).

http://polska.newsweek.pl/polskie-dzieci-allaha,20292,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/polskie-dzieci-allaha,20292,1,1.html
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Poczucie odrębności utrwalała w tej grupie religia, dzięki niej zakonserwował się w folklorze Tata-
rów litewskich szereg wierzeń, praktyk i obrzędów, które genezą swą i formami wiążą się z folklorem 
innych ludów tureckich21. To właśnie islam uchronił etniczną odrębność Tatarów, gdyż w sposób 
szczególny powiązał religię z narodowością. Islam określany mianem islamu tatarskiego, o spe-
cyficznym, lokalnym charakterze, cechujący się odstępstwami od muzułmańskiej ortodoksji, 
a także wpływami kultury i religii chrześcijańskiej. Tak więc tożsamość Tatarów opiera się przede 
wszystkim na odmienności religijnej, jakkolwiek można wskazać także na wspólne pochodzenie 
(plemiona tatarskie) oraz przynależność narodową. Badania Katarzyny Warmińskiej wskazują, 
że nie istnieje sprzeczność pomiędzy byciem Tatarem, muzułmaninem i Polakiem jednocześnie. 
Przykład polskich Tatarów pokazuje, że wieloaspektowość systemu symbolicznego, w oparciu o który 
budowana jest tożsamość, w ciekawy sposób ilustruje dynamikę i kontekstowość tworzenia oraz pod-
trzymywania społecznej tożsamości przez jednostki, chcące z jednej strony zachować swoją odręb-
ność religijną i etniczną, a z drugiej dążące do «oswojenia» obcości wynikającej z owej odrębności22.

W kontekście tożsamości istotny pozostaje również fakt, że w wyniku procesów akulturacyjnych 
i asymilacyjnych, na przełomie XVII i XVIII wieku Tatarzy utracili znajomość języków rodzimych 
i zaczęli posługiwać się językiem polskim lub dialektem polsko-białoruskim z elementami języ-
ków tureckich. Obecnie ich mieszkający w Polsce potomkowie posługują się wyłącznie językiem 
polskim, pozostawiając język arabski jedynie dla celów religijnych. Tatarzy wrośli więc w polski 
pejzaż socjolkulturowy. Wszyscy uważają się za Polaków, znają język polski i polska kulturę. Przez 
wieki nastąpiła niemal całkowita ich asymilacja z ludnością autochtoniczną, a jedynym wyznacz-
nikiem ich odrębności w chrześcijańskim otoczeniu pozostała muzułmańska religia. 

Przez wiele wieków obecności na polskich ziemiach muzułmanie nie posiadali własnej organiza-
cji religijnej (wyznaniowej). Dużą aktywnością wykazali się dopiero w okresie międzywojennym. 
W tym czasie na terenie Polski działało 19 gmin wyznaniowych, które zrzeszały 6 tysięcy wier-
nych. Pierwszą organizacją religijną polskich wyznawców islamu był założony w 1923 r. Związek 
Muzułmanów Miasta Stołecznego Warszawy. Trzy lata później w Wilnie powstał Związek Kulturalno
-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, który prowadził aktywną działalność popularyzator-
ską, naukową i wydawniczą dotyczącą dziejów i kultury Tatarów23.

Najważniejsza organizacja tatarska została założona w 1925 r. Wówczas zorganizowano w Wilnie 
Wszechpolski Zjazd Muzułmański, na którym ogłoszono autokefalię polskiego islamu oraz powo-
łano Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. W Wilnie ustanowiono także od-
rębny muftiat dla polsko-litewskich muzułmanów, a pierwszym Muftim został Jakub Szynkiewicz 
(1884–1966). Przez wiele lat Związek był jedyną organizacją muzułmańską w Polsce. Reaktywowa-
ny po II wojnie światowej działa do dzisiaj, praktycznie w niezmienionej formie. Obecnie 95% jego 
członków stanowią Tatarzy, jednak zmiana statutu w 2004 r. pozwoliła na członkostwo w MZR 
osobom posiadającym nie tylko polskie obywatelstwo, lecz także prawo stałego pobytu na tere-
nie Rzeczypospolitej24. 

21 Warmińska K., Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999, s. 72.
22 Ibidem, s. 227–228.
23 Dziekan M. M., Historia i tradycje…, s. 204.
24 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 20 marca 2004 roku w Sucho-

woli przez XV Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej,  
www.mzr.pl/pl/info.php?id=7 (dostęp: 5.03.2016).

www.mzr.pl/pl/info.php?id=7
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Obecnie Muzułmański Związek Religijny ma siedzibę w Białymstoku, ale jego działanie opiera się 
na współpracy z siedmioma gminami muzułmańskimi, które znajdują się w Białymstoku, Bohoni-
kach, Kruszynianach, Gdańsku, Podlodowie i dwie w Warszawie25. Jednocześnie działa kilka cen-
trów muzułmańskich, między innymi w Warszawie (Centrum Muzułmańskie pod opieką Ligi Świa-
ta Muzułmańskiego), we Wrocławiu (Muzułmańskie Centrum Oświatowo-Kulturalne we Wrocławiu) 
i w Białymstoku (Centrum Islamskie w Białymstoku). Realizowane przez nie zadania i projekty kon-
centrują się na ochronie dziedzictwa kulturowego, co sprzyja współpracy z twórcami i artystami 
wywodzącymi się z tej mniejszości, a nade wszystko integracji wspólnoty i jej rozwojowi.

Dzieje polskich Tatarów są doskonałym przykładem współistnienia obok siebie odmiennych reli-
gii i kultur. W ciągu wieków przenikały się one wzajemnie, jedne elementy pozostawiając w niena-
ruszonym stanie, inne zaś przyjmując za swoje. Asymilacji uległ język, wymieszaniu uległa ludowa 
obyczajowość. Pozostała religia – najsilniejszy element identyfikacji Tatarów jako Polaków mu-
zułmańskiego wyznania. Silne związki z Polską pozwalają Tatarom, po 600 latach, na identyfika-
cję Polski jako ojczyzny: ja Polakiem jestem od urodzenia i zostanę Polakiem, ale wyznawcą islamu 
jestem i też zostanę26. Tu jest moja ojczyzna, dlatego, że Polska dała mi wszystko. W sensie wyznania 
jestem Tatarem27. Jestem polskim Tatarem muzułmaninem. Wszystkie te trzy określenia są dla nas 
ważne. Pierwsze to muzułmanin, drugie Polak, a potem Tatar28. 

25 Muzułmańskie Gminy Wyznaniowe w Polsce, www.mzr.pl/gminy/index.php?id=14 (dostęp: 5.03.2016).
26 Warmińska K., Tatarzy polscy…, s. 93.
27 Ibidem, s. 194.
28 Ibidem, s. 201.

www.mzr.pl/gminy/index.php?id=14
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mniejszości etnicznych
Działalność twórcza

1. Założenia teoretyczne badań

Jak napisano we wstępie, projekt Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie 
XX i XXI wieku miał na celu zdobycie wiedzy na temat dynamiki funkcjonowania mniejszościo-
wych środowisk twórczych działających współcześnie w Polsce i opracowanie na jej podstawie 
rekomendacji do kształtowania polityki kulturalnej. Na różnych etapach procesu badawczego 
stosowano odmienne techniki gromadzenia danych, czyli zespoły czynności praktycznych, re-
gulowanych starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalające na uzyskanie optymalnie 
sprawdzonych informacji, opinii, faktów1. Jedną z faz procesu badawczego było zaprojektowa-
nie badań ilościowych w celu uzyskania stosunkowo dużej liczebności próby. W założeniach 
projektu sposobem gromadzenia danych o charakterze statystycznym miał być kwestionariusz 
ankiety, adresowany do przedstawicieli środowisk twórczych mniejszości etnicznych. Na etapie 
operacjonalizacji powzięto decyzję o zmianie techniki i przeprowadzeniu badań ilościowych za 
pomocą standaryzowanego kwestionariusza wywiadu. Powody korekty w zakresie wyboru tech-
niki realizacji komponentu ilościowego w badaniach były następujące: 1) wypełnienie kryterium 
bezpośredniego kontaktu członków zespołu badawczego z respondentami, 2) duże rozprosze-
nie terytorialne respondentów, wymuszające spotkanie face-to-face z ankieterami, 3) brak możli-
wości przeprowadzenia ankiet audytoryjnych, 4) ryzyko, że w przypadku posłużenia się ankietą, 
wskaźnik wypełnionych przez respondentów kwestionariuszy nie będzie satysfakcjonujący. Wy-
wiad kwestionariuszowy jest techniką badawczą o charakterze ilościowym – podobnie jak np. 
ankieta audytoryjna lub wywiad telefoniczny ze wspomaganiem komputerowym2 Powołując się 
na podręcznik pracy terenowej: Wywiad kwestionariuszowy należy do grupy technik badawczych, 
które określane są jako techniki ilościowe. (...) Ponieważ na podstawie badania kwestionariuszowego 
formułujemy ścisłe, liczbowo oszacowane wnioski, badanie takie traktujemy jako pomiar3. 

Różnica pomiędzy kwestionariuszem ankiety a kwestionariuszem wywiadu polega na tym, że 
kwestionariusz ankiety wypełnia sam respondent w obecności ankietera, natomiast wywiad kwe-
stionariuszowy prowadzony jest przez ankietera w formie rozmowy – ankieter czyta responden-
towi pytania zawarte w kwestionariuszu i sam zapisuje odpowiedzi. 

W celu realizacji założeń projektu, skonstruowano w sumie sześć narzędzi badawczych: 1) standa-
ryzowany kwestionariusz wywiadu adresowany do twórców, 2) dyspozycje do wywiadu nieustruk-
turalizowanego standaryzowanego adresowane do twórców, 3) arkusz obserwacji uczestnictwa 
w wydarzeniu o charakterze twórczym/artystycznym, 4) kwestionariusz ankiety skierowany do 
odbiorców, 5) kwestionariusz ankiety skierowany do pracowników jednostek samorządu tery-
torialnego i administracji rządowej współpracujących ze środowiskami mniejszości etnicznych 
oraz 6) scenariusz do wywiadu grupowego. Uwzględniając cele badawcze i specyfikę badań tere-
nowych, zastosowano nieprobabilistyczny dobór próby oparty na kryterium celowości: własnej 
wiedzy na temat badanej zbiorowości i adekwatności w stosunku do celów badawczych oraz do-
stępności4. Dobór próby badawczej został poprzedzony kwerendą na temat środowisk twórczych 

1 Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2009, s. 71.
2 Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F., Fieldwork jest sztuką. Jak dobrać respondenta, skłonić go do udziału w wywiadzie, 

rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005, s. 43.
3 Ibidem, s. 50.
4 Babbie E., Badania…, s. 212.
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mniejszości etnicznych, bazującą na ogólnodostępnej wiedzy (strony internetowe stowarzyszeń 
i zespołów artystycznych, profile udostępniane w serwisach społecznościowych, informacje po-
chodzące od ekspertów zajmujących się poszczególnymi mniejszościami etnicznymi, metoda kuli 
śnieżnej – rekomendacje od objętych badaniem twórców). Liczba osób objętych badaniem odpo-
wiadała liczebności oraz stopniowi zaangażowania twórczego każdej z grup etnicznych. Uzyska-
ny tą drogą materiał ilościowy to 137 kwestionariuszy wywiadów przeprowadzonych z twórcami 
pochodzenia łemkowskiego, romskiego i tatarskiego na terenie całej Polski, z uwzględnieniem 
geograficznego rozmieszczenia poszczególnych mniejszości5. 

2. Konstrukcja narzędzia badawczego i realizacja badań

Wybór techniki z zakresu metod ilościowych w badaniach nad działalnością twórczą mniejszości 
etnicznych podyktowany był dążeniem do poddania badaniu za pomocą tej samej procedury 
relatywnie dużej liczby osób, reprezentujących zbiorowość objętą badaniem6. Z uwagi na spe-
cyfikę i wyzwania badań terenowych, najbardziej optymalnym rozwiązaniem pozwalającym na 
zgromadzenie materiału było posłużenie się standaryzowanymi kwestionariuszami7. Technika ta, 
wykorzystywana najczęściej w badaniach sondażowych, znajduje także szerokie zastosowanie 
w innych rodzajach działalności badawczej – np. w eksperymentach i badaniach terenowych8. 
Kwestionariusz wywiadu to formularz, w którym wydrukowane są pytania przeznaczone do dosłow-
nego odczytania respondentowi przez ankietera w określonej kolejności. Przy poszczególnych pyta-
niach pozostawione jest miejsce na zapis odpowiedzi respondenta lub odpowiedzi te są zamieszczone 
pod pytaniami w formie gotowych wariantów9.

Ankieterzy realizujący badania w ramach projektu, gromadzili dane na temat twórczości mniej-
szości etnicznych w oparciu o jeden wspólny dla wszystkich badanych kwestionariusz. Skonstru-
owanie jednego narzędzia adresowanego do twórców wywodzących się z różnych mniejszości 
etnicznych umożliwiło poddanie zebranych danych analizie porównawczej10. Komunikowanie 
ankietera z respondentem podczas wywiadu kwestionariuszowego ma charakter bezpośredniej 
rozmowy. Rola ankietera jest w nim kluczowa: jest on bowiem aktywnym pośrednikiem pomiędzy 
badanym a badaczem. Respondent w istocie otrzymuje takie pytania, jakie przekazał mu w for-
mie ustnej ankieter – co może prowadzić do pojawienia się nieścisłości zakłócających przekaz11. 

5 Łącznie w ramach projektu przeprowadzono 290 kwestionariuszy oraz listów zmian. W rozdziale opracowaniu podda-
no część wyników, które najlepiej odzwierciedlają założenia projektu. Wyniki badań uzyskanych za pomocą pozosta-
łych narzędzi są przedmiotem innych opracowań, w tym innych rozdziałów w tej monografii.

6 Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F., Fieldwork…, s. 19.
7 Jak wspomniano w pierwszej części tekstu, technikę ankiety zastąpiono zbliżoną, lecz realizowaną w inny sposób tech-

niką kwestionariusza wywiadu.
8 Babbie E., Badania…, s. 284.
9 Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F., Fieldwork…, s. 51–52.
10 Babiński G., Metodologiczne problemy badań etnicznych, Kraków 1998, s. 11.
11 Sztabiński F., Ankieta pocztowa i wywiad kwestionariuszowy, Warszawa 1997, s. 36.
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Kwestionariusz wywiadu składał się z 36 pytań o różnym stopniu standaryzacji:

  pytań z kafeterią zamkniętą, z ograniczonym zestawem możliwych odpowiedzi, poza 
które odpowiadający wyjść nie może, tylko wybiera wśród możliwości, jakie daje sfor-
mułowany zestaw12;

  pytań z kafeterią półotwartą, z zestawem możliwych do wyboru odpowiedzi, które za-
wierają jeden punkt oznaczony zazwyczaj słowem inne, pozwalający na zaprezentowa-
nie odpowiedzi, która nie mieści się w żadnym zaproponowanym sformułowaniu13;

  pytań z kafeterię koniunktywną, umożliwiającą wskazanie kilku odpowiedzi, aby na tej 
podstawie obliczyć częstotliwość wyboru poszczególnych odpowiedzi, a tym samym 
utworzyć hierarchię14;

  pytań otwartych, w których odpowiedzi można podczas analizy sprowadzić do kilku 
określonych kategorii15;

  pytań otwartych, w których odpowiedzi nie da się standaryzować16.

Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące: 1) charakterystyki twórczości – dziedziny, tematyki, 
inspiracji, wykształcenia artystycznego; 2) tożsamości etnicznej – autoidentyfikacji, znaczenia ko-
rzeni dla drogi twórczej, znajomości i wykorzystania języka etnicznego w twórczości, elementów 
tradycji i kultury etnicznej wykorzystywanych w twórczości; 3) warunków twórczości – przynależ-
ności do stowarzyszeń, współpracy z instytucjami, wykorzystania form dofinansowania; 4) form 
upowszechniania twórczości – promowania twórczości, obecności w Internecie oraz 5) danych 
ogólnych o respondencie – płci, wieku, wykształcenia, statusu zawodowego. Badanie właściwe 
poprzedzono fazą wstępną (pilotażową). Podczas pilotażu ankieterzy przeprowadzili 31 wywia-
dów kwestionariuszowych (15 wśród twórców łemkowskich, 6 wśród twórców romskich i 10 
wśród twórców tatarskich)17. Na podstawie uwag zebranych od ankieterów i koordynatorów po-
szczególnych grup, a także materiału zgromadzonego w badaniu wstępnym, skorygowano na-
rzędzie badawcze. 

Przedmiotem niniejszej analizy jest 137 wywiadów kwestionariuszowych przeprowadzonych 
w fazie badania właściwego na terenie całej Polski. Ankieterzy różnymi sposobami nawiązywali 
kontakty z potencjalnymi respondentami: korzystali z rekomendacji osób znających daną spo-
łeczność, samodzielnie wyszukiwali kontakty w Internecie, samodzielnie próbowali nawiązywać 
kontakty, poszukiwali respondentów podczas wydarzeń kulturalnych typu festiwale, otrzymywa-
li kontakty od respondentów (metoda kuli śnieżnej). Skuteczność powyższych metod kontaktu 
z badanymi zależała zarówno od cech osobowych badacza (doświadczenia w prowadzeniu ba-
dań, umiejętności nawiązywania kontaktu) jak i od cech danej grupy etnicznej. Podczas badań 
terenowych ankieterom udało się dotrzeć do 74 twórców łemkowskich, 41 twórców romskich 

12 Bauman T., Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001, s. 87.
13 Ibidem, s. 87.
14 Ibidem, s. 87.
15 Lutyński J., Metody badań społecznych: wybrane zagadnienia, Łódź 1994, s. 141.
16 Ibidem, s. 141.
17 W ramach badania zebrano także 3 niepełne kwestionariusze, które nie zostały poddane analizie.
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i 22 twórców tatarskich18. Problemem okazało się włączenie do próby twórców karaimskich19. 
Surowy materiał empiryczny został poddany kwantyfikacji, wprowadzony do arkusza programu 
Excel i poddany analizie. Liczbę przeprowadzonych w ramach projektu kwestionariuszy wywiadu 
w obu fazach badania z podziałem na mniejszości etniczne przedstawia wykres nr 120.

48,5
54

19,5

30 32

16

Wykres 1. Liczba kwes1onariuszy wywiadów przeprowadzonych w poszczególnych 
                      grupach etnicznych w obu fazach badań (w %)
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Ankieterzy zaangażowani w projekt docierali do twórców pochodzenia etnicznego na terenie 
całej Polski, biorąc pod uwagę terytorialne rozlokowanie poszczególnych mniejszości. Objęci 
badaniem twórcy łemkowscy pochodzą głównie z terenów historycznej Łemkowszczyzny – tzn. 
województwa małopolskiego (m.in. Gorlice, Bielanka, Gładyszów, Kraków, Krynica Zdrój, Łosie) 
i podkarpackiego (Sanok, Komańcza, Mokre) – oraz terenów, które zamieszkują w wyniku wysie-
dleń, tzn. województwa dolnośląskiego (Wrocław, Legnica, Głogów) i lubuskiego (Ługi, Wiechli-
ce). Geograficzne rozproszenie Romów znalazło odzwierciedlenie w badaniach działalności twór-
czej: objęci badaniem twórcy romscy mieszkają w województwach: małopolskim (Andrychów, 
Wiśniowa, Limanowa, Kraków, Czarna Góra), zachodniopomorskim (Szczecinek, Białogard), łódz-
kim (Skierniewice), kujawsko-pomorskim (Ciechocinek), podkarpackim (Krosno), wielkopolskim 
(Poznań) i dolnośląskim (Wrocław). Twórcy wywodzący się z mniejszości tatarskiej pochodzą ze 
swoich historycznych osiedli w województwie podlaskim – Bohonik i Kruszynian – oraz miast: 
Białegostoku, Gdańska i Krakowa. 

18 Mniejszość tatarska jest nieliczna, skomplikowane okazało się także dotarcie do twórców pochodzenia tatarskiego 
oraz poczucie przesytu badań wśród respondentów.

19 Mniejszość karaimska jest bardzo nieliczna, co utrudnia nawiązanie kontaktu i zidentyfikowanie potencjalnych respon-
dentów. Istotnym problemem jest także poczucie przesytu i/lub nieadekwatności badań.

20 Źródłem wszystkich prezentowanych wykresów jest opracowanie własne.
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3.  Charakterystyka twórców łemkowskich, romskich i tatarskich 
w świetle przeprowadzonych badań

Twórcy wywodzący się ze środowisk mniejszości etnicznych stanowią bardzo zróżnicowaną zbio-
rowość pod względem cech społeczno-demograficznych. Wśród badanych twórców większość 
stanowią kobiety – 56% (77 osób). Kobiety dominują także w dwóch – z trzech objętych bada-
niem – grupach etnicznych, stanowiąc 53% respondentów pochodzenia łemkowskiego (39 osób) 
oraz 82% twórców wywodzących się ze środowiska Tatarów (14 osób). W gronie twórców rom-
skich nieznacznie przeważają mężczyźni – 51% badanych (21 osób). Blisko 1/3 wszystkich bada-
nych nie przekroczyła 25. roku życia (44 osoby), co czwarty ma powyżej 35 lat, a ok. 15% respon-
dentów mieści się w przedziale 46–55 lat. Szczegółową strukturę wieku badanych z podziałem na 
poszczególne mniejszości przedstawia wykres nr 2.

48,5

Wykres 2. Struktura wieku badanych (w %)
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Pod względem wykształcenia badani reprezentują pełen przekrój społeczny: wśród responden-
tów znalazły się zarówno osoby bez wykształcenia, jak i legitymujące się dyplomami wyższych 
uczelni. W grupie łemkowskiej wykształcenie wyższe zawodowe i wyższe deklaruje blisko 60% 
badanych (44 osoby). W grupie tatarskiej tytuł magistra lub inżyniera/licencjata posiada 14 osób 
(63%). Wśród twórców romskich odsetek osób z wyższym wykształceniem nie przekracza 7% (3 
osoby). Graficzny obraz struktury wykształcenia badanych przedstawia wykres nr 3.
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Wykres 3. Struktura wykształcenia badanych (w %)
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Równie zróżnicowany jest status zawodowy badanych. Najliczniejszą kategorię stanowią osoby 
zatrudnione – 1/3 wszystkich badanych (47 osób). Odsetek zatrudnionych wynosi 43% w grupie 
łemkowskiej (32 osoby), 17% wśród twórców romskich (7 osób) oraz 36% (8 osób) wśród uczestni-
czących w badaniach Tatarów. Jedynie 3% badanych (4 osoby) to osoby bezrobotne. Co czwarty ba-
dany jest uczniem lub studentem (33 osoby), 10% badanych prowadzi działalność gospodarczą (14 
osób), a 18% jest na emeryturze lub rencie (17 osób). Tylko 9% respondentów wskazuje działalność 
twórczą jako swoją profesję (12 osób) – najwięcej w grupie romskiej (8 osób). Dziesięciu badanych 
(7%) wybrało w odpowiedzi na to pytanie wariant inne. W tej kategorii zanotowano: rolnik, duchow-
ny, opieka nad dzieckiem, stażystka. Dla zdecydowanej większości badanych działalność twórcza jest 
jedynie dopełnieniem aktywności zawodowej, hobby, sposobem spędzania wolnego czasu i rozwo-
ju osobistego. Działalność twórczą jako źródło utrzymania wskazało dziewięcioro twórców (6,5%): 
siedmioro w grupie łemkowskiej i po jednym w romskiej i tatarskiej. Dla pozostałych badanych źró-
dło utrzymania najczęściej stanowi wykonywany zawód, a w przypadku uczniów i studentów – po-
zostawanie na utrzymaniu rodziców oraz wsparcie finansowe np. w formie stypendiów.

Respondenci objęci badaniami reprezentują wiele dziedzin twórczości i sztuki. Niektórzy rozmówcy 
działają jednocześnie na kilku niwach. Wśród wymienianych dziedzin twórczości najczęściej pojawia 
się muzyka etniczna – w grupie łemkowskiej to aż 45 wskazań (61%), w grupie romskiej 25 wskazań 
(61%). Drugą dominującą formą twórczości, którą reprezentują badani, jest taniec etniczny, wska-
zywany przez 59% przedstawicieli mniejszości tatarskiej (13 osób), 27% rozmówców pochodzenia 
łemkowskiego (20 osób) oraz 46% twórców romskich (19 osób). Spectrum twórczości rozmówców 
łemkowskich i romskich jest niezwykle szerokie: przedstawiciele tych grup zajmują się m.in. rzeźbą, 
grafiką, malarstwem, fotografią, designem i video-artem. We wszystkich trzech analizowanych gru-
pach obecne jest rękodzieło. Łemkowie (13 osób) wykonują zabawki z siana, ubrania i akcesoria 
z motywami folkowymi, pisanki oraz biżuterię – tzw. krywulki. Romowie (4 osoby) zajmują się haftem 
i krawiectwem, lutnictwem, wykonywaniem zabawek z drewna, a Tatarzy (2 osoby) szydełkowa-
niem i filcowaniem. We wszystkich grupach zidentyfikowano działania związane z animacją kultury: 
taką aktywność łącznie podejmują 22 osoby (16% badanych). W przypadku twórców pochodzenia 
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tatarskiego blisko połowa prowadzi działalność animacyjną np. w formie organizacji spotkań przy-
bliżających kulturę tatarską. Rozmówcy pochodzenia łemkowskiego w kategorii animacja kultury 
wymieniali organizację przeglądów i festiwali, animowanie działań kulturalnych w ramach organizacji 
pozarządowej, przygotowywanie wystaw, prowadzenie warsztatów, prowadzenie wieczorów autor-
skich, realizację projektów badawczych, wywiady z twórcami, prowadzenie zespołów folkowych. Ini-
cjatywami tego typu zajmuje się 10% rozmówców z grupy łemkowskiej (8 osób). Wśród przedsta-
wicieli romskich środowisk twórczych objętych badaniem, animatorzy kultury także stanowią 10% 
badanych (4 osoby). Animacja w tym przypadku polega na kierowaniu stowarzyszeniem, organizacji 
warsztatów dla dzieci, prowadzeniu zespołu muzycznego. W odpowiedziach respondentów pojawiały 
się również dziedziny twórczości nieujęte w kafeterii (łącznie 38 wskazań). W kategorii inne twórcy 
łemkowscy wskazywali: rzemiosło (w tym dziegciarstwo i maziarstwo), komponowanie muzyki do sztu-
ki teatralnej, malarstwo ikonowe, płaskorzeźbę drewnianą oraz teatr. W grupie romskiej pojawiły się 
natomiast: wróżby, scenografia, pantomima, plastyka, rysunek, budowa instrumentów, stolarstwo 
artystyczne. Tatarzy do innego obszaru twórczości zakwalifikowali kulinaria. Pełną charakterystykę 
badanych ze względu na dziedzinę twórczości/sztuki, którą się zajmują, przedstawia wykres nr 4.

Wykres 4. Dziedziny działalności twórczej i artystycznej (wg ilości wskazań)
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Sprawa tematyki twórczości została ujęta w kwestionariuszu w formie pytania otwartego. Część 
respondentów zdefiniowała więcej niż jeden obszar tematyczny. Odpowiedzi pogrupowano w 9 
kategorii, a wyniki zbiorcze przedstawia wykres nr 5.

Wykres 5. Struktura wykształcenia badanych (w %)
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Tematyka twórczości określana przez badanych jest swego rodzaju refleksem specyfiki kulturowej 
każdej z grup etnicznych. Twórcy łemkowscy najchętniej sięgają do muzyki tradycyjnej – muzyka 
etniczna, muzyka folkowa, muzyka stylizowana, aranżacja muzyki etnicznej oraz tradycyjne pieśni 
stanowią motyw twórczości dla 30 osób w tej grupie (41%). Dla 32% rozmówców pochodzenia 
łemkowskiego ważnym motywem wykorzystywanym w twórczości są odniesienia do tradycji 
i kultury łemkowskiej: do folkloru, ludowości, historii, dziejów i kultury odnosi się w swojej działal-
ności twórczej 18 osób z tej grupy. Dominującą tematyką twórczości biorących udział w bada-
niach Romów jest tradycyjna muzyka (32%) i taniec (24%) – inspiracje z muzyki i tańca cygańskiego 
czerpie ponad połowa badanych w tej grupie (23 osoby). Tatarzy najczęściej sięgają do tematyki 
tradycji i kultury tatarskiej (13 wskazań), ważnym kontekstem jest dla nich także religia (5 wskazań) 
oraz tradycyjny taniec tatarski (5 wskazań). 

We wszystkich trzech analizowanych grupach przeważa zespołowy charakter twórczości. W przy-
padku Łemków w zespołach działa 76% twórców (56 osób), w grupie romskiej 59% (24 osoby), 
w przypadku twórców pochodzenia tatarskiego 73% (16 osób). Wśród objętych badaniami twór-
ców pochodzenia łemkowskiego znaleźli się m.in. członkowie zespołów Osławianie, Kyczera, 
Łemkowyna, Serencza, Lemko Tower. Kilkoro respondentów w grupie łemkowskiej działa w kilku 
zespołach jednocześnie – np. w dwóch zespołach pieśni i tańca i dodatkowo w chórze cerkiew-
nym. Respondenci romscy należą m.in. do zespołów Romana Dzia – Romskie serca, Terne Roma, 
Terne Cierhenia oraz Kałe bata. Rozmówcy tatarscy zaangażowani są w działalność zespołu tanecz-
no-wokalnego Buńczuk. Kategorię twórczości realizowanej zespołowo badani traktowali subiek-
tywnie, definiując w ten sposób zarówno przynależność do kolektywów artystycznych, formacji 
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muzycznych i tanecznych, jak i działalność nieformalną, wykonywaną wspólnie z rodziną. Zajmo-
wanie się twórczością w gronie rodzinnym jako działalność zespołową wskazało 5% wszystkich 
badanych (7 osób). 

Zdecydowana większość badanych nie ma wykształcenia artystycznego: 4% wszystkich rozmów-
ców ukończyło średnią szkołę muzyczną (6 osób), tyle samo posiada dyplom uczelni artystycznej, 
podczas gdy 3,5% ukończyło wydział artystyczny (5 osób), a 1,5% jest w trakcie edukacji (2 osoby). 
Dane na temat wykształcenia artystycznego twórców z poszczególnych grup etnicznych przed-
stawia wykres nr 6.

Wykres 6. Wykształcenie artystyczne badanych (w %)

ukończyłem(am) artystyczną szkołę średnią
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jestem w trakcie szkoły średniej/studiów

brak

Autorów projektu badawczego interesowała także sprawa rozwijania przez osoby objęte bada-
niem zainteresowań twórczych poprzez udział w kursach, warsztatach i szkoleniach. Z uzyskanych 
danych wynika, że co trzeci badany podejmuje aktywność dodatkową w celu rozwoju swoich 
zainteresowań twórczych. Odsetek ten wynosi 31% w grupie łemkowskiej (23 osoby), 25% w gru-
pie romskiej (10 osób) i aż 59% w grupie tatarskiej (13 osób). Rozmówcy łemkowscy najczęściej 
korzystają/li z warsztatów muzycznych – wokalnych i tanecznych. Taką formę rozwoju wskazało 16 
osób (21%). Pozostałe 10% twórców łemkowskich brało udział następujących rodzajach zajęć: 
warsztaty plastyczne, szkolenia organizowane przez władze lokalne, kurs projektowania i edytorstwa, 
warsztaty organizowane przez cerkiew, warsztaty muzyczne i wokalne w ramach zespołów, w których 
występują. W przypadku twórców romskich 19% korzysta/ło z warsztatów tanecznych i wokalnych 
w ramach zespołów, w których występują; pozostałe 5% badanych brało udział w warsztatach pla-
stycznych (m.in doskonalących na ASP W Krakowie). Wśród twórców tatarskich dominującą for-
mą rozwoju zainteresowań twórczych jest udział w warsztatach tanecznych – ten rodzaj szkoleń 
wybiera 32% badanych (7 osób). Sześcioro pozostałych rozmówców w tej grupie rozwijało swoje 
zainteresowania twórcze poprzez: szkolenia w zakresie działalności i organizacji NGO, warsztaty fo-
tograficzne, specjalistyczne warsztaty w zakresie kroju i szycia oraz dziewiarstwa, warsztaty artystycz-
ne, kursy muzyczne i plastyczne, szkolenia w projekcie „Polska Wschodnia”.
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Dla projektu, ukierunkowanego na zdobycie wiedzy na temat dynamiki funkcjonowania mniejszo-
ściowych środowisk twórczych działających współcześnie w Polsce, istotna była kwestia przynależ-
ności badanych do stowarzyszeń zrzeszających twórców. Jak już wspomniano, podczas wywiadu 
kwestionariuszowego możliwe są zakłócenia procesu komunikowania pomiędzy badaczem a ba-
danym, co nastąpiło w omawianym przypadku21. Odpowiadając na pytanie o udział w stowarzysze-
niach zrzeszających twórców, respondenci wskazywali stowarzyszenia w ogóle – np. Zjednoczenie 
Łemków, Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Mniejszości Narodowych, Związek Tatarów Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przynależność do stowarzyszeń deklaruje 29% Łemków (21 osób), 23% Romów (9 
osób) i 36% Tatarów (8 osób). Zdecydowana większość rozmówców – 72% (99 osób) – nie nale-
ży do żadnego stowarzyszenia. Członkostwo w stowarzyszeniach zrzeszających twórców dotyczy 
10% twórców łemkowskich (7 osób). Badani wymienili następujące stowarzyszenia: Stowarzyszenie 
Promocji Twórczości Łemkowskiej „Serencza”, Lubuskie Stowarzyszenie Twórców Ludowych, Stowarzy-
szenie Twórców Ludowych w Lublinie, Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków we Wrocławiu, 
Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Młodzieży, Stowarzyszenie „Lemko Tower”, Szlak Tradycyjnego 
Rzemiosła. Spośród twórców romskich deklarujących przynależność do stowarzyszeń, jedna osoba 
należy do ZAIKS, jedna do Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Romskiej, a siedmioro do stowarzyszeń, 
przy których działają zespoły wokalno-taneczne oraz do Stowarzyszenia Romów w Skierniewicach. 
Twórcy pochodzenia tatarskiego wymienili następujące stowarzyszenia, z których żadne nie zrzesza 
stricte twórców/artystów: Związek Tatarów RP, Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”, 
Zespół Wokalno-Taneczny „Buńczuk” oraz Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. 

Rozmówcy, tłumacząc brak przynależności do stowarzyszeń zrzeszających twórców, jako główną 
przyczynę podawali brak potrzeby – takiej odpowiedzi udzieliło 31% Łemków 23 osoby), 20% Romów 
(8 osób) oraz 45% Tatarów (10 osób). Część respondentów w ogóle nie udzieliła odpowiedzi na to pyta-
nie: w grupie romskiej 22% (9 osób), w grupie łemkowskiej 9% (4 osoby), w grupie tatarskiej 5% (1 oso-
ba). Pytanie to miało charakter otwarty, a odpowiedzi skategoryzowano w 9 grup. Wyniki zbiorcze, 
uwzględniające rozkład odpowiedzi w poszczególnych grupach badanych, przedstawia wykres nr 7.

Wykres 7. Przyczyny braku przynależności do organizacji zrzeszających twórców (w %)
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21 Sztabiński F., Ankieta…, s. 36.
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Tymczasem twórcy należący do stowarzyszeń (nie tylko zrzeszających twórców) pytani o przyczy-
ny przynależności, wymieniali: realizację siebie i swojej pasji, wewnętrzną potrzebę, chęć działania 
na naszym polu i zwiększenie kontaktów, otrzymałem/am zaproszenie do współpracy, promowanie 
kultury, możliwość promocji swojej twórczości, bo jest na miejscu. 

W wywiadzie pytano także o współpracę z regionalnymi, ogólnopolskimi i międzynarodowymi 
instytucjami kultury. Współpracę badanych z instytucjami kultury przedstawia wykres nr 8. 

Wykres 8. Współpraca z instytucjami kultury (w %)

regionalnymi
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15

46

15

23

39
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Łemkowie n=74 Romowie n=41 Tatarzy n=22

Instytucje regionalne, z którymi współpracują twórcy, to przede wszystkim gminne i miejskie 
ośrodki kultury, urzędy (gminne, miejskie, wojewódzkie, marszałkowskie) muzea i inne placówki 
kulturalne. Na poziomie ogólnopolskim twórcy współpracują głównie ze stowarzyszeniami (np. 
Stowarzyszeniem Łemków, Zjednoczeniem Łemków, Związkiem Tatarów RP) instytucjami edukacyj-
nymi i kulturalnymi, fundacjami, MSWiA. Wśród instytucji o zasięgu międzynarodowym twórcy 
łemkowscy wymieniali: Światowy Kongres Rusinów, Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie „Łemkiw-
szczyna”, CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej) 
oraz SFUO (Student Federation od the University of Ottawa). Twórcy romscy współpracują ze sto-
warzyszeniami w Niemczech, Anglii i innych krajach oraz z organizacją Interact Rotary. W grupie 
twórców pochodzenia tatarskiego wskazano UNESCO i zagraniczne zespoły tańca tatarskiego. 
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4.  Identyfikacja etniczna, znaczenie kultury etnicznej i języka 
dla działalności twórczej

Autorów badania interesowały korelacje pomiędzy przynależnością do danej wspólnoty etnicz-
nej a działalnością twórczą oraz między deklarowaną tożsamością etniczną a funkcjami twórczo-
ści. W tej sytuacji ważna była etniczna i/lub narodowościowa autoidentyfikacja badanych. Przyna-
leżność etniczną i/lub narodową rozmówców przedstawia wykres nr 9.

Wykres 9. Przynależność etniczna i/lub nardowa badanych (w %)

wyłącznie przynależność etniczna łemkowska/romska/tatarska

Tatarzy n=22

Romowie n=41

przynależność łemkowska/romska/tatarska i polska (podwójna identyfikacja)

Łemkowie n=74

4,5

22

57

68

15 3 25

trudno powiedzieć inna, np. łemkowsko‐ukraińska, ukraińska, rusińskawyłącznie polska

13,5 73 4,54,5

5 2,5
2,5

Odpowiedzi na to pytanie w poszczególnych grupach są bardzo zróżnicowane. O ile 68% twór-
ców romskich (28 osób) i 73% twórców tatarskich (16 osób) deklaruje podwójną tożsamość rom-
sko-polską i tatarsko-polską, o tyle wśród Łemków zdecydowanie dominuje identyfikacja etnicz-
na wyłącznie łemkowska (57%, czyli 24 osoby). W grupie łemkowskiej co czwarty respondent (19 
osób) deklaruje inną przynależność – np. łemkowsko-ukraińską, rusińską, – co wynika z podzia-
łów tożsamościowych w tej mniejszości etnicznej. W założeniu respondenci, którzy zadeklarowali 
w odpowiedzi na pytanie o identyfikację tożsamość wyłącznie polską lub inną, zostali wyłącze-
ni z udzielania odpowiedzi na sześć kolejnych pytań (zgodnie z założeniem zbadania środowisk 
twórczych mniejszości etnicznych). Nie mniej jednak, w następstwie analizy kwestionariuszy oraz 
świadomości rozbieżności na tle tożsamości w środowisku łemkowskim, zdecydowano o niewy-
kluczaniu osób określających się np. jako Rusini z próby w grupie łemkowskiej. Nie wzięto nato-
miast pod uwagę odpowiedzi badanych deklarujących tożsamość wyłącznie polską lub inną – np. 
białoruską. 

W oparciu o zdefinowanie twórczości jako formy realizacji praw kulturowych – ideowego i ma-
terialnego przejawu wspólnoty wartości, na której swe funkcjonowanie opiera każda grupa spo-
łeczno-kulturowa – w kwestionariuszu umieszczono pytanie o znaczenie świadomości korzeni 
etnicznych dla drogi twórczej/artystycznej. Wyniki przedstawia wykres nr 10.
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Wykres 10. Świadomość korzeni a początek drogi twórczej/artystycznej (w %)
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Z uzyskanych danych wynika, że aż dla 76% wszystkich badanych (105 osób) świadomość korzeni 
była bardzo ważna od początku drogi twórczej/artystycznej. Korzenie etniczne były w niewielkim 
stopniu istotne tylko dla 3% badanych (4 osoby). Wyniki uzyskane od rozmówców w tym zakresie 
są zbieżne z odpowiedziami na pytanie o tematykę twórczości – zdecydowana większość roz-
mówców wykorzystuje lub nawiązuje do tradycyjnych elementów kultury etnicznej swojej grupy 
w działalności twórczej. 

Kultura i tradycja jest źródłem inspiracji dla blisko 79% respondentów (108 osób). Tradycję i kul-
turę danej mniejszości etnicznej jako źródło inspiracji w poszczególnych grupach przedstawia 
wykres nr 11.

Wykres 11. Tradycja i kultura etniczna jako źródło inspiracji dla twórczości (w %)
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Elementy tradycji i kultury wykorzystywane w twórczości różnią się w zależności od mniejszości 
etnicznej. Twórcy łemkowscy najczęściej odwołują się do muzyki etnicznej (46 wskazań), oby-
czajów (41 wskazań) i stroju (40 wskazań). Dla Łemków ważnym punktem odniesienia są także 
święta (30 wskazań) i wydarzenia historyczne (27 wskazań). Romowie najchętniej czerpią inspira-
cje z muzyki etnicznej (34 wskazania), tańca (28 wskazań) oraz stroju (24 wskazania). Dla Tatarów 
ważnymi motywami są obyczaje (15 wskazań), obrzędy (15 wskazań), tradycyjny strój (13 wska-
zań) oraz religia (12 wskazań). Pytanie to umożliwiało rozmówcom dokonanie wielokrotnego 
wyboru spośród proponowanych wariantów, a pełen rozkład odpowiedzi na temat elementów 
kultury i tradycji, do których odwołują się twórcy, przedstawia wykres nr 12. 

Wykres 12. Elementy tradycji i kultury wykorzystywane w twórczości (wg ilości wskazań)
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Kolejna kwestia, wnikająca w pewnej mierze w specyfikę kulturową poszczególnych mniejszości 
etnicznych, dotyczy języka etnicznego: poziomu znajomości, wykorzystania języka etnicznego 
w twórczości i znaczenia wykorzystania tego języka do przekazu treści. Kontekst porównawczy, 
przyjęty przez autorów badania, ukazuje różnice w postrzeganiu języka jako czynnika tożsamości 
etnicznej wśród przedstawicieli poszczególnych mniejszości. Język etniczny nie jest korelatem 
tożsamości w równym stopniu dla wszystkich badanych grup – kwestia językowa w ogóle nie do-
tyczy Tatarów. Poziom znajomości języka etnicznego/rodzimego wśród rozmówców przedstawia 
wykres nr 13.

Wykres 13. Poziom znajomości języka etnicznego/rodzinnego (w %)
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Znajomość języka etnicznego i pozostałe zagadnienia związane z językiem dotyczą jedynie grup 
łemkowskiej i romskiej. Z danych wynika, że wyższy poziom kompetencji w zakresie znajomości 
języka etnicznego jest w grupie twórców pochodzenia łemkowskiego – 79% badanych deklaruje 
biegłą znajomość języka etnicznego (56 osób), podczas gdy w grupie romskiej językiem rodzi-
mym w stopniu biegłym posługuje się 56,5% rozmówców (21 osób). Twórcy łemkowscy są także 
tą grupą, która najczęściej wykorzystuje język etniczny w twórczości – 56% używa go zawsze (40 
osób), a kolejne 21% często (12 osób). Wśród twórców pochodzenia romskiego wartości te wyno-
szą odpowiednio 30% (11 osób) i 32% (12 osób). Wykorzystanie języka etnicznego przez przed-
stawicieli wszystkich badanych grup pokazano na wykresie nr 14.
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Wykres 14. Wykorzystanie języka etnicznego w twórczości (w %)
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Treści i emocje związane z działalnością twórczą można wyrażać w równym stopniu za pomo-
cą języka polskiego i rodzimego w opinii 32% twórców romskich (12 osób) i 15% twórców łem-
kowskich (12 osób). Język etniczny, jako medium pozwalające lepiej wyrazić emocje związane 
z twórczością, jest znacznie ważniejszy dla twórców łemkowskich – 65% badanych w tej grupie 
(46 osób) wybrało język rodzimy jako lepsze narzędzie wyrażania emocji. Dla porównania, w gru-
pie twórców romskich takie stanowisko wyraża tylko 41% badanych (15 osób). 

Twórców zapytano także o warunki identyfikacji etnicznej, czyli o to, co jest konieczne, aby uznać 
kogoś za Łemka, Roma, Tatara. Badani mogli wskazać kilka czynników, które ich zdaniem decydu-
ją o tożsamości etnicznej. Szczegółowy rozkład odpowiedzi według ilości wskazań, z uwzględnie-
niem podziału na grupy, przedstawia wykres nr 15. 
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Wykres 15. Warunki identyfikacji etnicznej (wg ilości wskazań)
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Dla przedstawicieli wszystkich trzech mniejszości etnicznych ważne okazuje się subiektywne po-
czucie tożsamości – samemu czuć się Łemkiem, Romem, Tatarem. W grupie twórców łemkowskich 
odpowiedź ta uzyskała najwyższe noty – została wskazana przez 77% badanych (57 osób). Subiek-
tywne poczucie tożsamości jest istotne dla 39% twórców pochodzenia romskiego (16 wskazań) 
i 40% twórców pochodzenia tatarskiego (9 wskazań). Częstotliwość wskazywania obiektywnych 
czynników identyfikacji etnicznej różni się w zależności od grupy etnicznej. Dla przedstawicieli 
Łemków ważnym kryterium definiującym tożsamość etniczną jest posługiwanie się językiem et-
nicznym – tak uważa aż 45% badanych w tej grupie (33 wskazania), mniejszą uwagę za to zwra-
cają na kwestie pochodzenia – dla 36% z nich wystarczy, aby jedno z rodziców było Łemkiem/
Łemkinią (27 wskazań), natomiast 16% (12 wskazań) jest zdania, że Łemkami powinni być oboje 
rodzice. Pochodzenie jest zdecydowanie ważniejsze dla przedstawicieli twórców romskich: dla 
44% z nich (18 wskazań) istotne są romskie korzenie przynajmniej jednego z rodziców, a kolejne 
32% (13 wskazań) uważa, że oboje powinni być Romami. Dla biorących udział w badaniu Tatarów, 
oprócz subiektywnego poczucia tożsamości, znaczenie ma także pochodzenie: 23% badanych (5 
wskazań) wyraża pogląd, że przynajmniej jedno z rodziców powinno być Tatarem. 
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5.  Twórczość – znaczenie twórczości, współczesne funkcje 
twórczości, zainteresowanie twórczością o charakterze 
etnicznym

Analiza wyników uzyskanych w odpowiedzi na pytanie otwarte o znaczenie twórczości w życiu, 
pozwala ująć twórczość w trzech wymiarach: 1) przekazywania kultury i tradycji, 2) hobby i 3) 
treści życia. Respondenci w większości traktują twórczość w sposób refleksyjny: widzą w niej 
przekaźnik dziedzictwa kulturowego, sposób wyrażania swojej tożsamości, możliwość poznania 
korzeni oraz formę zgłębiania tradycji i kultury. Dla więcej niż połowy rozmówców twórczość jest 
formą komunikatu na temat tożsamości oraz spuścizny grupy etnicznej, do której należą. Oto 
wypowiedzi kilkorga respondentów: To część łemkowskiej tożsamości, która jest zagrożona przez 
czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, dlatego popularyzacja i profesjonalizacja działań przeciwdziała 
banalizacji, co jest istotnym elementem przetrwania i dumy ze swojego pochodzenia, a szeroko pojęte 
propagowanie „łemkowskości/rusińskości” otwiera ludzi na tolerancję, wzmacniając przejawy i pozy-
tywne postrzeganie wielokulturowości w społeczeństwie22. Stanowi sens istnienia23. Jest sposobem na 
przekazywanie tradycji, pamięć o niej. To próba spojrzenia wstecz, ku przodkom24. Staram się odrodzić 
tatarskość, ukazać atrakcyjność tej kultury, wypromować etniczność; chcę w ten sposób zachować 
historię swojej rodziny i innych Tatarów25.

Rozmówcy chętnie dzielą się swoimi pasjami i zainteresowaniami z innymi. Ponad 80% wszyst-
kich badanych (120 osób) przekazuje swoje zainteresowania twórcze innym: dzieciom, wnukom, 
sąsiadom, uczniom, przyjaciołom i znajomym, wszystkim zainteresowanym. 

W opinii badanych najważniejszą współcześnie funkcją twórczości jest zachowanie tradycji i kul-
tury – spośród dziesięciu ujętych w kafeterii ról, jakie może pełnić współcześnie twórczość, wyżej 
wymieniona uzyskała najwyższe średnie oceny we wszystkich trzech grupach. Na drugim miejscu, 
w wyniku średniej ocen w grupach łemkowskiej i tatarskiej, znalazło się upowszechnianie dziedzic-
twa kulturowego mniejszości. Natomiast twórcy romscy wyżej ocenili rolę twórczości w przełamy-
waniu stereotypów. Średnie oceny wszystkich funkcji twórczości, z uwzględnieniem podziału na 
grupy, przedstawia wykres nr 16. 

22 Mniejszość łemkowska.
23 Mniejszość łemkowska.
24 Mniejszość romska.
25 Mniejszość tatarska.
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Wykres 16. Współczesne funkcje twórczości – średnia ocen wg rang
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Badani aktywnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na rzecz mniejszości 
etnicznych. Często występują w więcej niż jednej roli – np. artysty i organizatora, organizatora i od-
biorcy itp. Tylko 5% rozmówców deklaruje, że nie uczestniczy w tego typu wydarzeniach. Zestawie-
nie ról pełnionych przez rozmówców w ramach wydarzeń kulturalnych przedstawia wykres nr 17.

Wykres 17. Udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych na rzecz mniejszości
                        etnicznej
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Twórcy objęci badaniem wypowiadali się także na temat wystarczalności oferty artystycznej 
prezentującej kulturę mniejszości etnicznych w regionach zamieszkania oraz jej atrakcyjności. 
Zdecydowana większość twórców łemkowskich i tatarskich jest zdania, że liczba wydarzeń kul-
turalnych i artystycznych, do których mają dostęp, jest wystarczająca. Propozycje adresowane 
do mniejszości za raczej wystarczające uznało 38% rozmówców łemkowskich (28 osób) i 46% ta-
tarskich (10 osób). Zdecydowanie zadowolonych z dostępnej oferty jest 7% grupy łemkowskiej 
(5 osób) oraz 18% grupy tatarskiej (4 osoby). W przypadku twórców romskich sytuacja wygląda 
odwrotnie – 44% badanych (18 osób) uważa, że dostępne propozycje są raczej niewystarczające, 
a kolejnych 32% ocenia ofertę jako zdecydowanie niewystarczającą (13 osób). Skromność liczby 
wydarzeń kulturalnych prezentujących twórczość Romów dostrzegają respondenci ze wszyst-
kich województw: małopolskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, 
wielkopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Natomiast atrakcyjność oferty oceniana jest 
bardzo dobrze i raczej dobrze przez większość badanych we wszystkich grupach, co przedstawia 
wykres nr 18. 

Wykres 18. Czy dostępne wydarzenia kulturalne prezentujące twórczość 
                        Łemków/Romów/Tatarów są atrakcyjne dla odbiorców? (w %)
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W uzasadnieniach odpowiedzi na temat atrakcyjności wydarzeń kulturalnych prezentujących 
twórczość etniczną dominują dwie tendencje. Pierwsza towarzyszy tym spośród rozmówców, 
którzy postrzegają współczesną ofertę kulturalną jako atrakcyjną i podkreśla rosnącą liczbę od-
biorców (zwłaszcza spoza środowisk etnicznych), satysfakcję odbiorców, swego rodzaju egzotykę 
kultury mniejszości, która przyciąga coraz więcej osób. Tak oto ujmowali to respondenci: Łem-
kowie i ich kultura są wciąż nowi dla odbiorców i przez to ciekawi26; pokazywanie wielokulturowości 
Podlasia i jego tradycji przełamuje stereotypy religijne dotyczące Islamu27; wydarzenia artystyczne 
przybliżają odbiorcom grupę romską i pomagają walczyć ze stereotypami, że Romowie potrafią tylko 
kraść i są głupi28. Druga tendencja – podkreślająca komercjalizację kultury etnicznej oraz słaby 

26 Mniejszość łemkowska.
27 Mniejszość tatarska.
28 Mniejszość romska.
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poziom widowisk – pojawiała się w odpowiedziach osób nisko oceniających zawartość oferty 
artystycznej. Zdecydowanie więcej głosów krytycznych na temat poziomu artystycznego wy-
darzeń kulturalnych pojawiało się w opiniach twórców łemkowskich, np.: Kultura Łemków jest 
obecnie zdominowana przez folklor i jego odmiany. Powoduje to pewne ograniczenia w codziennej 
egzystencji i postrzegania Łemków jako współczesny naród. Odbiorcy i organizatorzy przyzwyczaili 
się do postrzegania kultury łemkowskiej przez pryzmat skansenu, ludowych pieśni i strojów. Kultura 
ta zamyka się w tym obszarze i dla bardziej wymagających odbiorców staje się nieatrakcyjna, zastała, 
skostniała29. 

Poziom zainteresowania twórczością o charakterze etnicznym w środowiskach mniejszościo-
wych – zdaniem badanych – wzrasta. Taki pogląd wyraziło 67% wszystkich twórców (92 osoby). 
W opinii 50% respondentów pochodzenia tatarskiego (11 osób), wzrost zainteresowania twór-
czością o charakterze etnicznym wśród Tatarów wyraźnie wzrasta. Rozmówcy łemkowscy i rom-
scy w większości dostrzegają umiarkowany wzrost zainteresowania twórczością o charakterze et-
nicznym w swoich społecznościach. Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia 
wykres nr 19.

Wykres 19. Poziom zainteresowania twórczością o charakterze etnicznym wśród 
                        Łemków/Romów/Tatarów w opinii badanych (w %)
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Przedstawiciele wszystkich trzech grup dostrzegają wzrastające zainteresowanie twórczością 
o charakterze etnicznym wśród innych odbiorców. Zwiększające się uczestnictwo w wydarze-
niach kulturalnych o charakterze etnicznym publiczności spoza środowisk mniejszości zauważa 
aż trzy czwarte twórców objętych badaniem (105 osób). Zjawisko to obserwują zwłaszcza Tatarzy 
– w opinii 68% rozmówców z tej grupy (15 osób), poziom zainteresowania zdecydowanie wzrasta. 
Szczegółowy rozkład odpowiedzi na to pytanie przedstawia wykres nr 20.

29 Mniejszość łemkowska.
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Wykres 20. Poziom zainteresowania twórczością etniczną wśród innych odbiorców 
                        w opinii badanych (w %)
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Następnie poproszono twórców o wskazanie  obszarów problematycznych, sfer, które stano-
wią dla nich przeszkody w działalności twórczej. Autorzy badania wyszczególnili 10 płaszczyzn 
związanych z działalnością twórczą, które mogą uchodzić za potencjalne przeszkody, m.in. za-
gadnienia prawne (umowy, ochrona praw autorskich itp.), trudności z wyceną, trudności ze sprzeda-
żą, promocja i marketing, współpraca z instytucjami kultury, pozyskiwanie funduszy na działalność. 
W trakcie wywiadu respondenci mogli także wskazać inne, identyfikowane przez nich samych, 
bariery. Twórcy oceniali pojedyncze zagadnienia w skali od 3 (duży problem) do 0 (nie dotyczy). 
Na tej podstawie poszczególnym obszarom twórczości przyporządkowano wagi i dla każdego 
obliczono średnią ważoną. Z danych wynika, że zdecydowanie najwięcej problemów nastręcza 
rozmówcom ze wszystkich trzech grup pozyskiwanie środków na działalność twórczą. Promocja 
i marketing twórczości także postrzegane są jako obszar problematyczny przez twórców pocho-
dzących ze wszystkich grup. Pełne wyniki przedstawia wykres nr 21.
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Wykres 21. Problematyczne obszary twórczości w opinii badanych (średnia ważona)

Romowie (śr. ważona)Tatarzy (śr. ważona) Łemkowie (śr. ważona)

0,797
0,926

0,409

1,045
1,292

1,432

0,818
0,975

1,148

1,318
1,341

1,824

0,851

0,59
0,365

0,731
1,135

0,454

0,5

0,743
0,609

Współpraca z innymi organi-
zacjami i instytucjami (funda-
cje, związki wyznaniowe itd.)

Współpraca z władzami 
lokalnymi i administracją

centralną

Księgowość

Kwestie organizacyjne 
związane z wystawami,

pokazami, warsztatami itd.

Zarządzanie projektami 
artystycznymi

Pozyskiwanie funduszy na 
działalność artystyczną

Trudności ze sprzedażą dzieł

Promocja i marketing 
twórczości

Trudności z wyceną dzieł

Zagadnienia prawne (umowy, 
ochrona praw autorskich, 

ubezpieczenia itd.)
0,634
0,636

0,918

0,536
0,824

0,681

1,024
0,932

0,545

Ostatnie pytanie w tej części kwestionariusz dotyczyło reakcji, jakie wzbudza twórczość badanych 
w ich środowiskach. Blisko 80% twórców (106 osób) spotyka się z pozytywnymi reakcjami i wspar-
ciem ze strony środowisk etnicznych i/lub lokalnych. Część biorących udział w badaniach mówi 
o entuzjazmie, jaki budzi ich twórczość, np.: jestem dla nich „szalonym artystą”, jestem uważany za 
zdeterminowanego, pomysłowego, wychodzącego do ludzi30, jestem ambasadorką Łemków, jestem 
chwalona, wszyscy mnie wspierają, zapraszają31. Pozostałe 20% twórców (31 osób) spotyka się z re-
akcjami ambiwalentnymi lub nie zwraca uwagi na opinie środowiska. 

30 Mniejszość romska.
31 Mniejszość łemkowska.
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6.  Sposoby upowszechniania twórczości i korzystanie 
z dofinansowania

Ostatnia część kwestionariusza dotyczyła zabiegów promujących twórczość, form udostępniania 
twórczości oraz sposobów pozyskiwania dofinansowania na działalność twórczą. Z badań wy-
nika, że blisko 65% ogółu badanych (89 osób) stara się promować swoją twórczość. Najbardziej 
aktywni w tym zakresie są Łemkowie: aż 70% rozmówców pochodzenia łemkowskiego angażuje 
się w działalność popularyzującą twórczość (52 osoby). Wśród twórców romskich odsetek ten wy-
nosi 56% (23 osoby), a w grupie tatarskiej 64% (14 osób). Graficzny rozkład odpowiedzi badanych 
przedstawia wykres nr 22.

Wykres 22. Podejmowanie działań w celu promowania swojej twórczości (w%)
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W celu popularyzacji twórczości, badani zdecydowanie najchętniej wykorzystują koncerty (co 
wynika z dominującego profilu działalności twórczej osób objętych badaniami). Upowszechnia-
nie twórczości na koncertach deklaruje 78% Romów (32 osoby), ponad 63% Łemków (47 osób) 
oraz 36% Tatarów (8 osób). Istotnym sposobem promocji wśród twórców łemkowskich i romskich 
jest wydawanie płyt – tę formę wskazało 42% w grupie łemkowskiej (31 osób) i 27% w grupie 
romskiej (11 osób). Tatarzy natomiast często korzystają z warsztatów – 45% (10 osób). Wszystkie 
formy upowszechniania twórczości przez osoby objęte badaniem przedstawia wykres nr 23.
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Wykres 23. Sposoby upowszechniania twórczości (w%)
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Ważną miejscem promowania twórczości i komunikacji z odbiorcami jest Internet. Z Internetu 
jako narzędzia propagowania twórczości korzysta ponad 60% wszystkich badanych (84 osoby) 
– 65% Łemków (48 osób), 56% Romów (23 osoby) i 59% Tatarów (13 osób). Badani najczęściej 
zamieszczają swoją twórczość na profilach w portalach społecznościowych (głównie Facebook), 
prowadzą też strony autorskie i udostępniają materiały audiowizualne (np. z koncertów) w ser-
wisie Youtube. Treści rozpowszechniane w Internecie to głównie muzyka, nagrania występów, 
fotografie (np. obrazów, rękodzieła); rzadziej poezja i inne gatunki tekstów. Częstotliwość, z jaką 
rozmówcy publikują treści na temat swojej twórczości w Internecie, przedstawia wykres nr 24:
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Wykres 24. Umieszczanie prac swojego autorstwa w Internecie (w %)
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Dotychczas z różnych form dofinansowania korzystało 63% badanych (73 osoby). Najwięcej re-
spondentów we wszystkich trzech grupach sięgało po środki pochodzące z budżetu państwa – 
łącznie 47 osób (34%) – oraz środki z budżetu miasta/gminy – łącznie 40 osób (29%). Ponad 17% 
wszystkich rozmówców – 24 twórców – uzyskało wsparcie od osoby prywatnej lub firmy (sponso-
ring). Wykorzystanie różnych źródeł dofinansowania we wszystkich trzech grupach przedstawia 
wykres nr 25.

Wykres 25. Dotychczasowe formy dofinansowania (w %)
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Za najbardziej pomocne w rozwoju twórczości badani uznali dofinansowanie z budżetu państwa 
– 42% ogółu badanych (57 osób). Pozostałe formy wsparcia uzyskały znacznie niższe noty, a po-
nad 30% badanych (49 osób) nie potrafiło udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
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7.  Wnioski z badań

Celem badań było pozyskanie wiedzy na temat dynamiki funkcjonowania mniejszościowych śro-
dowisk twórczych działających współcześnie w Polsce i opracowanie na jej podstawie rekomen-
dacji do kształtowania polityki kulturalnej. Jedną z technik badawczych, zastosowanych w ramach 
projektu, był standaryzowany wywiad kwestionariuszowy, adresowany do środowisk twórczych 
Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. Twórcy, którzy wzięli udział w badaniach, reprezentują 
pełen przekrój społeczny pod względem wieku, wykształcenia, statusu zawodowego i miejsca 
zamieszkania. Rozmówcy reprezentowali wiele dziedzin twórczości i sztuki – w próbie znaleźli 
się malarze, poeci, muzycy, wokaliści, tancerze, rzeźbiarze, graficy, rękodzielnicy, a część respon-
dentów zajmowała się więcej niż jedną dziedziną twórczości. Grupą zdecydowanie dominują-
cą byli twórcy reprezentujący muzykę, taniec i śpiew. Muzykę etniczną jako obszar twórczości/
sztuki wskazało 61% osób w grupie łemkowskiej (45 badanych) oraz 61% w grupie romskiej (25 
badanych). Rozmówcy pochodzenia tatarskiego najczęściej byli wykonawcami tańca tatarskie-
go – 59% (13 badanych). We wszystkich grupach zidentyfikowano działania związane z animacją 
kultury: taką aktywność łącznie podejmują 22 osoby (16% badanych). Zdecydowana większość 
badanych nie ma wykształcenia artystycznego, a twórczość rzadko bywa wykonywaną profesją. 
Ponad 90% badanych traktuje działalność twórczą jako dopełnienie aktywności zawodowej, hob-
by, sposób spędzania wolnego czasu. Działalność twórcza jest źródłem utrzymania tylko dla dzie-
więciorga twórców (6,5% badanych). 

Tematyka twórczości badanych oscyluje wokół tradycji i kultury etnicznej: Łemkowie odwołują się 
do muzyki etnicznej i tradycyjnych pieśni oraz do łemkowskiego folkloru; także rozmówcy romscy 
inspiracje czerpią w największym stopniu z muzyki. Punktem odniesienia dla Tatarów jest tradycja 
i kultura oraz religia i taniec. 

Przynależność do stowarzyszeń deklaruje 29% Łemków (21 osób), 23% Romów (9 osób) i 36% 
Tatarów (8 osób). Zdecydowana większość rozmówców – 72% (99 osób) – nie należy do żadnego 
stowarzyszenia. Członkami stowarzyszeń zrzeszających twórców jest 10% twórców łemkowskich 
(7 osób), pozostali są członkami innych stowarzyszeń (np. Zjednoczenia Łemków). Spośród twór-
ców romskich deklarujących przynależność do stowarzyszeń jedna osoba należy do ZAIKS, jedna 
do Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Romskiej. Twórcy pochodzenia tatarskiego wymienili nastę-
pujące stowarzyszenia: Związek Tatarów RP, Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich „Asman”, 
Zespół Wokalno-Taneczny „Buńczuk” oraz Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. 

Twórcy współpracują z instytucjami kultury na poziomie regionalnym, ogólnopolskim i między-
narodowym – jednak głównie z podmiotami regionalnymi, takimi jak gminne i miejskie ośrodki 
kultury, urzędy (gminne, miejskie, wojewódzkie, marszałkowskie) muzea i inne placówki kultu-
ralne. Na poziomie ogólnopolskim twórcy współpracują głównie ze stowarzyszeniami, instytu-
cjami edukacyjnymi i kulturalnymi. Kategoria współpracy międzynarodowej objęła następujące 
podmioty: Światowy Kongres Rusinów. Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie „Łemkiwszczyna”, Między-
narodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej, UNESCO, Interact Rotary. 

Zagadnienie tożsamości etnicznej twórców jest zróżnicowane w poszczególnych grupach. Bli-
sko 70% twórców romskich (28 osób) i 73% twórców tatarskich (16 osób) deklaruje podwójną 
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tożsamość romsko-polską i tatarsko-polską. Natomiast wśród Łemków dominuje wyłącznie iden-
tyfikacja etniczna łemkowska – takiej odpowiedzi udzieliło 57% badanych w tej grupie (24 osoby). 
Wśród twórców łemkowskich co czwarty respondent deklaruje inną przynależność – np. łemkow-
sko-ukraińską lub rusińską. Świadomość korzeni była bardzo istotna dla rozwoju drogi twórczej 
badanych, a co za tym idzie – kultura i tradycja grupy etnicznej jest najważniejszym źródłem in-
spiracji dla blisko 79% (108) respondentów. Motywy etniczne wykorzystywane w twórczości to 
muzyka, taniec, obyczaje, święta, religia i inne. 

Twórczość definiowana jest przez badanych w następujących kategoriach: forma przekazywania 
kultury i tradycji etnicznej, hobby, treść życia. Badani w większości traktują twórczość jako sposób 
transmisji dziedzictwa kulturowego, formę wyrażania swojej tożsamości etnicznej oraz działal-
ność służącą pogłębianiu wiedzy na temat własnej zbiorowości etnicznej i korzeni. Najważniejszą 
współcześnie funkcją twórczości w opinii badanych jest zachowanie tradycji i kultury. Na dru-
gim miejscu plasuje się upowszechnianie dziedzictwa kulturowego mniejszości (w grupach łem-
kowskiej i tatarskiej) oraz przełamywanie stereotypów (w grupie romskiej). Bariery dla rozwoju 
działalności twórczej mają dla badanych przede wszystkim charakter finansowy: rozmówcom ze 
wszystkich trzech grup największy problem sprawia pozyskiwanie środków na działalność twór-
czą. Dotychczas z różnych form dofinansowania korzystało 63% badanych (73 osoby). Najwięcej 
respondentów we wszystkich trzech grupach sięgało po środki pochodzące z budżetu państwa 
– łącznie 47 osób (34%) – oraz środki z budżetu miasta/gminy – łącznie 40 osób (29%). 

Poprawy wymaga także promocja i marketing twórczości. Badani czynią starania w celu promo-
wania twórczości – z danych uzyskanych na podstawie kwestionariusza wywiadu wynika, że bli-
sko 65% respondentów (89 osób) podejmuje takie działania. Ważnym narzędziem popularyzo-
wania twórczości i komunikowania się z odbiorcami jest Internet. Korzysta z niego, jako sposobu 
upowszechniania twórczości, ponad 60% rozmówców (84 osoby). 
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1.  Twórca etniczny i jego twórczość – próba definicji 

Do lat 90., czyli okresu, który leży w polu zainteresowań badań, mniejszości w Polsce trwały 
w uśpieniu. Dotyczy to zresztą nie tylko mniejszości etnicznych, ale także narodowych, religijnych 
i wszelkich innych grup. Borykając się z powszechną dyskryminacją i licznymi barierami, członko-
wie grup mniejszościowych skupiali się raczej na sprawach dnia codziennego, co było po części 
odbiciem sytuacji także reszty społeczeństwa. Twórców było niewielu, a twórczość etniczna nie 
znajdowała szerszego kręgu odbiorców. W czasach mojego dzieciństwa nie było żadnych zespołów. 
Nie pamiętam. Moja babcia, moja mama nigdy… Moja mama pochodzi z Suchowoli, moja teściowa 
również. Nie było tutaj u nas takiej działalności kulturalniej. Owszem, ludzie się spotykali, powiedzmy, 
śpiewali raczej sobie coś tam. Ale tańca jakiegoś takiego czysto tatarskiego, nic mi nie wiadomo, żeby 
był. Myślę, że to właśnie z tego strachu. (…) Ludzie gdzieś tam siedzieli, tak w cudzysłowie mówię, 
byli zajęci swoją pracą i utrzymaniem się na tej powierzchni gdzieś życiowej, materialnej i nie było sił 
i chęci może, a może i czasu na zajęcie się tą tradycją. Może to przetrwało, wie Pan,i najbardziej, gdzieś 
w takich robótkach1.

W latach 90. doszło do wyraźnego ożywienia życia kulturalnego mniejszości. Wynikało to z wielu 
czynników, z których najważniejszym była zmieniająca się sytuacja polityczna Polski i regionu. 
Zbliżanie do Europy, zakończone akcesją do Unii Europejskiej, spowodowało wzrost zaintereso-
wania wielokulturowością, rozprzestrzenienie się idei państwa różnorodnego, hołubiącego swoje 
mniejszości oraz społeczeństwa otwartego. Był to proces dwuwektorowy, inicjowany odgórnie 
przez instytucje unijne, państwowe i organizacje pozarządowe, ale równocześnie wypływający 
od członków samych mniejszości, które w tym czasie przeżywały okres przebudzenia. Coraz rza-
dziej zdarzały się przypadki otwartej dyskryminacji, choć zjawisko to było cały czas widoczne. 
Mniejszości podjęły trud obrony swojego miejsca w społeczeństwie oraz swojej kultury. Stopnio-
wo odmienność etniczna przestawała być barierą, stała się nawet modna. W sztuce, muzyce i rze-
miośle zapanowała moda etno, wzrosło zainteresowanie historią i kulturą mniejszości zamiesz-
kujących Polskę. W tym okresie powstało wiele opracowań naukowych dotyczących mniejszości 
etnicznych. Przeważająca większość naukowców analizowała zawiłości historyczne, losy mniej-
szości podczas II wojny światowej, adaptację do życia w realiach PRL oraz kwestie tożsamości. 
Mniej publikacji traktowało o tradycyjnej kulturze materialnej i duchowej mniejszości, przyjmując 
zwykle misję ocalenia od zapomnienia. Niemniej jednak ilość badań i tekstów poświęconych twór-
czości i twórcom mniejszości etnicznych w latach kończących wiek XX i rozpoczynających XXI jest 
jeszcze mniejsza. 

Mówiąc o twórczości mniejszości należy najpierw uściślić definicje. Na potrzeby projektu przyję-
to, iż działalność twórcza to ideowy i materialny przejaw wspólnoty wartości, na której swe funk-
cjonowanie opiera każda grupa społeczno-kulturowa. Jest to więc rozumienie szerokie, w myśl 
którego twórcą jest nie tylko artysta czy rzemieślnik, jak to zwykle się przyjmuje, ale też animator 
kultury, literat piszący w języku etnicznym, dziennikarz kształtujący opinie członków mniejszo-
ści oraz każda inna osoba współtworząca kulturę. Niełatwo porównać wymienione w Ustawie 
o mniejszościach grupy Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów, czy znaleźć ich wspólne cechy, 

1 Mniejszość tatarska. W przytoczonych fragmentach wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu zastosowano 
następujące rozróżnienie: R = respondent, A = ankieter.
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jeszcze trudniej poczynić takie porównania w stosunku to twórców i twórczości etnicznej2. Ilość 
przeprowadzonych w projekcie wywiadów odpowiadała liczebności oraz stopniowi zaangażowa-
nia twórczego danej grupy etnicznej. Naturalnie badania nie objęły wszystkich twórców etnicz-
nych w Polsce, a tylko ich grupę reprezentatywną. Podobnie jak w całym polskim społeczeństwie, 
tak i wśród członków mniejszości etnicznych, przeważa grupa, którą można nazwać biernymi 
uczestnikami kultury. Twórców jest niewielu, nawet przy tak szerokiej definicji tego terminu. Poja-
wia się więc problem niewielu wywiadów. Po drugie, są to wywiady z osobami o bardzo szerokim 
spektrum działań. Należy jednak podjąć wysiłek, aby odnaleźć wspólne cechy i tendencje charak-
terystyczne dla twórczości Karaimów, Łemków, Tatarów i Romów.

2. Rodzaj działalności twórczej

Kim zatem jest twórca etniczny? Z wywiadów wyłania się obraz bardzo urozmaicony. Responden-
ci podejmują najróżniejsze działania – od typowego rzemiosła ludowego i gry w kapeli etnicznej, 
przez poezję i dziennikarstwo, po tworzenie internetowych baz danych i konserwację starodru-
ków. Charakter działalności twórców mniejszości etnicznych objętych badaniem w ramach pro-
jektu przedstawia tabela nr 13. 

2 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 2005, nr 17, 
poz. 141 z późn. zm.).

3 Źródłem tabeli jest opracowanie własne.
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Już na pierwszy rzut oka widać pewne tendencje, które można uznać za znaki czasu. Niewielu jest 
wśród twórców etnicznych rzemieślników i artystów rozumianych w sensie ludowym, czyli osób, 
które wytwarzają jakieś artefakty. Mniejsza o to, czy całkiem tradycyjne, czy tylko inspirowane kul-
turą etniczną. Co innego z twórcami kultury niematerialnej – tutaj mamy sporą, bo 64-procentową 
reprezentację muzyków, którzy w różnym stopniu odtwarzają tradycyjne brzmienia lub je modyfi-
kują. Zatarły się też granice pomiędzy rodzajami działalności twórczej charakterystycznymi dla kul-
tury ludowej a przypisywanymi kulturze wyższej, chociaż przynajmniej dwie spośród mniejszości 
– łemkowska i romska – to grupy, których kultura do niedawna była typowym przykładem kultury 
ludowej. Wśród badanych twórców są Łemkowie zajmujący się poezją, nauką, sztukami plastycz-
nymi w nowoczesnym rozumieniu tego słowa, są Romowie – publicyści, fotografowie i filmowcy. 
Pojawiła się też nowa kategoria twórców – animatorzy kultury. Jest to termin dosyć szeroki, szero-
kie jest też spektrum działań animatorów: podejmują oni działania na rzecz podtrzymywania i roz-
wijania kultury. Grupa ta wydaje się mieć duży wpływ na członków społeczności mniejszościowych 
i na kulturę etniczną. Na podstawie tabeli widać też, że twórcy zajmują się więcej niż jedną dzie-
dziną. Często łączą wytwarzanie elementów kultury materialnej lub niematerialnej z działalnością 
stowarzyszeniową, z animacją kultury, a jeśli zajmują się etnicznością naukowo, to najczęściej łączą 
to z działalnością twórczą pozazawodową, łączą też dziedziny sztuki, które uprawiają. Jest to nie-
wątpliwie wyraz dużego zaangażowania i kompleksowej znajomości kultury etnicznej.

3. Twórców obraz własny

Przyjęta definicja, określająca jako twórcę de facto każdego, kto świadomie wpływa na kształt 
kultury swojej grupy etnicznej, jest powodem konsternacji u wielu respondentów. Jest to raczej 
kwestia pojmowania twórczości, jaką dana osoba przyjmie. Wielu rozmówców już na początku 
wywiadu nie zgadza się z określeniem swojej działalności jako twórczości, ponieważ, jak twier-
dzą, niczego nie wytwarzają. Ja jestem prostą Romką z tradycjami4 – mówi jedna z respondentek, 
uważając twórcę za artystę. 

Kilka osób twierdzi, że twórca powinien zostawić po sobie dzieło, czyli konkretny produkt kultury 
materialnej lub niematerialnej: mam zespół i nie robię muzyki własnej, a odtwarzam czyjąś muzy-
kę, naszą cygańską, to odtwarzam5, oraz że ów produkt powinien mieć walor artystyczny: jakbym 
książki pisała, tworzyłabym coś, ale artykuł jakiś tam napisać to dla mnie nie jest twórcze6; albo: nie 
jestem twórcą, jestem rzemieślnikiem muzycznym7. 

Twórczość bywa też kojarzona z aktywnością dużej wagi: ja robię to dla siebie, dla przyjemności, to 
jest moje hobby; jak mam wolny czas, chwilę, to oderwanie się od pracy, to wycisza, uspokaja. To dla 
mnie nie jest twórczość, to jest dla mnie relaks8. 

4 Mniejszość romska.
5 Mniejszość romska.
6 Mniejszość romska.
7 Mniejszość łemkowska.
8 Mniejszość łemkowska.
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Są też tacy, którzy uważają, że termin twórca jak najbardziej odnosi się do nich, czy to z racji ich 
działalności, czy przyjętej definicji, lub obu tych rzeczy naraz: (twórca) to człowiek, który próbu-
je coś osiągnąć, z talentem9, twórczość to coś, co jest wewnątrz człowieka, ta dusza człowieka może 
pojawiać się w różnych dziedzinach i czym człowiek może się dzielić z innymi…10, twórca to jedno-
osobowy producent dóbr kultury, najczęściej niskonakładowy, który robi to z myślą o odbiorcy i dba 
o estetyczną czy artystyczną wartość produktu11. 

Bywa, że respondenci przyjmują definicję wielopłaszczyznową: to osoba, która nie przyjmuje goto-
wych wzorów i modeli, tylko stara się je przekształcać, włączać w kształtowanie… zarówno na bazie 
estetycznej jak i na bazie ideowej, symbolicznej nowych wytworów, nowych form, które reprezentują ja-
kieś wartości, jakie ona dziedziczy, aktualnie rozwija czy chciałaby wdrażać, włączać w rzeczywistość12.

4. Tożsamość etniczna 

Dla potrzeb projektu jako grupę badaną przyjęto osoby parające się działalnością twórczą i nale-
żące to mniejszości etnicznych. Ale co to znaczy należeć do mniejszości? Co to znaczy dla człon-
ków tych mniejszości, a co dla ogółu społeczeństwa? Czy każdy z członków przynależy w jednako-
wym stopniu? W odpowiedziach respondentów znalazła się subiektywna identyfikacja etniczna, 
wskazująca na powiązanie z mniejszościami według wielu różnych schematów: Nie mam żadnych 
innych tożsamości, więc wyznaję religię karaimską, pochodzę z rodziny karaimskiej, z korzeniami, 
wśród moich przodków nie ma nikogo innego, kto nie byłby Karaimem13. Przynależność wyłącznie 
łemkowska. To określenie Łemkowie to tak troszeczkę mnie, ja wiem czy drażni… to dla mnie jest to 
takie sztuczne to Łemkowie, ale już tak się przyjęło, że jesteśmy Łemkami, no to bądźmy nimi (…) jeste-
śmy tutejsi bardziej, czy nawet Rusnacy czy Rusini nie mylić z Rosjanie14. Ja jestem mieszańcem, mama 
jest Polką, ojciec był Karaimem, ale według mnie zawsze karaimska połowa była większa15. Ja się czuję 
Polką – najpierw się czuję Romni, potem Polką, obywatel już chyba Europy i świata16. Jestem Polką 
i Romką, pół na pół17. Ja żyję w Polsce, przestrzegam prawa polskiego, mam polski dowód osobisty, 
jestem Polakiem. Jestem pochodzenia romskiego, ale jestem Polakiem18. A my tutaj w Mokrym to tak 
Łemko-Bojko, także… My praktycznie jesteśmy narodowości ukraińskiej19. 

Zapytani o to, jakie kryterium wyznaczyliby dla określenia przynależności, respondenci na pierw-
sze miejsce wysuwają stan świadomości. Przedstawiciele wszystkich czterech mniejszości dosyć 
zgodnie twierdzą, że nie wystarczy mieć rodziców należących do danej grupy, nie jest też waż-
ne, czy się jest z mieszanej rodziny. Bycie Karaimem, Łemkiem, Romem lub Tatarem to kwestia 

9 Mniejszość romska.
10 Mniejszość romska.
11 Mniejszość łemkowska.
12 Mniejszość łemkowska.
13 Mniejszość karaimska.
14 Mniejszość łemkowska.
15 Mniejszość karaimska.
16 Mniejszość romska.
17 Mniejszość romska.
18 Mniejszość romska.
19 Mniejszość łemkowska.
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tożsamości, choć jakieś więzy krwi również są warunkiem koniecznym. Kwestią sporną jest za to 
wyznanie i znajomość języka. Rysuje się zrozumiała tendencja mniejszych wymagań względem 
członków mniejszości bardziej zasymilowanych. U Karaimów i Tatarów język już nie istnieje jako 
mowa codziennego użytku, Łemkowie również nie zawsze biegle władają językiem, na dodatek 
różne są kierunki rozwoju tego języka. U Łemków zdarzają się ponadto trzy różne wyznania: pra-
wosławne, greckokatolickie oraz katolickie, jeśli mamy do czynienia z rodziną mieszaną. Język 
jest bardzo ważny dla Romów, jednak zdają sobie oni sprawę, że istnieją w Europie duże gru-
py Romów, którzy zatracili swój język, a mimo to trudno odmawiać im bycia Romami. Wszystkie 
mniejszości podkreślają natomiast konieczność podjęcia wysiłku, by trwać w swojej tradycji, kon-
tynuować ją, chcieć ją zgłębiać i budować swoją grupę. Bierność prowadzi bowiem do odpłynię-
cia w stronę wszechogarniającej kultury większości.

5. Twórcy etniczni a proces twórczy

5.1. Motywacje 

Podczas wywiadów z twórcami etnicznymi pytano ich o motywacje do podjęcia działalności twór-
czej. Chodzi o określenie czynników, dla których działalność twórcza jest w tym środowisku podej-
mowana: z jakich powodów? w jakim celu? jakiego rodzaju gratyfikacji dostarcza? jakie zaspokaja 
potrzeby? Wśród motywów pojawiają się zarówno kwestie uniwersalne (odnoszące się do wszyst-
kich twórców), jak i specyficzne dla środowiska twórców pochodzących z mniejszości. To właśnie 
ten drugi rodzaj motywów wydaje się szczególnie interesujący w kontekście prowadzonych badań. 

Rezultaty przeprowadzonych badań wyraźnie wskazują, że przynależność etniczna ma duży 
wpływ na omawianą grupę twórców. Twórca etniczny nader często tworzy, by świadomie wy-
wrzeć wpływ na kulturę mniejszości. Innymi słowy, motywacją do podjęcia działalności jest chęć 
podtrzymania tradycji, ocalenia jej od zapomnienia i kontynuacji. Twórca to przede wszystkim oso-
ba, która kultywuje naszą tradycję20 – mówi jeden z respondentów. 

Analiza rodzajów działalności twórczej pokazuje, że wielu ankietowanych twórców, bo ponad 70 
procent, dba o przekazywanie swoich umiejętności przyszłym pokoleniom. Są animatorami kul-
tury, nauczycielami tańca, śpiewu, gry na instrumentach, gotowania, organizują spotkania edu-
kacyjne, pracują ze studentami. Jest to postawa bardzo charakterystyczna właśnie dla twórców 
wywodzących się z mniejszości. Działania edukacyjne skierowane są przede wszystkim do mło-
dzieży pochodzącej z mniejszości, choć w mniejszym stopniu też do dorosłych członków własnego 
środowiska i obcych. Owa misja twórczości została wyrażona w wypowiedzi: jeżeli nie będzie takich, 
co kultywują i przekazują tradycje, właśnie tych twórców jak nie będzie, to wtedy wszystko zanika21.

Ponadto twórcy przyznają, że dzięki twórczości chcą podnieść wartość swojej grupy w oczach ogó-
łu. Co znamienne, taka właśnie motywacja pojawia się przede wszystkim u Romów: Romowie mają 

20 Mniejszość romska.
21 Mniejszość łemkowska.
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we krwi muzykę, sztukę. Warto pokazywać ich w jak najlepszym świetle, żeby promować tę kulturę i po-
kazywać, że potrafią to, co inni ludzie, tylko są po prostu innej narodowości22. (Twórca) kultywuje naszą 
tradycję. Pokazuje innym, społeczeństwu, w jaki sposób żyjemy, że wcale nie jesteśmy złymi ludźmi23.

To kolejne potwierdzenie obserwacji, że Romowie nieustannie zmagają się z deprecjacją swojej 
grupy etnicznej. Twórcom z pozostałych grup również przyświeca cel promowania swoich mniej-
szości na zewnątrz, ale bardziej w kontekście przekazywania wiedzy o sobie i swojej kulturze. 
Ponieważ postrzegają swoją kulturę jako wartościową, czują się w obowiązku rozpowszechniać 
to, co tworzą, by ich kultura wzbogaciła całokształt kultury regionu, Polski. Wyłania się zatem rys 
charakterystyczny dla twórców mniejszości – poczucie misji. Misji zachowania kultury, promowa-
nia swojej mniejszości i edukowania społeczeństwa. 

5.2. Tematyka, inspiracje, modyfikacje

Wynikiem wspomnianej misji twórczości etnicznej są poruszane w niej wątki, jej tematyka i inspi-
racje. Większość twórców etnicznych bazuje na swojej tradycji, choć robi to w różnym stopniu. 
W procesie twórczym twórca etniczny korzysta ze swojej kultury, przetwarza ją i modeluje. W wy-
wiadach wyraźnie pojawia się dyskusja na temat podejścia do tradycji oraz stosunku ilościowego 
jej powtarzania do przetwarzania, kultywowania do inspiracji (mowa tu o odczuciu tradycji, jakie 
mają sami twórcy i środowiska etniczne, nauka postrzega dziś kulturę jako ciągły proces, ciąg 
niekończących się zmian i przeobrażeń, gdzie trudno jest wskazać konkretny kanon). Dyskusja 
ta toczy się różnie w zależności od rodzaju twórczości i grupy etnicznej, niemniej widać, że jest 
to jedno z najważniejszych zagadnień jakie zaprzątają nie tylko twórców etnicznych, ale też resz-
tę środowiska mniejszości. Padają pytania, czy tradycję powinno się zmieniać, ile w twórczości 
powinno być wkładu własnego twórcy a ile odtwarzania wzorów, na ile twórczość powinna być 
dostosowywana do gustów odbiorcy i czy nie traci przy tym zbyt wiele. Twórcy każdej z grup 
etnicznych borykają się z tymi pytaniami, choć na różny sposób. 

U Tatarów problem wydaje się po raz kolejny wynikać z charakteru grupy, a więc z zerwania cią-
głości tradycji i braku źródeł. Wobec braku wielu elementów kultury tradycyjnej, twórcy starają 
się wypełnić tę lukę nowymi, współczesnymi inspiracjami: Jaki narodowy strój tatarów polskich – 
kontusz szlachecki? Jaki taniec tatarski – polonez? My dopiero stwarzamy sobie na przykład w tym ze-
spole tanecznym pewien strój – a to trochę z Krymu, a to z Tatarstanu, bo tu nie było czegoś takiego24. 

Również pieśni i tańce, z braku wystarczającego repertuaru polskiego, są zapożyczone od Tata-
rów krymskich lub kazańskich. Ten sam problem – braku bogatszej tradycji muzycznej – dotyczy 
Karaimów. Taki typ kultury można nazwać tradycją słowa. Badania nie objęły co prawda żadnego 
karaimskiego twórcy-muzyka, ale wiadomo, że karaimska muzyka świecka w większości powstała 
na początku XX wieku – to jest nowy, skomponowany, zaaranżowany, albo z innych kultur zapoży-
czony materiał25. Obecnie istnieje zespół młodzieżowy, który wykonuje utwory w dużej mierze 
zapożyczone lub inspirowane muzyką karaimów z innych części świata lub spokrewnionych 

22 Mniejszość romska.
23 Mniejszość romska.
24 Mniejszość tatarska.
25 Firkavičiūtė K., Muzyka w kulturze karaimskiej, [w:] Karaimi, red. Machul-Telus B., Warszawa 2012, s. 75.
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ludów. Twórcy odpowiadają tym samym na potrzebę młodzieży, która chce uczestniczyć w takich 
formach kultywowania tradycji. Tatarzy i Karaimi podejmują też wysiłki, aby odtworzyć utracone 
elementy kultury, korzystając ze źródeł pisanych, graficznych i nagrań. 

Kultura Łemków zachowała się w nieporównywalnie większym stopniu. Twórcy mają więc swobo-
dę wyboru, na ile chcą trzymać się tradycyjnych brzmień i wzorów, a na ile wykorzystają jedynie 
elementy tej kultury. Wśród respondentów pojawiają się oba typy twórczości i, jak wynika z wy-
wiadów, oba podejścia są pozytywnie odbierane zarówno przez środowiska twórcze, jak i przez 
odbiorców – tak z wewnątrz, jak i z zewnątrz mniejszości: Jest bardzo dużo zespołów tak zwanych 
folkowych, więc mnóstwo ludzi – to jest fajne, to jest pozytywne – że mnóstwo młodych głównie ludzi 
czerpie z tej muzyki właśnie tradycyjnej, ludowej. To jest fajne, bo wszystko się zmienia, coś się rozwija, 
coś nowego, jakaś powstaje muzyka26.

Twórczość Łemków wpisuje się zarówno w model tradycyjnego zespołu ludowego, jak i kapeli fol-
kowej. Co więcej, polski folk bardzo często sięga to brzmień i tekstów wschodnich, w tym właśnie 
łemkowskich. Respondentami są z jednej strony członkowie zespołu ludowego Osławiany, z dru-
giej kapeli DaMyr, z jednej krywularka, z drugiej autorka nowoczesnego projektu artystycznego 
Łemkowskie Jeruzalem. 

Fakt, iż niektórzy twórcy wykorzystują jedynie elementy kultury, rodzi spory w środowisku twór-
ców romskich, zwłaszcza muzyków. Wydaje się to wiązać z faktem, iż cygańska muzyka, pomimo 
że od lat w Polsce lubiana, to jednak jest mało znana, a odbiorcy nie potrafią określić stopnia au-
tentyczności danego utworu. Kultura romska w niewielkim stopniu została zbadana, nie jest sko-
dyfikowana, muzyki nie zapisano w formie nutowej. Dlatego elementy kultury masowej mieszają 
się z tradycją i szybko zastępują etniczność, a w efekcie wypaczają obraz kultury etnicznej – tak 
w oczach Polaków, jak i młodych Romów. 

R: jest dużo romskich zespołów disco-polo, widzę to na You Tube. Ludzie się z nich wy-
śmiewają, bo Romowie pokazują tam swoją wyższość, bogate ubrania, a ich utwory nic 
nie wnoszą do społeczeństwa. A: Ludzie przez to myślą, że twórczość romska jest niskiej 
jakości? I przez to jest mało popularna? R: Tak27.

R: Don Wasyl to nie jest tradycyjna romska muzyka, to jest disco-polo, czyli nawiązanie 
do jakiejś polskiej dziedziny muzyki. Wielu ludzi ma to za tandetne. A: Ale przekonuje to 
wielu Polaków. R: Bo ludzie myślą, że to jest prawdziwa kultura romska28.

Są jednak i inne stanowiska: Ludzie po prostu potrzebują tego. On (Don Wasyl) robi, czego ludzie 
potrzebują. Ma rację. On wie, że jak wyjdzie z typową muzyką tradycyjną, będzie akordeon, gitara, 
skrzypce i będzie śpiewał ballady czy romanse cygańskie – to odbiorców nie ma za wiele. Taka jest 
prawda, nie ma co się oszukiwać. Dlatego się robi nowe aranżacje do piosenek cygańskich. Są nowe 
piosenki, bardzo fajne, ale są też stare piosenki, które mają, załóżmy, po sto lat. Robi się nowe aranża-
cje, daje się do piosenki nowe życie29. 

26 Mniejszość łemkowska.
27 Mniejszość romska.
28 Mniejszość romska.
29 Mniejszość romska.
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Druga grupa twórców to ci, którzy uważają, że przystosowywanie muzyki do wymagań publicz-
ności jest naturalnym procesem i koniecznością, jeśli muzykowanie jest źródłem utrzymania. 
Mamy w tym wypadku ciekawą zależność, kiedy to utrzymanie jednego elementu tradycji wyma-
ga modyfikowania drugiego. Muzykowanie jest bowiem tradycyjnym zajęciem Romów, co samo 
w sobie stanowi wartość dla ich kultury etnicznej. Spośród czterech opisywanych mniejszości, 
tylko Romowie zachowali tradycyjne profesje. Przez wieki cygańska muzyka była grana nie tylko 
przy ogniskach taborów, ale też dla Polaków przy różnych okazjach. Od wieków była zatem mo-
dyfikowana w celu zadowolenia słuchaczy. 

Ciekawa jest kwestia wykorzystywania elementów kultury etnicznej przez większość polską. 
Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku utworów muzycznych, z oczywistych względów najczęściej 
łemkowskich i romskich. I znów widać zupełnie inne podejście członków obu tych grup. Zespoły 
czerpiące inspirację z folkloru często wykorzystują muzykę wschodnią, w tym łemkowską. Nie bu-
dzi to jednak oburzenia środowiska mniejszości, żaden z ankietowanych twórców nie wypowiada 
się na ten temat. Kultura Łemków stała się częścią składową kultury polskiej, może nawet bar-
dziej kultury tej części Europy, dlatego prawo do wykorzystywania jej elementów mają wszyscy 
mieszkańcy regionu. Natomiast silna ekskluzywność wpisana w kulturę i obyczajowość Romów 
wyklucza dzielenie się swoją kulturą z obcymi, z wyłączeniem tych elementów, którymi twórcy 
chcą i mogą się podzielić na warunkach, jakie sami ustalają. Kultura romska jest przesycona ukrytą 
symboliką, treściami zrozumiałymi tylko dla jej członków. Wykorzystywanie jej elementów przez 
nie-Romów, siłą rzeczy bez zrozumienia tych niuansów, napotyka na opór i jest uznawane za nie-
prawne zawłaszczenie: Są zespoły polskie, takie disco-polowe, które robią romskie melodie i zrobią 
z tego nowoczesne jakieś tam przeboje. Ale nie można w ten sposób, bo wtedy się traci bardzo dużo. 
(…) Taka melodia, która jest od x lat grana, śpiewana, przekazywana z pokolenia na pokolenie w ta-
kich warunkach, w takich jakimś ustawieniu, że ta piosenka nie może być zagrana szybciej niż powin-
no być. A robią z tego niektóre zespoły polskie, no, dramat. (…) Dla mnie to jest bardzo przykre30.

O ekskluzywnym, odrębnym charakterze mniejszości romskiej i o tym, jak bardzo strzegą oni swo-
ich sekretów świadczy fakt, że niektóre tematy są objęte zakazem wyjawiania nie-Romom, a nawet 
członkom innych klanów. Jest to też barierą dla twórczości, która nie może podejmować niektó-
rych tematów: Są tematy tabu – o taborach, o życiu, jakie kiedyś miałam. To byłoby bardzo ciekawe, 
ale musiałabym chyba pod pięcioma różnymi pseudonimami i nie mówić tego w pierwszej osobie31. 

Aby nie łamać zakazu, a jednocześnie przekazać pewne treści innym członkom mniejszości, Romo-
wie posługują się swoim językiem, który jest osobom spoza grupy całkiem nieznany. Wybieg ten 
stosowany jest także w twórczości, na przykład w publicystyce: Ja piszę artykuł po polsku – i pod 
spodem jest taki mój komentarz po romsku – tylko do Romów. Mnie nikt nie zarzuci, że ja wszystko tłu-
maczę, niektórzy ludzie, nie mają jeszcze świadomości (…) myślą, że ja mogę zdradzać jakieś słowa, ta-
jemnice. (…) Komentarz – dla Romów – to, co nie mogę powiedzieć, nie chcę im powiedzieć publicznie32. 

30 Mniejszość romska.
31 Mniejszość romska.
32 Mniejszość romska.
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6. Twórczość etniczna

Kiedy twórczość jest etniczna? Czy zawsze wtedy, kiedy wykonuje ją twórca etniczny? Czy twór-
czość etniczną może wykonywać osoba niezwiązana z mniejszością, a przynajmniej niebędąca 
jej członkiem? Takich przypadków nie ma w omawianym projekcie badawczym, gdyż skupia się 
on na działalności twórczej członków mniejszości. Czy w takim razie rezultatem działań twórcy 
etnicznego jest zawsze twórczość etniczna? Na podstawie wywiadów widać, że twórczość w prze-
ważającej większości spełnia ten wymóg, choć w różnym stopniu. Zdarzają się jednak i takie przy-
padki, kiedy twórczość wychodzi poza ramy kultury etnicznej i wpisuje się w sferę kultury polskiej 
lub europejskiej. Przykładami mogą być romski śpiewak operowy i tatarski poeta – obaj nie po-
dejmują tematyki etnicznej. Z drugiej strony obaj przyznają, że pochodzenie ma wpływ na ich 
twórczość, na rodzaj wrażliwości, vibrato w głosie. Są to zagadnienia płynne i nie da się ich sztyw-
no zakwalifikować, bowiem zbyt istotne jest tu indywidualne odczucie twórcy i odbiór otoczenia.

6.1. Funkcje twórczości 

Kolejne istotne pytanie dotyczy funkcji twórczości. W kontekście omawianego projektu można 
je zawęzić do określenia tych funkcji twórczości, które są charakterystyczne dla twórczości et-
nicznej. Jest bowiem wiele funkcji i cech twórczości, które są uniwersalne i dotyczą zaspokaja-
nia potrzeby tworzenia i wyrażania siebie, dostarczania satysfakcji i radości twórcom i otoczeniu, 
oderwania się od codzienności oraz wiele innych. Z wypowiedzi respondentów wynika jednak, że 
w przypadku twórczości etnicznej w hierarchii wartości przesuwa się to na dalszy plan. Twórczość 
etniczna spełnia funkcje charakterystyczne przede wszystkim dla niej:

  Funkcja podtrzymywania tradycji etnicznych. Wynika z najczęściej wymienianych mo-
tywacji do podjęcia działań twórczych. Twórcy zdają się być świadomi, że znaleźli się 
w takim momencie historii swojej mniejszości, kiedy to trzeba podjąć wszelkie wysiłki, 
aby ocalić swoją kulturę lub chociaż jej elementy. 

  Funkcja podtrzymywania tradycji rodzinnych. Twórczość przejmuje się niejako w spad-
ku, najczęściej jest to rzemiosło lub muzykowanie. Funkcja taka pojawia się zdecydo-
wanie najczęściej u Romów. Jest to zarazem podejmowanie tradycyjnych profesji, co 
samo w sobie ma ogromną wartość dla zachowania kultury.

  Funkcja edukacyjna. Dostarczanie wiedzy o kulturze mniejszości zarówno jej członkom, 
jak i reszcie społeczeństwa, jest wysoko cenione przez twórców i poruszane w licznych 
wypowiedziach. Funkcja ta wydaje się najważniejsza dla Tatarów i Karaimów, gdyż spo-
iwem dla tych grup jest wiedza i indywidualne kontakty członków. Romowie edukują 
na temat swojej kultury tylko wybiórczo, przekazując ogółowi wiedzę w ograniczonym 
zakresie. Funkcja edukacyjna to też konieczny krok w stronę kolejnych funkcji twórczo-
ści – promocji i integracji.

  Funkcja promocyjna. Dzięki twórczości udaje się pokazać grupę etniczną z najlepszej 
strony, zainteresować kulturą, wzbudzić sympatię. Takie zabiegi są podejmowane, by 
zapewnić grupie harmonijne funkcjonowanie w obrębie większości. Twórczość wzbu-
dza ciekawość odmienności i zwraca uwagę na wartości płynące od małych grup dla 
kultury większościowej. 
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  Funkcja integracyjna z grupą większościową, przyczynianie się do dialogu. Rozwój 
twórczości etnicznej jest wynikiem i równocześnie motorem napędowym procesów, 
które zmieniają świadomość społeczeństwa, stwarzając przestrzeń dla wielokulturo-
wości. Działania twórcze często tworzą warunki do spotkania się różnych kultur, poka-
zują różnice i podobieństwa, wskazują zbieżne wartości. Dają też możliwość bezkon-
fliktowego przedyskutowania kwestii trudnych i spornych.

  Funkcja integracyjna z członkami własnej mniejszości, budowanie grupy. Działania 
twórcze stwarzają przestrzeń do spotkania dla członków mniejszości, do wspólnych 
przedsięwzięć, do dowartościowania własnej kultury i wspólnych wartości. Funkcja ta 
wydaje się być szczególnie ważna dla grup małych i rozproszonych, jak Karaimi i Tata-
rzy, ale również dla Łemków z powodu ich rozproszenia.

  Funkcja zarobkowa. To uniwersalna funkcja twórczości, lecz w przypadku twórczości 
etnicznej pojawiają się dwa ciekawe aspekty. Po pierwsze, twórczość jako uprawianie 
tradycyjnych profesji, czyli cygańskie kapele – cel zarobkowy w szczególny sposób łą-
czy się wtedy z funkcją podtrzymywania tradycji rodzinnych i etnicznych. Po drugie, 
w wypowiedziach respondentów widać dyskusję na temat tego, jak pogodzić zarabia-
nie na twórczości i jednocześnie nie modyfikować zanadto tradycji na potrzeby odbior-
cy. To dalsza część przytoczonej już dyskusji na temat konieczności powielania daw-
nych wzorów lub też możliwości swobodnego przetwarzania kultury etnicznej. 

6.2. odbiór twórczości

Na zakończenie warto zastanowić się, jaki jest odbiór twórczości etnicznej. Jak reaguje na nią pu-
bliczność większościowa, a – co ważniejsze – jak reagują członkowie mniejszości. Wszyscy twórcy 
zgodnie przyznają, że są bardzo dobrze odbierani na koncertach, wystawach, spotkaniach i przy 
wszelkich innych okazjach, kiedy stykają się z odbiorcami zewnętrznymi. 

Postawy odbiorców różnicują się, kiedy twórcy oceniani są przez własne środowisko. W przypad-
ku Karaimów, Łemków i Tatarów odbiorcy pozytywnie reagują na każdy rodzaj twórczości. Na brak 
zrozumienia, przyzwolenia i negowanie wartości ich działań twórczych, skarżą się Romowie: Dużo 
osób z rodziny nie jest zainteresowana twórczością i pyta się „a po co tam chodzisz?”. Jak była wystawa 
prac naszych dzieci u wojewody, zeszła się rodzina. Dzieci dostały po tysiąc złotych nagrody, która była 
wypłacana w ratach po 100 zł. Cała rodzina się oburzyła, dlaczego oni też nie występowali. Nikt z rodziny 
się nawet nie wychylił z windy, żeby zobaczyć tę wystawę. (…) Nikt się nie interesuje, a wręcz są źli, co to 
te dzieci robią. Powinny handlować, mieć już rodziny, bo w jej wieku już mają po dwójce, trójce dzieci33.

Najlepszym dowodem na to, jak różne emocje budzi twórczość, jest dyskusja w środowisku rom-
skim na temat Papuszy, ożywiona dzięki ekranizacji jej losów. W wypowiedziach pojawiają się 
stanowiska skrajne, od szacunku i podziwu dla jej osoby i twórczości, po całkowitą negację auten-
tyczności jej poezji. 

33 Mniejszość romska.
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7.  wnioski z badań

Twórczość etniczna musi dziś stawić czoło wielu nowym wyzwaniom, związanym z bardzo szybko 
zmieniającym się światem. Globalizacja, przepływ informacji, mobilność osób, świeckość społe-
czeństwa i wykształcenie, nowy model rodziny i nowa rola kobiety, zmieniające się wartości oraz 
stały nacisk kultury większościowej – to tylko niektóre z nich. Twórcy walczą o zachowanie swojej 
kultury – widać to bardzo wyraźnie w przeprowadzonych badaniach. Jednocześnie trzeba zdać 
sobie sprawę, iż tradycja nie jest zamkniętym, niezmiennym zasobem, lecz w każdym czasie i miejscu 
jest wytwarzana niejako na nowo i na nowo odczytywana34. Podobnie tożsamość nie jest zastaną 
formą, ale ciągłym, permanentnym wysiłkiem podejmowanym przez grupę, w którym twórcom 
przypada szczególna rola. Oni też muszą podjąć próbę przebudowania symboli, by przystawa-
ły do wciąż zmieniającego się świata, jeśli kultura etniczna ma być żywa i zaspokajać potrzeby 
członków mniejszości. Jak tego dokonać? Zapewne różnymi sposobami, tak jak różne są kierunki 
działalności twórczej ankietowanych. Różne są też potrzeby każdej z grup, tak jak różne są same 
grupy. Najlepszym przykładem żywiołowych procesów w kulturze etnicznej jest karaimska mu-
zyka i taniec, które są w tej tradycji tworem nowym. Dlaczego właśnie taka forma odpowiada 
potrzebom środowiska? Odpowiedź daje Karina Firkavičiūtė: Ta muzyka potwierdza raz jeszcze, że 
jako jedna z najbardziej otwartych części kultury karaimskiej jest w stanie zintensyfikować poszukiwa-
nie nowych, innych sposobów wyrazu karaimskiej tożsamości, więc może nawet jest w stanie formo-
wać współczesne tendencje muzyczne i kulturowe poprzez tworzenie nowych symboli35.

Wysiłek podtrzymywania odrębności etnicznej nie spoczywa wyłącznie na barkach twórców, ale 
też reszty grupy. Coraz częściej korzystanie z wytworzonych przez pokolenia zasobów kultury jest 
działaniem świadomym, którego celem jest np. integracja wewnętrzna członków społeczności, 
jak i świadome budowanie społeczności zewnętrznych. Społeczność lokalna, a w tym wypadku 
etniczna, która wykorzystuje swoje własne zasoby, doświadczenia i tradycje, staje się twórcą kul-
tury dla siebie36. Żeby jednak wysiłki twórców i społeczności etnicznych dały właściwe rezultaty, 
żeby kultura, którą tworzą, zaspokajała nie tylko ich potrzeby, ale była wartością dodaną także dla 
ogółu kultury polskiej, mniejszości etniczne muszą mieć wsparcie reszty społeczeństwa wyrażoną 
m.in. poprzez instytucje i organizacje na poziomie państwowym i lokalnym.

34 Kultura ludowa. Teorie, praktyki, polityki, red. Fatyga B., Michalski R., Warszawa 2014, s. 12.
35 Firkavičiūtė K., Muzyka w kulturze…, s. 88.
36 Brzezińska A. W., Różne światy kultury ludowej – perspektywa teoretyczna a działania praktyczne, [w:] Kultura ludowa…, 

s.  152.
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Współczesna działalność

Karaimów w Polsce

1. Karaimska mniejszość – wyzwania i perspektywy

Projekt Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku zakładał do-
tarcie do twórców wywodzących się ze wszystkich czterech mniejszości etnicznych i na podstawie 
zrealizowanych badań miał wskazać najważniejsze tendencje obrazujące dynamikę funkcjonowa-
nia mniejszościowych środowisk twórczych. Badanie miało więc obejmować także społeczność 
karaimską – najmniej liczną mniejszość etniczną zamieszkującą współczesną Polskę1. Zespołowi, 
który prowadził badania z karaimskimi i tatarskimi respondentami, udało się przeprowadzić jedy-
nie 1 kwestionariusz wywiadu ustrukturyzowanego (K1) oraz 3 wywiady pogłębione – 2 z Kara-
imami (K2–K3) i 1 z naukowcem badającym historię tej mniejszości etnicznej (K4). Ze względu na 
małą liczebność grupy nie może dziwić fakt, że liczba zrealizowanych badań jest nieporównywal-
nie mniejsza w stosunku do badań wśród innych mniejszości objętych projektem. Trudność w do-
tarciu do respondentów nie wynikała jednak tylko i wyłącznie z nielicznego grona potencjalnych 
respondentów – co zostanie wykazane w dalszej części rozdziału. Celem niniejszego artykułu 
jest zarysowanie kilku tendencji oraz cech charakterystycznych karaimskiej mniejszości etnicz-
nej w kontekście ich współczesnej działalności. Autor wyraża nadzieję, że wyciągnięte w trakcie 
realizacji projektu i przedstawione w artykule wnioski posłużą zarówno samym Karaimom, jak 
również osobom zainteresowanym kulturą i działalnością tej mniejszości etnicznej. Jednocześnie, 
biorąc pod uwagę znikomą liczebność przeprowadzonych badań oraz niejednokrotnie bazując 
na własnych doświadczeniach i opiniach osób współpracujących z opisywaną mniejszością, autor 
nie rości sobie pretensji do wyciągania generalnych wniosków na temat mniejszości Karaimów 
w Polsce, a jedynie stawia sobie za cel skomentowanie danych zastanych i pozyskanych podczas 
realizacji projektu. 

Karaimi to najmniej liczna mniejszość, której przedstawiciele zamieszkują różne tereny Polski. 
Analizując rozmieszczenie Karaimów, można zaobserwować tendencję do osiedlania się w du-
żych miastach (np. Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu), co ma swoje historyczne uwarunkowa-
nia2. Po zakończeniu II wojny światowej tradycyjne obszary zamieszkania Karaimów znalazły się 
poza granicami Polski i zostały wcielone do ZSRR. Jak pisze Grzegorz Pełczyński, na początku lat 
60. na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej żyło nie więcej niż 300 osób pochodzenia karaim-
skiego, ale na skutek dalszych migracji oraz ujemnego przyrostu naturalnego liczba ta w następnych 
latach systematycznie się zmniejszała. Ludność karaimska skupiła się w pięciu ośrodkach: Warsza-
wie, Trójmieście, Wrocławiu, Opolu i Krakowie3 – i to rozmieszczenie po części można obserwować 
współcześnie. Społeczność karaimska jest więc rozproszona terytorialnie, a biorąc pod uwagę 
liczebność grupy oraz fakt, że respondentami w badaniu nie były wszystkie osoby, które czują 
się częścią karaimskiej społeczności, lecz tylko te, które dodatkowo uważają siebie za twórców, 
działaczy lub animatorów kultury, nie może dziwić fakt, iż dotarcie do badanych było niesłychanie 
trudne.

1 W literaturze możemy znaleźć rozbieżne dane dotyczące liczebności Karaimów w Polsce, zarówno w przeszłości, jak 
i współcześnie. Zgodnie z Narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań tożsamość karaimską potwierdziło 313 
osób. Liczba ta budzi jednak wiele kontrowersji, także wśród społeczności karaimskiej. Więcej na ten temat można 
przeczytać w rozdziale K. Jareckiej-Stępień: Karaimi w Polsce. Rys historyczno-kulturowy.

2 Zob. Karaimi – Mapa Karaimów w Polsce, materiał filmowy, https://www.youtube.com/watch?v=mTAdvdahl8s (dostęp: 
01.08.2016).

3 Pełczyński G., Karaimi polscy, Poznań 2004, s. 29.
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Z punktu widzenia badacza nie-Karaima interesująca jest struktura mniejszości karaimskiej oraz 
powiązania pomiędzy jej członkami. Dla Karaimów, jako mniejszości nie tylko etnicznej ale i re-
ligijnej, bardzo ważny jest karaimizm. Jedną z zasad, jakimi kierują się Karaimi, jest obowiązek 
zawierania małżeństw tylko i wyłącznie z członkami własnej społeczności4. Do dziś mniejszość ka-
raimską tworzy grupa osób, powiązanych ze sobą nie tylko wspólną tożsamością i wyznawaną re-
ligią, ale także więzami pokrewieństwa i koneksjami rodzinnymi. Na marginesie warto zaznaczyć, 
iż cennym źródłem do poznania historii Kaimów przez pryzmat losów karaimskich rodzin stanowi 
album wydany przez Mariolę Abkowicz oraz Annę Sulimowicz Karaj jołłary – karaimskie drogi. Ka-
raimi w dawnej fotografii5. Powiązania rodzinne oraz liczebność grupy spowodowały wystąpienie 
wśród Karaimów bardzo ciekawego zjawiska, mianowicie ekskluzywności tej grupy. Szerszy ko-
mentarz na ten temat poprzedzą słowa respondentów: Karaimi to są przede wszystkim wspólnota 
etniczna powiązana nawet świadomością, wspólnotą pochodzenia, wspólnych kolei losu, ale także 
bliskimi więzami rodzinnymi, bo przecież w tak małej grupie to praktycznie wszyscy są spokrewnieni 
bądź spowinowaceni, albo w jakiś tam relacjach pozostają i wszyscy się znają. Przynajmniej jeżeli nie 
fizycznie, to wiedzą o sobie, że tam ktoś taki jest czy był (K2). (Bycie Karaimem) …to bycie członkiem 
rodziny karaimskiej, społeczności karaimskiej, wyznawcą religii karaimskiej (K3). Rzeczywiście ciężko 
jest szybko wejść w relacje przyjacielskie czy koleżeńskie (z Karaimami). Więc po prostu trzeba do nich 
podchodzić bardzo łagodnie i rozumieć to, że z ich strony mogą być wielkie obawy zatracenia swojej 
karaimskości czy jej zbagatelizowania (K4). 

Przytoczone fragmenty wypowiedzi respondentów to zestawienie opinii samych Karaimów (K2 
i K3) z komentarzem nie-Karaima (K4). W cytatach zostały przedstawione determinanty karaimi-
zmu rozumianego jako tożsamość budowana na wspólnym pochodzeniu i religii oraz z pewną 
rezerwą odnosząca się do pozostałej części społeczeństwa. Tadeusz Paleczny w artykule Procesy 
regionalizacji a zjawiska globalizacji definiuje pojęcie kultury ekskluzywnej jako kultury dążącej do 
utrzymania odrębności i autonomii grupowej, zamykającej się przed zewnętrznymi wpływami kul-
turowymi. (Kultury ekskluzywne) opierają swój status na językowej, etnicznej, rasowej czy religijnej 
oryginalności i unikatowości. Są kulturami „nieprzemakalnymi”, nie wchodzącymi w interakcje mię-
dzykulturowe, niepodatnymi zwłaszcza na amalgamację czy asymilację językową. Grupy kulturowe 
cechujące się ekskluzywizmem, są relatywnie wysoce jednorodne rasowo, językowo, etnicznie, naro-
dowo czy/i religijnie6. U Karaimów ekskluzywizm przejawia się między innymi w determinowanej 
religią potrzebie utrzymywania relacji pomiędzy członkami grupy etnicznej na podstawie związ-
ków rodzinnych oraz potrzebie silnego podkreślania elementów składowych własnej tożsamości 
etnicznej (na przykład odwołań do historii, kultywowania obrzędów i tradycji karaimskich, zacho-
wania języka). Ze względu na liczebność grupy, a także postępujące procesy integracji z pozostałą 
częścią społeczeństwa, praktyki te są w pełni zrozumiałe.

4 Zasada małżeńskiej endogamii, choć ciągle jeszcze obecna, nie jest już tak powszechna, jak jeszcze w XIX wieku; 
zob. Karaimi – małżeństwa mieszane, materiał filmowy, https://www.youtube.com/watch?v=1WjCS5jlEq8 (dostęp: 
01.08.2016). 

5 Abkowicz M., Sulimowicz A., Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi w dawnej fotografii, Wrocław 2010.
6 Paleczny T., Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji, s. 2–3, 
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ltuWq7Tvb5cJ:www.ism.wsmip.uj.edu.pl/documents/3 

337228/fb04cf66-d02e-4053-95e1-a6b5c765a46a+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl (dostęp: 03.08.2016); por. Babiński 
G., Metodologia a rzeczywistość społeczna. Dylematy badań etnicznych, Kraków 2004, s. 180–184.
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Działania świadczące o ekskluzywności grupy Karaimów z całą pewnością są wynikiem podejmo-
wania prób zachowania własnej tożsamości i odmienności etnicznej oraz pozwalają na konsoli-
dację własnej społeczności. Z drugiej jednak strony pewna liberalizacja dostępności do własnej 
grupy może – wbrew pozorom – wpływać na ciągłość istnienia wyznaczników karaimskiej toż-
samości. Najlepiej proces ten można obserwować na przykładzie małżeństw mieszanych oraz 
umożliwienia osobom przyznającym się do podwójnej tożsamości uczestniczenia w praktykach 
religijnych. Jak mówi jeden z respondentów: Rozmówca: Karaimem nie można było zostać, tylko 
Karaimem trzeba było się urodzić. I osoby, które z jakiś względów nie mogły znaleźć partnera wśród 
Karaimów i żeniły się czy zawierały związki poza wspólnotą, do 1945 r. musiały zmienić wyznanie, 
ponieważ w II RP nie można było zmienić religii. Jak się człowiek urodził chrześcijaninem, to niestety 
musiał umrzeć chrześcijaninem, choćby mu się to nie podobało. Ale gdy urodził się Karaimem, to mógł 
zostać chrześcijaninem, w związku z czym dużo było związków mieszanych, które powodowały zmia-
nę wyznania. Badacz: Ale może taka większa tolerancja się przyczynia do zachowania tej kultury? 
Rozmówca: Tak. Rozluźnienie tego rygoru powoduje to, że część osób, które normalnie byłyby wyklu-
czone ze wspólnoty – na przykład tak jak ja – mogą uczestniczyć i mogą w niej działać i nie czuć się 
specjalnie dyskryminowane, bo ta wspólnota działa już na trochę innej zasadzie (R3).

W wypowiedzi można zauważyć bardzo istotny element współczesnej kultury karaimskiej, a mia-
nowicie potrzebę szybkiego zdefiniowania relacji grupy z pozostałą częścią społeczeństwa. Ka-
raimi, jak i większość społeczności mniejszościowych, stoją przed dylematem wypośrodkowania 
pozytywnych i negatywnych skutków globalizacji i upodabniania się społeczeństw. To czy, i w ja-
kim stopniu Karaimi otworzą się lub zamkną na pozostałą część społeczeństwa, już w najbliższej 
przyszłości wpłynie na kształt karaimskiej kultury a nawet może zadecydować o jej przetrwaniu 
w formie czynnej lub pozostaniu artefaktem historii. 

W tym miejscu wspomnieć należy jeszcze jedną cechę współczesnej kultury karaimskiej, a mia-
nowicie bardzo duże znaczenie działań elit grupy, które wpływają na funkcjonowanie całej spo-
łeczności7. Karaimi, jako grupa nieliczna, powiązana koneksjami rodzinnymi i przyjacielskimi, 
ukształtowali własne środowisko w oparciu o system powiązań, w których istotne role odgrywają 
aktywiści nadający ton działaniom całej grupy. Swoista monopolizacja życia kulturalno-społecz-
nego Karaimów przez organizacje zrzeszające Karaimów wpływa na postrzeganie mniejszości 
przez resztę społeczeństwa, a także może ułatwiać lub utrudniać współpracę z mniejszością nie
-Karaimom oraz wpływać na pobudzanie lub tłumienie aktywności członków własnej społeczno-
ści. Ze względu na liczebność grupy na elitach społeczności karaimskiej ciąży jeszcze większa od-
powiedzialność za kreowanie współczesnej kultury karaimskiej, z czego elity te doskonale zdają 
sobie sprawę. Co naturalne, elity karaimskie koncentrują się wokół zinstytucjonalizowanych form 
działalności, które dają większe możliwości podjęcia działań. Spojrzenie na działalność dwóch or-
ganizacji zrzeszających polskich Karaimów – Związku Karaimów Polskich oraz Fundacji Karaimskie 
Dziedzictwo – pozwoli na scharakteryzowanie najważniejszych tendencji w działalności karaim-
skiej mniejszości etnicznej. 

7 Zob. więcej: Kaute W., Problematyka elit w kulturze polskiej, [w:] „Człowiek w kulturze”, 1994 nr 3, s. 169–193.
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2.  Działalność Karaimów we współczesnej Polsce – próba 
zdefiniowania wiodących tendencji 

Proces kształtowania się karaimskiego życia kulturalno-społecznego w czasach współczesnych 
został już opisany w literaturze przedmiotu8. Dlatego w tej części rozdziału uwaga Czytelnika zo-
stanie skierowana przede wszystkim na wybrane elementy karaimskiej działalności, które mogą 
zobrazować funkcjonowanie współczesnej kultury tej mniejszości etnicznej. Oczywiste jest, że 
w większości działania te są wspierane przez wspomniane karaimskie organizacje: Związek Ka-
raimów Polskich oraz Fundację Karaimskie Dziedzictwo. Niemniej jednak, zdaniem jednego z roz-
mówców, funkcjonowanie kilku organizacji karaimskich nie jest konieczne dla rozwoju karaim-
skiej kultury: tak naprawdę nie jest nam potrzebne więcej organizacji niż jedna, a w tej chwili mamy 
trzy9. Każda ma co prawda inną konstrukcję, ale w każdej są te same osoby. W tej chwili tworzymy fun-
dację, gdzie jest fundator, są jakieś środki, ale jakby w zarządzie są te same osoby , które są w Związku 
Karaimów Polskich, ponieważ jest nas niewiele, nie bardzo mamy jak dzielić obciążeń (K2). Analizując 
wypowiedzi respondentów oraz działania i projekty podejmowane przez ZKP i Fundację można 
wyodrębnić cztery obszary działalności Karaimów w Polsce: projekty związane z dokumentowa-
niem, archiwizacją i opisywaniem dziejów Karaimów, działalność wydawniczą, próby wskrzesza-
nia znajomości języka karaimskiego oraz twórczość muzyczno-taneczną. 

2.1. Spojrzenie wstecz, czyli wartość historii 

Dla Karaimów, czyli mniejszości silnie skoncentrowanej na pielęgnowaniu historii własnej grupy, 
inspirację do działania stanowi własna przeszłość i wspólne pochodzenie (K1). Jak zauważa jeden 
z respondentów: Karaimi (…) nieustannie oglądają się wstecz i myślą o tym co było i kto był (K3). Tę 
ciągłą potrzebę spoglądania na własną historię doskonale widać w działaniach podejmowanych 
przez Związek Karaimów Polskich. Wśród celów organizacji znalazło się pielęgnowanie i pogłębia-
nie wiedzy o własnej historii i tradycji10. Swoje zadanie ZKP urzeczywistnia między innymi poprzez 
realizację projektów poświęconych historii polskich Karaimów. Na szczególną uwagę zasługuje 
portal, na którym zamieszczono karaimskie legendy11. Dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz województwa dolnośląskiego 
powstała strona internetowa zawierająca nagrania kilkunastu legend karaimskich pochodzących 
ze zbioru wileńskiego Karaima Abrahama Szyszmana (1879–1946). Ciekawa aranżacja słowno
-muzyczna legend oraz interesująca szata graficzna strony internetowej z pewnością sprzyjają 
lepszemu odbiorowi treści, a jednocześnie pokazują element kultury karaimskiej w nowoczesnej 
i atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy formie. Drugim portalem, który przybliża nie tylko Kara-
imom, ale i wszystkim zainteresowanym, historię tej grupy etnicznej jest Jazyszłar – Karaimskie Ar-
chiwum Cyfrowe,12 które regularnie jest wzbogacane o nowe pozycje. Strona jest bazą materiałów 

8 Zob. przykładowo: Abkowicz M., Karaimskie życie społeczne w Polsce po 1945 roku, [w:] Karaimi, red. Machul-Telus B., 
Warszawa 2012, s. 180–205.

9 Rozmówca ma tu zapewne na myśli Związek Karaimów Polskich, Fundację Karaimskie Dziedzictwo oraz organizację reli-
gijną Karaimski Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej.

10 Statut Związku Karaimów Polskich, [w:] Oficjalny portal Związku Karaimów Polskich, http://www.karaimi.org/o-nas/
informacja (dostęp:02.08.2016).

11 http://www.legendy.karaimi.org/ (dostęp: 03.08.2016).
12 http://www.jazyszlar.karaimi.org/ (dostęp: 22.07.2016). 
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bibliograficznych na temat historii Karaimów – czytelnik znajdzie tu między innymi książki, ar-
tykuły, a także materiały źródłowe – chociażby wykaz starodruków, wywiady wspomnieniowe, 
a także fotografie. Dużym atutem Karaimskiego Archiwum Cyfrowego jest przejrzystość oraz łatwy 
dostęp do zasobów. Działalność obu partali pokazuje, że środowisko Karaimów potrafi z sukce-
sem realizować projekty, w ramach których powstają nowoczesne rezultaty przybliżające i popu-
laryzujące wiedzę o tej mniejszości etnicznej wśród całego społeczeństwa. 

Karaimi to specyficzna mniejszość, bo to jest mniejszość, której dużą częścią są osoby, które są wy-
kształcone (K3). W tym miejscu nie można nie wspomnieć o działalności naukowej polskich Kara-
imów. Konferencje naukowe, działalność wydawnicza (o której będzie jeszcze mowa), organizacja 
seminariów naukowych oraz działalność na uniwersytetach – to tylko nieliczne przykłady aktyw-
ności Karaimów podejmowanych w sferze nauki. Jednym z większych wydarzeń poświęconych 
wkładowi Karaimów w rozwój nauki była konferencja Karaimi Turkolodzy zorganizowana w War-
szawie w 2013 r., w którym zbiegły się rocznice urodzin kilku wybitnych karaimskich turkologów13. 
Aktywność Karaimów w sferze nauki wiąże się z działalnością wydawniczą. 

2.2. Działalność wydawnicza

Karaimi wydają dwa czasopisma – jedno naukowe: „Almanach Karaimski”, a drugie popularne: „Awa-
zymyz”, czyli „Nasz Głos” (K4). Żadne z tych czasopism nie jest stricte zastrzeżone wyłącznie dla Kara-
imów, jedyny warunek jest taki, żeby było o Karaimach. Albo na przykład przez Karaimów do „Awazy-
myza” trafiają relacje z odbytych podróży, odbytych spotkań, po prostu ciekawostki. Karaimskość jest 
tematycznie zanurzona. Współpracujemy z naukowcami (…) w 2013 r. to były między innymi dwie 
Karaimki i Karaim jako autorzy tekstów. (…) był też tekst (…) historyka z Opola, który co prawda zaj-
mował się historią ewangelików, ale zainteresował się także Karaimami i tak mu zostało. I pisuje do 
nas różnego typu teksty, a ponieważ ma zacięcie historyczne i talent literacki, to te teksty są bardzo 
przyjemne do czytania, więc je chętnie publikujemy. „Awazymyz” też publikuje teksty na przykład 
osób, które weszły w relacje rodzinne z Karaimami, albo też osób, które się zainteresowały Karaimami, 
mają coś do powiedzenia. Na przykład taki młody człowiek z wydziału historii pisał artykuł – sam prze-
prowadził ankietę wśród młodych Karaimów i wyniki opublikował w „Awazymyzie”. Czy (…) turkolog 
(…), która się zajmuje przysłowiami, zainteresowała się przysłowiami karaimskimi i poświęciła im taki 
dosyć obszerny artykuł. Tak, że różne osoby w tym czasopiśmie współdziałają (K3).

Awazymyz jest czasopismem wydawanym od 1989 r. i jest bezpośrednim kontynuatorem perio-
dyku Coś, który ukazywał się od 1979 r. Od 2011 r. Awazymyz jest drukowany jako kwartalnik, 
a oprócz tego artykuły są publikowane w wersji elektronicznej14. Zdecydowaną większość tekstów 
w czasopiśmie stanowią prace historyczne dotyczące kultury Karaimów oraz przedstawiające bio-
grafie Karaimów. Z uwagi na historyczne zainteresowania oraz znaczenie przeszłości w karaim-
skiej kulturze, tematyka czasopisma wydaje się w pełni zrozumiała. Autorzy nie zapominają także 

13 http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/475-konferencja-naukowa-karaimi-turkolodzy-w-warszawie  
(dostęp: 27.07.2016).

14 Wszystkie artykuły publikowane w Awazymyzie są dostępne na stronie: http://www.awazymyz.karaimi.org/(dostęp: 
02.08.2016).



8

Karaimów w Polsce
Współczesna działalność

o relacjonowaniu bieżącej działalności polskich Karaimów i dzięki temu czasopismo, poza doku-
mentowaniem i opisywaniem historii mniejszości, stanowi bogate źródło wiedzy na ten temat15. 

Mniejszość wydaje także Almanach Karaimski. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie interne-
towej, czasopismo publikuje prace dotyczące karaimoznawstwa oraz innych dziedzin naukowych, 
które w ocenie Rady Redakcyjnej są istotne dla rozwoju karaimoznawstwa. (…) Czasopismo jest 
wydawane przez Bitik – Oficynę Wydawniczą Związku Karaimów Polskich. Pierwszy tom ukazał się 
w roku 2007, od roku 2013 czasopismo ukazuje się jako rocznik16. Warto podkreślić, że Karaimi z po-
wodzeniem starają się o zewnętrzne finansowanie wydawnictwa. Dzięki wsparciu finansowemu 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czasopismo ukazuje się jako rocznik. W 2015 r. 
Almanach Karaimski został wpisany na listę czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego17. W czterech działach czasopisma – Artykuły, Materiały źródłowe, Recenzje oraz 
Sprawozdania i komunikaty – czytelnik znajdzie głównie teksty poświęcone historii kultury Kara-
imów oraz lingwistyczne, przede wszystkim związane z językami turkijskimi. Badania dotyczące 
języka, w tym karaimskiego, stanowią kolejną domenę działalności Karaimów. 

2.3. Badania języka karaimskiego 

Jeśli chodzi o pracę naukową, to Karaimi głównie interesują się językiem karaimskim. Są to zazwyczaj 
specjaliści z dziedziny orientalistyki czy turkologii, którzy po prostu mają dobre podstawy do badań 
języków czy turkijskich, czy tureckich i też starają się nauczyć przede wszystkim języka karaimskiego 
(…). Poziom znajomości tego języka nie jest wysoki, ze względu na to, że ten język de facto już zanikł 
i nie ma kto uczyć czy w Polsce czy za granicą (K4). 

Jak mówi Anna Sulimowicz w materiale filmowym Karaimi – język, język karaimski, choć jeszcze 
używany, obecnie jest krytycznie zagrożony zanikiem18, a sami Karaimi starają się zachować jak 
największą wiedzę na jego temat. Jednym z działań, których celem była promocja języka karaim-
skiego, było wydanie w 2011 r. Rozmówek polsko-karaimsko-litewskich autorstwa Haliny Kobec-
kaite19 W przeprowadzonych w ramach projektu ankiecie i wywiadach język karaimski wymie-
niany jest jako element inspirujący do podejmowania działań, na przykład naukowych, i wraz ze 
świadomością pochodzenia oraz religią jest wymieniany jako bardzo istotny element karaimskiej 
tożsamości. Jeden z respondentów dostrzega także potrzebę finansowego i instytucjonalnego 
wsparcia działań Karaimów, które akcentują bardziej język i potrzebę jego zachowania. Taki projekt 
by się przydał – takie wsparcie by się przydało. Chcemy taki projekt też transgranicznie realizować 
z Karaimami z Litwy. Żeby przy naszym udziale również organizowano szkoły letnie języka karaim-
skiego, bo – mówiąc szczerze – upowszechnia się znajomość języka. Język przede wszystkim bardzo 
silnie wzmacnia poczucie więzi i kontakty międzyludzkie, to powoduje, że ludzie są zainteresowani 

15 Zobacz: Wiosna pełna wydarzeń [w:] „Awazymyz” 2016, 27, 2 (51), 2, http://www.awazymyz.karaimi.org/zeszyty/item/
599-wiosna-pelna-wydarzen (dostęp: 01.08.2016).

16 http://almanach.karaimi.org/index.php/almanach (dostęp: 01.08.2016).
17 Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych cza-

sopismach [w:] Oficjalny portal Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/
komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczbapunktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-
czasopismach.html (dostęp: 31.07.2016).

18 Karaimi – język, materiał filmowy, https://www.youtube.com/watch?v=QUggulJSPvs (dostęp: 01.08.2016).
19 http://www.karaimi.org/bitik/ksiazki/item/63-rozmowki (dostęp: 01.08.2016).
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tym, że te nasze działania też mają odbiorców wśród nas (K3). Potrzeba reaktywowania szerszej zna-
jomości języka karaimskiego jest więc tak naprawdę próbą konsolidacji społeczności karaimskiej 
i jeszcze silniejszego wzmocnienia więzi pomiędzy jej członkami. 

2.4. Dostłar

Współczesna działalność Karaimów nie ogranicza się tylko do nauki. W społeczności karaimskiej 
działa zespół taneczny Dostłar, który wykorzystuje elementy kultury karaimskiej i przetwarza je, 
odpowiadając na potrzeby własnej społeczności oraz odbiorców nie-Karaimów. Jak zauważa je-
den z respondentów: To, co dzisiaj prezentujemy jako kulturę karaimską, to tak naprawdę jest za-
czerpnięte z Krymu. To jest tak zwany folkloryzm. To znaczy zaczerpnęliśmy pewne elementy z kultury 
krymskiej, żeby wytworzyć w swoim środowisku potrzeby integracji dzieci i młodzieży, zaczerpnęli-
śmy pewne elementy kultury krymskiej i te elementy pokazujemy. Takie elementy kultury karaimskiej 
pokazuje przede wszystkim zespół Dostłar, który pracuje w Warszawie (K2). W tym miejscu pojawia 
się ciekawy element współczesnej kultury Karaimów, czyli poszukiwanie własnej tożsamości oraz 
próba przysposobienia zapożyczonych elementów z kultury stosunkowo najbliższej20. Zespół 
Dostłar działa od 11 lat i obecnie jest dobrze rozpoznawalną grupą folklorystyczną prezentującą 
tradycyjny taniec karaimski21. 

3. Zamiast podsumowania – duże potrzeby małej grupy 

Współczesną działalność Karaimów można przedstawić za pomocą kilku projektów skoncen-
trowanych na badaniach historii, działalności wydawniczej, działaniach związanych z próbami 
wskrzeszenia języka karaimskiego, a także twórczości zespołu folklorystycznego Dostłar. Działal-
ność Karaimów, co zrozumiałe, jest silnie związana z poczuciem wspólnego pochodzenia, religią 
oraz językiem. Dzięki funkcjonowaniu karaimskich organizacji, mniejszość ta z powodzeniem po-
trafi sięgać po wsparcie finansowe oferowane przez polskie władze (zarówno na szczeblu cen-
tralnym, jak i lokalnym). Wśród największych wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się współcześni 
Karaimi, są: ujemny przyrost naturalny oraz bardzo mała liczebność grupy, ratowanie znajomości 
języka karaimskiego, a także zdefiniowanie stosunku do reszty społeczeństwa i konsekwencje 
otwierania lub zamykania się grupy na nie-Karaimów. Z całą pewnością inicjatywy podejmowane 
przez Karaimów stanowią próbę odpowiedzi na pojawiające się wyzwania, a możliwości, jakie 
daje polskie państwo, z całą pewnością będą wzmacniać tę najmniejszą mniejszość. 

Na zakończenie należy oddać głos samym Karaimom, którzy najlepiej znają potrzeby własnej spo-
łeczności: Powiem tak, każda forma wsparcia jest przez nas ceniona, nasze działania wykonywane są 
przez te same osoby, w małym gronie, właściwie w czynie społecznym. Wszystko wydajemy, piszemy, 
robimy, jeździmy, wygłaszamy, jeżeli mamy pieniądze na tego typu rzeczy, to też jest to cenne. Warto 
byłoby na przykład kontynuować projekt „Karaimskie Drogi” – już nie od strony wystawy i pokazywa-
nia wystawy, ale organizowania prelekcji i spotkań o Karaimach. (…) Druga rzecz bardzo ważna dla 

20 Zob. Burszta W. J., Od folkloru lokalnego do „postfolkloryzmu” narodowego, [w:] „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 
1989 t. 43 z. 3, s. 150–161.

21 http://karaimi.org/wydarzenia/2015/item/292-jubileusz-10-lecia (dostęp: 31.07.2016).
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nas to są rękopisy i starodruki, które wymagają konserwacji, wymagają uporządkowania i zabezpie-
czenia (K3).

Analizując tegoroczną działalność karaimskich organizacji można zauważyć, że postulaty zgła-
szane przez respondenta w 2015 r. są realizowane w formie projektów finansowanych między 
innymi przez polskie ministerstwa. Warto, by ta współpraca była w dalszym ciągu kontynuowana. 
Zarówno w celu zachowania pamięci i wiedzy o karaimskiej kulturze, jak również za pomocą pro-
jektów realizowanych przez karaimskie organizacje z instytucjami, które nie są częścią karaimskiej 
społeczności. 
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1. Twórca, odtwórca, amator – obraz twórcy w świetle wywiadów

Różnorodność etniczna, językowa, religijna i kulturowa, jak również rozwiązania instytucjonalne 
regulujące status i relacje grup funkcjonujących w granicach określonego terytorium, to przed-
miot rozważań w ramach wielu dyscyplin naukowych. Ideą, przyświecającą autorom projektu 
Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, było spojrzenie na 
środowiska polskich Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów z perspektywy twórczości jako prak-
tyki kulturowej. 

Celem niniejszego rozdziału jest omówienie treści, znaczenia i funkcji twórczości w środowisku 
mniejszości etnicznej, na podstawie materiału badawczego zebranego w drodze indywidualnych 
wywiadów wśród respondentów pochodzenia łemkowskiego. W analizie pojawiają się także od-
niesienia do danych uzyskanych za pomocą kwestionariuszy wywiadów zrealizowanych w trakcie 
tego samego projektu. 

W toku badań terenowych z twórcami pochodzenia łemkowskiego przeprowadzono 74 wywia-
dy kwestionariuszowe (54% ogółu kwestionariuszy) oraz 10 wywiadów nieustrukturalizowanych 
standaryzowanych (Ł1–Ł10). Najliczniejsza reprezentacja Łemków na tle twórców wywodzących 
się z innych mniejszości odpowiada liczebności oraz stopniowi zaangażowania twórczego tej gru-
py etnicznej1. Rozmówcy udzielający wywiadów reprezentują różne dziedziny twórczości, jednak 
wyraźnie dominuje muzyka (śpiew, taniec, gra na instrumentach) oraz animacja kultury (działal-
ność organizacyjna, stowarzyszeniowa). Sześcioro respondentów rozwija swoje zainteresowania 
w dziedzinie muzyki etnicznej jako członkowie zespołów pieśni i tańca – odtwarzając tradycyjne 
pieśni i melodie – jak i tworząc nowe kompozycje inspirowane tradycyjną muzyką łemkowską 
(powstało trzynaście utworów (…) całkowicie nowych – nowe teksty, nowa muzyka – (Ł4)). Rozmów-
cy często zajmują się kilkoma rodzajami działalności, np. łączą członkostwo w zespole muzycz-
nym z animacją kultury lub sztuki plastyczne z animacją kultury. Aktywność rozmówców, ukierun-
kowana na zachowanie tradycji i kultury, jest ważnym kontekstem dla współczesnej dyskusji na 
temat etniczności i roli, jaką w procesie podtrzymywania i (re)konstruowania tożsamości pełnią 
elity2. Jak podkreśla jeden z animatorów, działania na rzecz kultury mają ją pobudzać, pokazać, że 
ta kultura się jeszcze rozwija, jest żywa i autentyczna, a nie jest tylko skansenem (Ł7).

Analiza przeprowadzonych wywiadów pozwala dostrzec rozbieżność pomiędzy definicją twórcy 
i twórczości przyjętą przez autorów projektu a definiowaniem twórczości przez rozmówców. Re-
spondenci postrzegają twórczość jako działalność, w efekcie której powstaje coś nowego: twórca 
to taki producent dóbr kultury (Ł9). O tym, co można uznać za twórcze, decyduje kryterium ory-
ginalności i nowatorstwa: Jeżeli coś jest autorskie, czyli autorska będzie muzyka, aranżacja, jakiś 

1 Poszukiwanie potencjalnych rozmówców przez stowarzyszenia, na podstawie informacji znalezionych w Internecie 
i metodą „kuli śnieżnej” okazało się skuteczne. Przeszkodę stanowiła niechęć respondentów do udziału w badaniach, 
spowodowana dużą liczbą projektów badawczych i zainteresowaniem tematyką etniczną wśród różnych organizacji. 
Istotna jest także kwestia wewnętrznego podziału grupy na odłamy: łemkowsko-polski, łemkowsko-ukraiński, łem-
kowsko-rusiński i łemkowski. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale A. Synowiec i M. Zybały: Wprowadze-
nie do badań nad działalnością twórczą mniejszości etnicznych; zob. także: Michna E., Tożsamość Łemków u progu XXI 
wieku. Ciągłość i zmiana, [w:] „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2011 nr 4, s. 191–192.

2 Głowacka-Grajper M., Mniejszościowe grupy etniczne w systemie szkolnictwa w Polsce. Przekaz kulturowy a więź etniczna, 
Warszawa 2009, s. 58.
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autorski pomysł na utwór… albo tekst autorski, no to to już jest jakaś twórczość (Ł7). W wypowie-
dziach badanych można zauważyć zarysowanie wyraźnej granicy między tym, co w ich opinii 
twórcze, a tym, co odtwórcze: Jest (…) działalność twórcza i odtwórcza. Jak ktoś tylko odtwarza, 
to nie jest twórcą, to jest tylko odtwórca zwykły, czyli bierze utwór, gra go tak samo, jak było (Ł7). Nie 
opracowuję piosenek, jestem raczej odtwórczą, taką rolę pełnię. Nie twórczą, nie opracowuję tego. 
Gram to, co mam do zrobienia (Ł3). Twórca to jest inicjator (Ł6).

Co więcej, ujmowanie twórczości w kontekście działań kreatywnych jest przyczyną zakłopotania, 
jakie u części respondentów wzbudza przypisanie ich do kategorii twórców. Skonfundowanie po-
jawiało się także u tych rozmówców, których proszono o udzielenie odpowiedzi na pytania zawar-
te w kwestionariuszu. Trudność w uzyskaniu od wielu badanych deklaracji jestem twórcą, uważam 
się za twórcę wynika z interpretacji tego pojęcia w kategoriach szczególnego rodzaju działalności. 
Twórca jest na pewno osobą troszeczkę inną od zwykłego człowieka, bo cechuje się inną osobowością 
(…). Na pewno ma większą wyobraźnię, potrafi coś sobie wyobrazić, tworzyć (Ł1). Według Włady-
sława Tatarkiewicza: Za twórców mamy tych, których dzieła są nie tylko nowe, ale też są objawem 
szczególnej zdolności, napięcia, energii umysłowej, talentu, geniuszu. Energia umysłowa zużyta na 
wytworzenie nowej rzeczy jest miarą twórczości nie mniej niż sama jej nowość. Jest naprawdę drugą, 
obok nowości, miarą twórczości3.

Istotny jest także kontekst podejmowanej działalności – rozmówcy, opisujący swoją działalność 
jako hobby, odczuwają największy opór przed określeniem siebie jako twórców: Nigdy nie myślę 
o sobie w tych kategoriach, że ja coś tworzę. Ja robię to dla siebie, dla przyjemności, to jest moje hob-
by, jak mam wolny czas, chwilę, to oderwanie się od pracy, to wycisza, uspokaja. To dla mnie nie jest 
twórczość, to jest dla mnie relaks (Ł8).

Wyznaczenie szerokich ram, określających działalność twórczą jako materialną i symboliczną ma-
nifestację funkcjonowania wspólnoty wartości, pozwala dostrzec wiele kontekstów i poziomów 
aktywności twórczej – od codziennego, przez amatorski, po mistrzowski4. Twórczość to przede 
wszystkim aktywność. Zdaniem jednej z rozmówczyń: (działalność twórcza) jest aktywnym udzia-
łem w rzeczywistości, którą chce się zmieniać, przekształcać, wyrażać również siebie zgodnie ze swoim 
światopoglądem, ze swoją rzeczywistością wewnętrzną, ze swoim poczuciem estetyki i formami, któ-
re także będą służyć innym (…) (Ł10).

2. Treści, inspiracje i recepcja twórczości

Pierwszym spostrzeżeniem, nasuwającym się po analizie wywiadów, jest silny związek pomiędzy 
świadomością etniczną a charakterem twórczości. Kultura etniczna jest źródłem inspiracji i treści 
przekazów tworzonych przez rozmówców. Dla trzech czwartych ogółu badanych, którzy zgodzili 
się udzielić odpowiedzi na pytania kwestionariusza, świadomość korzeni była bardzo istotna dla 
profilu twórczości. Tożsamość etniczna jest często czynnikiem determinującym postać twórczości. 

3 Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1975, s. 304.
4 Szmidt K. J., Pedagogika twórczości, Sopot 2013, s.73–76.
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Na każdego jakoś to wpływa, tylko w każdym też z czasem ta świadomość się zmienia, przekształca 
w coś nowego, ale zawsze jest tym takim gruntem. Grunt, to jest to, skąd się człowiek wywodzi (Ł9). 
Twórczość jest ważną płaszczyzną funkcjonowania mniejszości etnicznych: po pierwsze stanowi 
bardzo ważny nośnik dla treści kultury etnicznej, po drugie pozwala na tworzenie i utrwalanie 
więzi5. Działalność podejmowana przez większość rozmówców ma charakter etniczny lub po-
siada takie znamiona: My w swoim zespole kultywujemy tradycje naszych przodków i staramy się 
odtwarzać pieśni, które oni śpiewali, czy tańce (Ł1). No bo ta nasza muzyka może… no, ona raczej 
nie jest folkowa, ale na pewno wynika… y… wypływa z folkloru, w którym myśmy się wychowali od 
dziecka  i że śpiewamy właśnie przy… okazjach rodzinnych czy świętach, pieśni naszych dziadków, 
łemkowskie (Ł4). Ja wychowywałem się w tej kulturze i pamiętam z dzieciństwa to. (…)  Nasz zespół 
nie jest takim bardzo tradycyjnym, autentycznym, który odtwarza tak po prostu, bo wydaje mi się, że 
też nie zawsze się da odtworzyć coś, co było wiele lat temu. (…) nie da się naśladować tego pokolenia, 
naszych dziadków, babć, którzy śpiewali, po prostu, jak czuli (Ł2).

Kultura etniczna – jak zauważyła jedna z respondentek – stanowi grunt dla działalności twórczej. 
Niemniej jednak, rozmówcy odwołują się do korzeni na różne sposoby: część stara się odtwarzać 
tradycyjne pieśni i brzmienia, aby zachować je dla przyszłych pokoleń, inni inspirują się łemkow-
ską kulturą, ale tworzą swoje własne utwory lub uciekają w pozbawione kontekstu etnicznego 
formy. Interesujące jest, jak rozmówcy postrzegają kulturę łemkowską i swoją rolę jako przekaź-
ników treści kultury. W wywiadach można dostrzec dwa stanowiska: pierwsze polega na odtwa-
rzaniu i możliwym zachowywaniu cech kultury łemkowskiej jako dziedzictwa grupy etnicznej, 
drugie na przekształcaniu elementów kultury etnicznej i nadawaniu jej innej formy. Celem tego 
drugiego podejścia jest rozwój kultury etnicznej: Jak nie będzie takich twórców, to nie będzie też 
kultury. Ta kultura będzie tylko jak cepelia (Ł7). W działalności twórczej Łemków widoczna jest za-
równo kontynuacja kultury ludowej, jak również jej ewolucja, wynikająca z przemian wsi, tak-
że w aspekcie struktury społecznej i zawodowej6. Kontrast pomiędzy kulturą ludową a kulturą 
elitarną zmniejsza się ze względu na zmiany zachodzące w kulturze ludowej, eliminujące cechy 
stanowiące o jej odrębności: (…) duża stabilność, odporność na zmiany, związek z tradycją, wąski 
zasięg oddziaływania bezpośrednich źródeł i czynników jej inspiracji oraz rola autorytetów własnych 
i zewnętrznych (osobowych i instytucjonalnych – dawny dwór i kościół, ludzie starzy itp.). Na zmiany 
kultury wpływają coraz silniejsze bezpośrednie i pośrednie (przez pismo i środki audiowizualne) po-
wiązania mieszkańców wsi z szerszym niż dotąd zapleczem społecznym przez pracę, rozrywkę, gospo-
darkę, życie polityczne i społeczne7. 

Jak rozumieć łemkowską tradycję czy też łemkowską kulturę ludową? Jak zauważa jedna z roz-
mówczyń, mamy w muzyce tylko tego typu problem, że to nie chodzi o to, że mamy piosenki, które ist-
nieją, które czasem ktoś zapisał albo przekazał i my je znamy, ale ponieważ mam tyle lat, co mam i nie 
mamy tradycji muzycznych. Tu jest ten problem, że nie ma muzyków typowo ludowych, nie zostały te 
tradycje przekazane i to, co my robimy, to już jest stylizacja. To już jest nasz pomysł na muzykę (Ł3).

5 Głowacka-Grajper M., Mniejszościowe…, s. 63.
6 Burszta W. J., Etnografia ludowości, [w:] Kultura ludowa: teorie, praktyki, polityki, red. Fatyga B., Michalski R., Warszawa 

2014, s. 109.
7 Ibidem, s. 109.
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W kontekście analizy odtwarzanych i wytwarzanych przez twórców łemkowskich treści kultury, 
istotne są także dwa zjawiska obecne w rozważaniach nad kulturą ludową (kulturą wiejskich spo-
łeczności lokalnych i regionalnych, do których zalicza się kulturę łemkowską). Pierwszym jest folk-
loryzm, czyli wykorzystywanie elementów kultury ludowej w innych niż pierwotny kontekstach8. 
Folkloryzm oznacza wyłuskiwanie z kultury ludowej elementów atrakcyjnych dla odbiorców, in-
terpretowanie i ukazywanie ich w sytuacji wywołanej, na przykład festiwalowej9. Drugie Wojciech 
Burszta nazywa postfolkloryzmem, czyli kolejnym stopniem aranżacji treści folklorystycznych, 
maksymalnie upraszczającym przekaz kulturowy10. Reinterpretacja ludowości – a więc, według 
definicji Józefa Burszty, folkloryzm – zapobiega, zdaniem rozmówców, skostnieniu kultury łem-
kowskiej. Kultura ludowa, choć w większości postrzegana przez badanych pozytywnie, to jednak 
budzi także negatywne skojarzenia:  Twórczość ludowa to jest temat jak gdyby już martwy. To już jest 
temat zamknięty. (…) jedynie można pewne rzeczy ludowe odtwarzać, nie tworzyć. Ale to już nie jest 
to. To już jest wszystko wtórne (Ł6). Natomiast modyfikowanie elementów kultury etnicznej i upo-
wszechnianie ich w nowych formach i stylizacjach sprzyja poszerzaniu kręgów odbiorców: Nie 
tworzymy nowych tekstów, nawet staramy się zachować słowa oryginalne – to się opiera na aranżacji 
starych tekstów, żeby zaciekawiały, wciągały, żeby dla każdej grupy wiekowej ten odbiór był atrakcyj-
ny (Ł5). Podejście do tradycji różni się w zależności od dziedziny twórczości: dla muzyków duże 
znaczenie ma ożywienie tradycji: Jest bardzo dużo zespołów tak zwanych folkowych, więc mnóstwo 
ludzi – to jest fajne, to jest pozytywne – że mnóstwo młodych głównie ludzi czerpie z tej muzyki wła-
śnie tradycyjnej, ludowej. To jest fajne, bo wszystko się zmienia, coś się rozwija, coś nowego, jakaś po-
wstaje muzyka (Ł2). Inspiracje płynące z dawnych melodii i pieśni, a także cytaty z kultury ludowej 
stanowią naturalną bazę poszukiwań dla muzyków i autorów utworów muzycznych. W przypad-
ku działalności twórczej odbiegającej od folkloru, powstaje pytanie o to, jak zdefiniować twór-
czość etniczną. Mówi o tym jedna z respondentek: bo w ogóle wszyscy zapomnieli, Łemkom też nie 
przychodzi do głowy, (…) że są wśród nich ludzie, którzy malują na przykład, bo jednak najczęściej 
ta kultura jest utożsamiana z jakimś folklorem, muzyką. Sztuki plastyczne to jest tak bardzo z boku, 
a jak już istnieje w świadomości, to ludzie oczekują np. jakiejś cekriewki w pejzażu namalowanej, albo 
Łemka jak orze pole… (Ł9). Innymi słowy, od twórcy pochodzenia etnicznego oczekuje się twór-
czości, która ma znamiona etnicznej – w tym przypadku ludowej. To bardzo interesująca kwestia, 
wymagająca dalszych badań. Materiał zebrany w toku realizacji projektu nie pozwala na należyte 
opisanie tego zagadnienia. Badaniami objęto jedynie pewną grupę reprezentującą środowiska 
twórcze mniejszości etnicznych. Czy twórca etniczny to osoba identyfikująca się z daną mniejszo-
ścią etniczną, czy też wiążącym kryterium jest etniczny profil twórczości? Zdecydowaną większość 
rozmówców w omawianych badaniach stanowiła ta druga kategoria. Charakter działalności twór-
czej badanych w dużej mierze odzwierciedlał powszechne wyobrażenie na temat kultury danej 
mniejszości – to znaczy: Łemkowie postrzegani są jako grupa muzykalna i rozśpiewana, Romowie 
jako grupa rozśpiewana i roztańczona, Tatarów utożsamia się z wykonawcami tańca a Karaimów 
z naukowcami i badaczami języka. Wychodząc poza ramy analizowanych wywiadów, warto od-
nieść się do danych uzyskanych w badaniach o charakterze ilościowym: najczęściej wymienianą 
dziedziną twórczości w grupach łemkowskiej i romskiej była muzyka etniczna – 45 wskazań wśród 

8 Burszta J., Folkloryzm, [w:] Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, Warszawa 1987, s. 25.
9 Burszta W. J., Od folkloru lokalnego do „postfolkloryzmu” narodowego, [w:] „Polska Sztuka Ludowa – Konteksty” 1989 t. 

43 z. 3, s. 158.
10 Za: Trzeszczyńska P., Folkloryzm i postfolkloryzm w kulturze łemkowskiej w Polsce, [w:] Łemkowie, seria: Mniejszości naro-

dowe i etniczne w Polsce, red. Machul-Telus B., Warszawa 2013, s 130.
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74 respondentów pochodzenia łemkowskiego i 25 wskazań wśród 44 respondentów pochodze-
nia romskiego. Drugim wyraźnie widocznym obszarem działalności twórczej był taniec etniczny – 
wskazywany przez 13 z 22 respondentów w grupie tatarskiej, 20 z 74 osób w grupie łemkowskiej 
i 20 z 44 osób w grupie romskiej. Większość badanych wykorzystuje lub odnosi się w swojej twór-
czości do tradycji i kultury danej grupy etnicznej. Niemniej jednak pojawiali się też rozmówcy, 
którzy działają w dziedzinach pozaludowych, takich jak grafika, malarstwo, rzeźba, poezja, którzy 
czerpią inspiracje z folkloru oraz tacy, których inspiracje są pozaetniczne. Warto jednak zauważyć, 
że twórcy pochodzenia etnicznego, którzy nie idą ścieżką etniczną, to znaczy, nie manifestują 
w twórczości swoich korzeni, włączani są w obręb kultury narodowej, jak na przykład w przy-
padku Jerzego Nowosielskiego. Z Nikiforem też tak jest, podobnie z Andy Warholem jest podobna 
historia, kultura większościowa przyswaja sobie takiego [twórcę], no a o Tarasewiczu kto mówi, że 
jest Białorusinem? Raczej on sam. A w przestrzeni publicznej funkcjonuje jako wybitny polski artysta 
(Ł9). Przypominanie o korzeniach rozpoznawalnych artystów i twórców – być może nieistotne dla 
samych twórców – jest w opinii rozmówczyni bardzo istotne z perspektywy etosu grupy.

Wyłaniający się z wywiadów obraz odbioru twórczości, zarówno w środowisku łemkowskim jak 
i poza nim, jest bardzo pozytywny, czasami nawet entuzjastyczny. Zainteresowanie koncertami, 
płytami, występami jest bardzo duże – wspominają o tym wszyscy rozmówcy. Warto zwrócić uwa-
gę na dwa aspekty twórczości: estetyczny (artystyczny) oraz tożsamościowy. Dla badanych ważna 
jest jakość efektów:  Chodzi o jakość. (…) Nie robimy rzeczy pośrednich. (…) Staramy się, żeby tych 
półśrodków nie było, że a może się uda, a może jakoś przejdzie. No nie przejdzie po prostu, (…) na 
markę trzeba pracować długie lata i marki nie wolno sobie w żaden sposób zepsuć (Ł7). Twórczość 
łemowska jest coraz bardziej rozpoznawalna – jednym z powodów jest sprzyjający klimat i moda 
na folklor oraz muzykę etniczną (świadczy o tym na przykład sukces inicjatywy Kayah i Gorana 
Bregovicia, rodzimych zespołów Golec Orkiestra i Zakopower). Drugi – to obecność w polskiej 
muzyce rozrywkowej zespołów, których członkowie chętnie i otwarcie mówią o swoich łemkow-
skich albo ukraińskich korzeniach (LemON, Enej). Ważną rolę w upowszechnianiu twórczości 
pełnią łemkowskie rozgłośnie internetowe (Radio-Lemko.pl i Lem.fm), prezentujące łemkowską 
muzykę etniczną.

Ważnym aspektem twórczości jest niewątpliwie jej wymiar tożsamościowy. Zespoły łemkowskie 
śpiewają po łemkowsku. Nie śpiewają po ukraińsku, chociaż ludowe piosenki różne są, ale nie śpie-
wają w języku polskim tylko łemkowskim (Ł7). Oprócz tego, że twórczość łemkowska trafia w gusta 
wielu odbiorców, może też pełnić funkcję swoistego katalizatora: Im się to podoba bardzo i ktoś 
tam jakieś korzenie swoje odkrył (Ł4). Dostrzegalna jest także większa wrażliwość społeczeństwa 
na kulturę mniejszości: Wydaje mi się, że przez otwartość społeczeństwa, drzwi nam się otworzyły 
(…) i inny jest światopogląd ludzi. Wśród Polaków mamy bardzo dużo znajomych, którzy się zaintere-
sowali mocno i śpiewają po łemkowsku (Ł4). Etniczność jest atrakcyjna dla odbiorców; jak zauważa 
Wojciech Burszta, jest to jedno ze znamion współczesnej kultury: powszechne przyzwolenie na 
„radowanie” się wielokulturowością jako pożądanym towarem, który wzbogaca zakres doznań ludzi, 
którzy mają okazję doświadczać kontaktu z innością11.

11 Burszta W. J., Wielokulturowość – nowy globalny folkloryzm, [w:] Kiczosfery współczesności, red. Burszta W., Sekuła A., 
Warszawa 2008, s. 58.
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O modzie na wielokulturowość mówią sami badani: po prostu nastała moda wraz z wejściem do 
Europy, otwarciem się na świat, dostrzeganie takiej wielokulturowości państwa. Teraz jest dużo łatwiej 
(…) i pewne bariery po prostu zostały zniesione (Ł6). W opinii jednej z rozmówczyń, łemkowska 
twórczość jest atrakcyjna, bo pokazuje inność – uzmysławia, że w Polsce obecne są mniejszo-
ści etniczne, i że kultywują swoje tradycje (Ł1). Twórczość w opinii badanych stanowi atrakcyjny 
przekaz, służący nie tylko doznaniom estetycznym, ale przede wszystkim przekazywaniu wiedzy 
o sobie.

3. Rola i funkcje twórczości

Sztuka i twórczość pełnią wiele funkcji – od estetycznej, przez komunikacyjną, ekspresyjną, ma-
giczną, propagandową i wychowawczą, aż po ekonomiczną i terapeutyczną12. Postrzeganie roli 
i funkcji twórczości przez badanych ma zdecydowanie węższy charakter. W wypowiedziach poja-
wiają się trzy główne konteksty, w jakich rozmówcy postrzegają twórczość. 

Po pierwsze: twórczość służy zachowaniu tradycji i kultury. Respondenci wskazują na koniecz-
ność ocalenia dziedzictwa kulturowego, kultywowanie swojej odrębności, przypominanie o ko-
rzeniach.  Myślę, że trzeba cały czas o tym przypominać i taka jest właśnie nasza rola, myślę. Sami 
sobie musimy o tym przypominać, dbać o to, pielęgnować (Ł2). 

Po drugie: twórczość pełni rolę edukacyjną – tutaj działania twórcze ukierunkowane są raczej na 
zewnątrz, aby przybliżyć innym kulturę łemkowską i usytuować ją na tle innych rodzajów twór-
czości Przede wszystkim trzeba pokazać, że to nie jest złe, że to jest element szeroko pojętej kultury, tak 
jak muzyka hip-hop, czy jakakolwiek inna, i taniec współczesny, nowoczesny, więc żeby to miało jakieś 
swoje miejsce w kulturze (Ł2). Spotykanie z pozytywnym odbiorem publiczności, która wcześniej 
nie miała wiedzy na temat mniejszości łemkowskiej, jest dla rozmówców cennym i ważnym do-
świadczeniem (Ł5), a rolą twórcy jest edukowanie społeczeństwa (Ł9). Twórczość wpływa także na 
pozytywny wizerunek grupy – poprzez twórczość można zademonstrować mniejszość łemkow-
ską nie tylko przez pryzmat wypędzenia. Działalność twórcza przyczynia się do zdjęcia z Łemków 
odium negatywnych ocen i pokazuje, że: my dalej funkcjonujemy, żyjemy, śpiewamy, tańczymy, ba-
wimy się, chodzimy na wesela, na pogrzeby i tak dalej. Że jesteśmy normalnymi ludźmi (Ł2).

Po trzecie: twórczość służy budowaniu dialogu międzykulturowego. Kultura to jest najlepszy język 
do kontaktów międzyludzkich (Ł6). Kultura zbliża poprzez tworzenie płaszczyzny dla spotkań, ini-
cjowanie kontaktów, wzbudzanie zaciekawienia i podziwu dla dokonań innych. Nic tak nie łączy, 
jak kultura (…). Przy ognisku stają obok siebie Łemkowie, katolicy, grekokatolicy, prawosłwani, Ukra-
ińcy i śpiewamy piosenkę (…). I ta kultura jest ponadczasowa (Ł4). Działalność twórcza i kulturalna 
pozwala i dostrzegać więcej, dzięki temu kształtuje postawy szacunku dla innych i to jest wielkie 
bogactwo (Ł6). Twórczość zawsze służy dialogowi (Ł10). 

12 Golka M., Socjologia sztuki, Warszawa 2008.
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Ekonomiczna funkcja twórczości jest postrzegana przez rozmówców jako drugorzędna – dzia-
łalność twórcza nie jest w omawianych przypadkach źródłem utrzymania oraz wymaga sporych 
nakładów.

4. Zamiast podsumowania – twórczość a tożsamość Łemków 

Twórczość etniczna pełni przede wszystkim funkcje społeczne – taka konstatacja nasuwa się 
w świetle analizy wywiadów z twórcami łemkowskim. Nie ulega wątpliwości, że na poziomie in-
dywidualnym twórczość także ma dla rozmówców znaczenie: pozwala wyrażać siebie, dostarcza 
przeżyć estetycznych i przynosi radość. Jednakże najważniejszym aspektem jest to, co ponadjed-
nostkowe, a więc zachowanie kultury i tradycji. Tożsamość etniczna jest bardzo ważnym czynni-
kiem w procesie krystalizowania się zainteresowań twórczych, a świadomość korzeni i chęć kon-
tynuowania tradycji rodzinnej determinuje charakter i tematykę twórczości. Twórczość – zarówno 
ta silnie osadzona w folklorze, jak i ta stylizowana – jest ukierunkowana na ochronę dziedzictwa 
kulturowego, przekazywanie go kolejnym pokoleniem i edukowanie społeczeństwa. Twórcy, 
mimo że często unikają określania siebie tym mianem, są niejako w posiadaniu depozytu kultury 
łemkowskiej  i odpowiadają za dalszą transmisję przekazu. W tym celu wykorzystują elementy 
kultury etnicznej, poddając je nowym aranżacjom i stylizacjom atrakcyjnym dla współczesnego 
odbiorcy. W efekcie tych działań przyczyniają się do upowszechniania twórczości łemkowskiej 
wśród odbiorców spoza mniejszości, wchodząc tym samym w obręb kultury polskiej.
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1. Działalność twórcza Romów – kontekst kulturowy i społeczny

Tímea Junghaus, romska historyczka sztuki z Węgier i kuratorka I Pawilonu Romskiego na Bien-
nale w Wenecji w 2007 r., odbierając Europejską Nagrodę Kulturalną KAIROS, stwierdziła, że: Bez 
infrastruktury, koniecznej dla twórczej działalności i prezentacji własnej kultury, kultura Romów jest 
zniewolona, co prowadzi do kulturowej i społecznej marginalizacji romskiej mniejszości. (…) Nawet 
pozytywne opinie o romskiej kulturze często wprowadzają w błąd – ci, którzy zachwalają „niesamowi-
cie bogatą kulturę biednych”, „starodawne rzemiosło”, „naiwne malarstwo” czy „muzyków samouków” 
interpretują to pod egidą orientalizmu, egzotyki i romantyzmu, co – śmiem twierdzić – kolonizuje 
romską kulturę1. W swoich późniejszych pracach i artykułach naukowych rozwija jeszcze tę myśl, 
która jest symptomatyczna dla postrzegania i zainteresowania działalnością twórców romskich 
w Europie: Spojrzenie na „problem Romów” z perspektywy postkolonialnej nie jest li tylko publicy-
stycznym zabiegiem. (…) Jest ono metodą badawczą, przedstawioną w pracy „Image of the Roma in 
Western Art” (Obraz Romów w Sztuce Zachodu). Wykazuje ona, że w Europie Środkowej Romowie stali 
się tym, czym dla Europy Zachodniej byli dzicy z Afryki i Azji. Pokazuje także, w jaki sposób wizerunek 
Romów uległ w nowożytnej Europie seksualizacji i feminizacji, podobnie jak wizerunek czarnych. Jed-
nym z ciekawszych sposobów walki z tradycyjnym, stereotypowym widzeniem Romów są artystyczne 
i społeczne działania, mające na celu legitymizowanie terminu „sztuka romska”2.

Zainteresowanie tą właśnie sztuką z pewnością znacznie wzrosło pod koniec XX i na początku XXI 
wieku. O twórczości Romów mówi się coraz częściej nie tylko w kontekście muzyki i tańca, ale też 
sztuk wizualnych i plastycznych oraz literatury. Przyznać też należy, że od zawsze zarówno sposób 
życia wędrujących Romów, jak i ich tradycje, obyczaje i wytwory kultury materialnej budziły duże 
zainteresowanie społeczeństw europejskich oraz od wieków inspirowały nieromskich twórców. 
Trzeba jednak podkreślić, że tajemniczość i egzotyka, o której wspomina Timea Junghaus, były 
dominującymi dla tego powodami i przeważającym filtrem, przez który postrzegano i interpre-
towano kulturę – czy może bardziej odpowiednio: kultury – Romów. Liczne badania, najpierw 
muzyki i tańca, a od kilkudziesięciu lat także sztuk wizualnych, teatru i literatury Romów mogłyby 
nasuwać przypuszczenie, że także działalność, poglądy, spojrzenie na sztukę artystów romskie-
go pochodzenia zostały dogłębnie przebadane i przeanalizowane zarówno w poszczególnych 
krajach, jak i na poziomie europejskim oraz światowym. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła 
inna – badania, przeprowadzone w ramach projektu Działalność twórcza mniejszości etnicznych 
w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, to pierwsze tak wielowymiarowe badania w Polsce i jedne 
z nielicznych w Europie. Co może być powodem tak niewielkiego zainteresowania motywacjami 
i rozumieniem twórczości i działalności artystycznej twórców romskich? Wspomniane już post-
kolonialne postrzeganie sztuki romskiej z pewnością odgrywa tu dużą rolę, podobnie jak wie-
lowiekowa dominacja nieromskiej perspektywy w opisywaniu tradycji, historii i kultury Romów. 
Oba te czynniki ulegają jednak zmianie z jednego powodu – coraz większego zaangażowania 
samych Romów – naukowców, intelektualistów, liderów romskich i wreszcie artystów. Nie jest 
przypadkiem, że upowszechnianie i promowanie romskiej sztuki przez samych Romów zbiegło 
się z intensyfikacją etnicznej mobilizacji i aktywności działaczy romskich na poziomie krajowym 

1 Junghaus T., Acceptance Speech. KAIROS Prize 2008, Hamburg 2008, s. 1–2; http://www.toepferstiftung. de/content/
uploads/2014/03/Acceptance_speech_T_mea_Junghaus.pdf (dostęp: 17.07.2016).

2 Junghaus T., Sztuka romska, [w:] „Dialog-Pheniben”, (2013) nr 12, s. 10.
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i europejskim. Fenomen ten tłumaczy znany badacz społeczności romskich Thomas Acton, któ-
ry stwierdza, że: Romska polityka towarzyszy nam od półwiecza, a Nowa Sztuka Romska rozkwitła 
dopiero w ostatniej dekadzie i może się wydawać jedynie dodatkiem do współczesnej polityki tożsa-
mości. Gdy jednak przyjrzymy się temu bliżej, narrację tę można odwrócić. Romscy artyści są zwykły-
mi ludźmi, utalentowanymi, ale zwyczajnymi, którzy robią kariery, podobnie jak inni artyści, ucząc 
się od mistrzów (a współcześnie pobierając naukę w akademiach sztuk pięknych), jak przetwarzać 
to, co ich otacza, w nadzwyczaj pouczające bądź rozrywkowe fragmenty abstrakcyjnej rzeczywisto-
ści. Najpierw zrobili kariery, a dopiero później – i z tego właśnie powodu – sięgnęła po nich polityka3. 
Z pewnością należy się zgodzić, że w ostatnich latach paradygmat kulturowy staje się skutecznym 
narzędziem w upowszechnianiu i promowaniu zarówno wiedzy o Romach, jak i walki o równe 
miejsce mniejszości romskiej w społecznościach większościowych. To właśnie kultura pozwala na 
mówienie o Romach w sposób inny i odmienny od dominującej retoryki biedy, marginalizacji, 
społecznego wykluczenia i problemu romskiego. Nie oznacza to jednak, że postrzeganie kultury 
romskiej – w Polsce i Europie – pozbawione jest stereotypizacji – jest to jednak jedyna dziedzina 
aktywności społecznej Romów, co do której funkcjonuje stereotyp pozytywny. Jak jednak sami 
romscy twórcy z Polski postrzegają swoją rolę w procesie kształtowania wizerunku mniejszości 
romskiej, czym jest dla nich działalność artystyczna, jakie bariery w rozwoju twórczości Romów 
dostrzegają i wreszcie, jak oceniają wsparcie, które otrzymują dla swoich działań od instytucji 
społeczeństwa większościowego? 

Wspomniany już projekt Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI 
wieku miał na celu zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania środowisk twórczych czterech 
mniejszości etnicznych: Karaimów, Łemków, Romów i Tatarów. Artykuł ten poświęcony jest anali-
zie wyników badań jakościowych, dotyczących Romów. W badaniu wzięło udział 14 responden-
tów – twórców romskich (5 kobiet i 9 mężczyzn; oznaczenia R1–R14) w różnym wieku i z różnych 
grup romskich, z którymi przeprowadzono ustne, swobodne, częściowo nieskategoryzowane 
wywiady. Respondenci zostali wybrani na podstawie nieprobabilistycznej próby celowej, co jest 
absolutnie zrozumiałe i uprawnione, jeśli weźmiemy pod uwagę przedmiot i cel badań, a więc 
diagnozę stanu i funkcjonowania działalności twórczej mniejszości romskiej w Polsce. Kwestio-
nariusz wywiadu składał się z pytań rozstrzygnięcia i otwartych, przy czym większość z nich 
stanowiły pytania o ocenę faktów i o opinię. Na potrzeby niniejszego artykułu zebrany materiał 
badawczy zweryfikowano, wyselekcjonowano i sklasyfikowano, a następnie wyznaczono sześć 
obszarów problemowych, w ramach których dokonano analizy wypowiedzi twórców romskich: 1. 
Działalność twórcza i rola twórcy; 2. Pochodzenie a twórczość – inspiracje i wykorzystywane elementy 
kultury; 3. Romskość i zachowanie kultury; 4. Odbiór społeczny i dialog przez twórczość; 5. Wymiar 
komercyjny działalności twórczej; 6. Wsparcie zewnętrzne i organizacje środowisk twórczych.

3 Acton T., Damian i Delaine Le Bas. Żywoty artystów, [w:] „Dialog-Pheniben”, (2013) nr 12, s. 41–42.
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2. Działalność twórcza i rola twórcy

Oba terminy były rozumiane przez większość respondentów podobnie. Działalność twórcza dla 
niemal wszystkich badanych oznaczała łączenie pracy z przyjemnością, pasją, o czym świadczy 
wypowiedź jednej z respondentek: Działalność twórcza oznacza, że dana osoba zajmuje się tym, co 
kocha, czyli np. rysuje, maluje, rzeźbi lub działa twórczo w jakichś organizacjach: pomaga, organizuje 
wydarzenia (R2). Pojawiły się jednak rozbieżności co do tego, co jest twórczością, a co jest sztuką. 
Niektórzy respondenci twierdzili, że tworzeniem może być wszystko: od wieszania firanek, przez 
gotowanie, po wychowanie dzieci: Każdy coś robi, każdy jest twórcą. Jeden będzie zmieniał firanki 
w domu – też twórca. Nie ma tak, że Bóg opuścił ludzi, a tylko jednemu dał (R3). Sztuka natomiast 
to coś, co musi być twórcze, a nie odtwórcze i musi w sobie zawierać pewne przesłanie, czy jak 
to określił badany R11: Przekaz. Ja mam wyjść, sztukę oglądać i ja mam ciary dostać – to wtedy jest 
sztuka. Coś doszło do mnie, coś wchłonąłem, zachwyciłem się tym – jednym słowem, jednym gestem. 
Właśnie to wywieranie wrażenia, wpływanie na odbiorców było dla niektórych rozmówców klu-
czową cechą twórcy, który musi: Przekazywać swoje idee, pomysły z człowieka na człowieka, tak by 
inny człowiek dalej ją pokazywał, przekształcał, rozszerzał (R2). Inni badani wpływ ten określali jako 
dzielenie się z innymi swoim wnętrzem: Twórca to ktoś, kto poszukuje inspiracji, przetwarza je na 
wiele sposobów. Twórczość to coś, co jest wewnątrz człowieka, ta dusza człowieka może pojawiać 
się w różnych dziedzinach i czym człowiek może się dzielić z innymi na konkursach, wystawach (R4), 
albo twierdzili, że podstawowym celem twórcy jest sprawianie przyjemności ludziom, ale w taki 
sposób: żeby pokazać jakąś ideę w sposób niedosłowny, ale przy okazji tego przemycić jakieś inne 
wartości (R6). Tylko jedna respondentka podkreśliła wpływ pochodzenia odbiorców – romskiego 
i nie-romskiego – na promowanie swojej działalności artystycznej. Jej zdaniem znacznie trudniej 
jest występować dla swoich, bo: bardziej krytycznie oceniają. Inni się tak nie znają, więc jeśli nawet 
ruch nie jest tak dokładny lub jest w nim więcej fantazji, to jest uznawane za takie, jakim ludzie sobie to 
wyobrażają. Don Wasyl się inaczej ubiera i ludzie mają nieco inne wyobrażenie, niż faktycznie jest (R1). 
Dwóch respondentów podkreśliło także negatywne aspekty twórczości romskiej. Zdaniem jedne-
go, wielu artystów tworzy to, co może się sprzedać, zaistnieć, a nie to, co jest prawdziwą sztuką, 
gdyż: Dzisiaj twórca chce być na czasie. Chce robić coś, co się dobrze sprzeda, czego się będzie dobrze 
słuchało. Poprzedni twórcy, którzy naprawdę byli zawodowcami, robili to, co czuli przede wszystkim. 
Bo dzisiaj nie mamy dobrych nazwisk, powiedzmy sobie szczerze – dzisiaj nie mamy dobrych nazwisk. 
Cały czas bazujemy na hitach, ale z lat 60., 70., 80. (R11). Nieco mniej radykalnie podchodzi do tej 
kwestii druga respondentka, która dość enigmatycznie zauważa, że twórczość: może być stereo-
typem lub czymś odwrotnym (R1). Twórca może więc albo powielać stereotypowe postrzeganie 
Romów i – choć jest to odtwórcze – to robi się to po to, żeby: powiedzieć ludziom, że to są tacy sami 
ludzie, jak wszyscy. Pochodząc z tej innej grupy, też można być dobrze nastawionym i dobrze postrze-
ganym (R1). Inny respondent zwraca uwagę na inną cechę istotną dla określania osoby mianem 
twórcy romskiego, a mianowicie na to, że konieczne jest, aby zachowywał tradycje Romów, aby 
zachowywał się jak prawdziwy Rom, nie odbija mu palma zaraz. Chociaż jest słynny, ale jest nadal Ro-
mem (R10). Dla badanych ważne było więc to, aby docierać z twórczością romską do odbiorców, 
poprzez sztukę przełamywać negatywne stereotypy, jednocześnie zachowując romską tradycję 
i pasję tworzenia, gdyż: Jeśli robię rysunki o Romach, to chciałabym przekazać ludziom, którzy patrzą 
stereotypowo na nich, że nie tylko kradną, ale mają różne talenty. Mogą tańczyć, śpiewać i robić tak 
jak normalni ludzie wszystko. Twórca może pomóc ludziom lepiej zrozumieć kulturę (R4).
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3.  Pochodzenie a twórczość – inspiracje i wykorzystywane 
elementy kultury

W drugim obszarze problemowym respondenci okazali się dość zgodni co do tego, co jest ich 
główną inspiracją i jakie elementy romskiej kultury wykorzystują w swojej twórczości. 

Najczęściej jako inspiracja wymieniana była przyroda, otoczenie, religia (rozumiana w głównej 
mierze jako obrzędowość, rytuały i święta), tradycja i kultura romska, szczególnie życie wędrowne. 
Pojawiały się takie odpowiedzi: Przyroda. Zapachy, dźwięki, miejsca. Wyjeżdżamy w różne miejsca, 
po drodze coś mi się przypomni, coś mi się narzuci i to uruchamia, gdzieś się zapisuje. Mam karteczki, 
z których potem tworzę. Cały mój wiersz jest pisany jak obraz (R1). Rzeczy, które widzę dookoła siebie, 
coś, co mi się przyśni, coś zauważę w TV, na zdjęciu. To mi się kumuluje w głowie, żeby przerobić to na 
film, klip (R2). Inspiracją jest wszystko wokół mnie. Szukam w Internecie, na dworze. Widzę słońce, po-
doba mi się, mówię: o, to fajna inspiracja. Lubię przetwarzać, wykorzystywać np. fakturę jakąś. Mam 
różne inspiracje, z życia. Ludzie, przedmioty, wszystko jest inspiracją. Jak pada deszcz, to też lubię jak 
tak ładnie się odbija światło. Z życia (R4). Generalnie inspiracją jest cała nasza tradycja i kultura. Oso-
biście czerpię inspirację z różnych nacji romskich, bo jednak jest rozłam na różne rodziny. Staram się 
czerpać z każdego po trochu, żeby jednak pokazywać coś nowego, nie zanudzać widza. Nie zanudzać 
też siebie (R5). Kultura. U nas jest ta tradycja przekazywana i ona się nie zmienia. Wiadomo, że jest 
XXI wiek i idziemy jakoś do przodu, ale też coś zostaje – to, co rodzice i dziadkowie mi przekazali. To 
wszystko zostaje (R9). Muzyka taborowa, przy ognisku romskim. Staram się i dzieciom to przekazać. 
Inspiracją jest to, żeby przetrwała tradycja romska, żeby przekazać dzieciom i młodzieży, żeby to oni 
podtrzymywali jak najdłużej się da (R10). Taniec, przede wszystkim taniec. Więcej tańczę u nas w ze-
spole, niż śpiewam. Każdy ruch oznacza naszą kulturę. Jest przekazywany dosłownie z pokolenia na 
pokolenie. Uczona jestem od babci, od cioci i staram się to przekazywać dalej: młodszym siostrom, 
kuzynkom, bo to jest u nas ważne (R5). Obyczaje, obrzędy, religia też. Święta tak, u nas są ważne. Wy-
darzenia historyczne. Tradycyjna muzyka, strój, techniki zdobienia, narzędzia, rękodzieło (R8). Obrzę-
dy, obyczaje, ważne postaci, religia, święta, muzyka tradycyjna, wydarzenia historyczne, instrumenty, 
strój, taniec, techniki zdobienia, rękodzieło, symbole (flaga i koło romskie) (R9).

Te wypowiedzi wyraźnie pokazują, że respondenci stawiają na tradycję i bardzo zależy im na jej 
zachowaniu. Niepoślednią rolę w tym zadaniu zajmuje język (do Romów trzeba po romsku śpiewać 
(R3)), którego jednak w swojej twórczości używa tylko nieco ponad połowa badanych. Może to 
wynikać z omówionych w poprzedniej części deklaracji twórców o chęci zmiany stereotypowe-
go wizerunku i jak najlepszego docierania do odbiorcy. Nie zmienia to jednak faktu, że wszyscy 
respondenci, pytani o rolę języka, odpowiadali, że jest bardzo ważny dla nich jako twórców. Tak 
jak nie wszyscy artyści posługują się językiem romskim w swojej twórczości, tak i nie wszystkie 
doświadczenia i kulturowe inspiracje można wykorzystywać w twórczości, bo: Są tematy tabu – 
o taborach, o życiu, jakie kiedyś miałam. To byłoby bardzo ciekawe, ale musiałabym chyba pod pięcio-
ma różnymi pseudonimami i nie mówić tego w pierwszej osobie (R1). 

Wpływy kultury popularnej i masowej jako źródło inspiracji wymieniło tylko trzech, głównie mło-
dych, respondentów. Jeden z nich wskazał jako źródło inspiracji muzykę pop, którą następnie 
przerabia na jazz, bo – jak stwierdził – Bardzo lubię branie na warsztat popularnych piosenek wyko-
nywanych np. przez Rihannę, tego typu gwiazdy i przerabianie ich na styl jazzowy. Uchwycenie tych 
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wszystkich smaczków, rozłożenie ich na całą orkiestrę. Bawienie się tym (R6). Inny stwierdził, że łączy 
kulturę masową z etniczną: w Internecie dużo widzę świetnych rysunków. Emocjonuję się bardzo re-
alistycznymi obrazami. Lubię kulturę masową, łączę ją z etniczną (R4). Dla kolejnego oczywistym 
było, że wielu artystów romskich miesza style: Jest dużo twórców muzycznych, którzy tworzą bar-
dziej nowocześnie, np. Gipsy CZ z Czech – rapują, są nowocześni. Ja też mieszam style, tworzę np. po-
stery w stylu hollywoodzkim (R2). On sam, twórca filmów, choć wykorzystuje rozpoznawalne i po-
pularne także wśród nie-Romów symbole kultury romskiej, to inspiruje się schematami tworzenia 
i opowiadania historii, funkcjonującymi w kulturze mainstreamu: Dużo kręciłem filmów z młodymi 
Romami. W tym nakręciłem film podczas konkursu stypendialnego w Łodzi. Większość ludzi nas tam 
zna, więc zaproponowano nam wspólny film. Nakręciłem tam film „Zabójczy taniec” o chłopaku, któ-
ry swoim ruchem, tańcem zabija, powoduje obrażenia. Można go zobaczyć na YouTube. Włączyłem 
tam elementy romskości: scena z wróżką, akcenty muzyczne, wszyscy aktorzy to Romowie. Warto 
uwspółcześniać tradycję romską. Warto też brać udział w konferencjach nt. młodzieży romskiej, w Eu-
ropie jest ich bardzo dużo (R2). Ten synkretyzm utożsamiany jest przez wspomnianego respon-
denta z tworzeniem w sposób bardziej nowoczesny, indywidualny. Kolejny z badanych podkreślił 
też, że im więcej będzie twórców romskich, którzy promują swoje dzieła, tym lepiej, ponieważ to 
w środowisku romskim wpływa jedynie na większą produktywność i rozwój, gdyż: tu się zaczy-
na twórczość – ja chcę być lepszy. Budzę się rano i chcę mieć skrzypce w ręce. Konkurencja była, jest 
i będzie i to jest dobre (R3). Ten sam respondent wyjaśnia też popularność sztuki wśród Romów 
w dość nietypowy sposób: Romowie przemieszczali się i jedni kradli kury, zbierali grzyby, ale dzieci 
pilnowali zwykle ci, co umieli grać, tańczyć, śpiewać. Cały czas je uczono (R3). Widać więc wyraźnie, 
że zdaniem większości badanych twórczość Romów nie tylko bazuje, ale w dużej mierze opiera się 
i czerpie z kultury i tradycji grup romskich, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Zdecydo-
wanie przeważa przywiązanie do tradycyjnego uprawiania działalności artystycznej, promowanie 
znanych i mniej znanych elementów kultury romskiej przy jednoczesnym niewielkim wpływie 
kultury masowej, którą – jeśli już – inspiruje się głównie młode pokolenie romskich twórców.

4. Romskość i zachowanie kultury

Omówione w poprzednim obszarze inspiracje tradycją i kulturą romską wiążą się bezpośrednio 
z odpowiedziami badanych na pytania o to, co znaczy być Romem, na czym polega romskość 
i jak należy zachowywać romską kulturę. Nie dziwi więc, że większość respondentów deklaruje 
dumę ze swojego pochodzenia, osiągnięć kulturowych własnej grupy i wartości, którymi kierują 
się w życiu codziennym i w swojej twórczości, przy jednoczesnym podkreślaniu związków z oj-
czyzną – Polską. 

Pojawiają się takie opinie: Jest to wyróżnienie. Jest to też bycie Polakiem, bo jeżeli tu się urodziłem, tu 
mieszkam, to też jestem Polakiem i też chcę być złączony z Polakami, nie na zasadzie osobnej rasy czy 
coś. Wspólnota, integracja z Polakami jest ważna. Pokazywać naszą (romską) kulturę (festiwale, kon-
certy) w jak najlepszym świetle (R2). To samo, co bycie np. Anglikiem, Polakiem, tzn. bycie patriotą. Być 
w zgodzie ze swoją kulturą. Nawet posługiwanie się językiem jest elementem kultury (R6). Cyganie – to 
jest cała mentalność, która jest w nas od urodzenia (R7). Jestem dumny, że jestem Romem. Rodzice, 
dziadkowie mnie uczyli, nic złego nie robili, byli dobrymi ludźmi i ja staram się być dobry (R10). Bycie 
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Romem to znaczy mieć swoją godność, zachować tożsamość kulturową, język, zwyczaje. Bycie Ro-
mem – bycie sobą. Nie zakłamywać siebie, nie okłamywać świata, że jest się kimś innym, nie udawać, 
że jest się kimś innym. Nie wstydzić się tego, kim się jest. Być, wyjść, powiedzieć „tak, ja jestem Romem, 
jestem z grupy etnicznej Polska Roma czy jakaś tam inna”. Żeby się nazwać Romem, trzeba też spełniać 
warunki, to, co mówi cała nasza kultura, zwyczaje, tradycja (R11).

Tylko jeden z respondentów podkreślił, że gdy występuje i tworzy, to reprezentuje Polaków, nie 
Romów, bo choć Tu cały czas mówiono na nas „Ty Cyganie”, teraz mówią „Rom”, ale ja wiem, że je-
stem Polakiem i kiedy wyjeżdżam za granicę na koncerty, to ja przedstawiam nie romski naród, tylko 
polski naród (R3). Ten sam badany jednak we wszystkich swoich wypowiedziach opowiadał się 
za tradycyjną kulturą romską jako źródłem jego inspiracji, kształtującym jego działalność arty-
styczną. Kolejny badany wskazał, że bycie Romem jest dla niego: Trudnością, przede wszystkim 
trudnością w życiu. Nasze miasto już powoli się przełamuje. Nasza działalność jest już dość długa, ale 
jednak nadal jest trudno. Bycie Romem to ciągła walka o swoje dobre imię (R5). Wszyscy respondenci 
byli jednak zgodni co do tego, że kulturę romską należy zachować i upowszechniać, choć wska-
zywali różne sposoby osiągnięcia tego celu. Najczęściej wymieniali tradycyjne formy przybliżania 
i utrwalania romskiej kultury: wystawy, koncerty, dni romskie, warsztaty, konferencje, publikacje, 
działalność organizacji romskich. Zespoły romskie jeżdżą, promują się, występują w filmach. Są kon-
ferencje romskie, fundacje, które pomagają innym Romom, zgrupowania, szkoły (np. poznańska szko-
ła fundacji Bahtałe Roma), publikacje książek, uczenie w szkołach o kulturze, programy, dokumenty, 
reportaże (R2). Dla wielu respondentów było to szczególnie ważne i było wręcz głównym celem 
ich działalności artystycznej – odnalazło to odzwierciedlenie choćby w tych wypowiedziach: To 
jest bardzo ważne. Na tej muzyce bazuje cały świat. I głupio by było, żeby ludzie o niej zapomnieli. 
A już niektórzy zapomnieli. W górach są tacy Cyganie, co jak wódkę wypiją, to śpiewają po góralsku, 
a nie po cygańsku. To jest wiązanie narodu przez kulturę (R3); Chociażby przez wykonywanie starych 
pieśni, przekazywanie ich dalej, uczenie swoich dzieci. Puszczanie im, żeby to gdzieś nie zgasło, nie 
zanikło, bo to jest naprawdę bogate i piękne i byłaby wielka szkoda, gdyby to gdzieś zaprzepaścić (R6); 
Każdy Rom musi się szanować. Dążyć do tego, żeby nie zaprzepaścić tego, co zostało przekazane przez 
naszych dziadów, ojców i dalej podtrzymywać i propagować młodszym i młodzieży właśnie tą naszą 
kulturę, tą naszą tradycję. Życie nowoczesne nie przeszkadza, żeby być prawdziwym Romem. I dlate-
go dążymy do tego, żeby dzieci kończyły szkoły, czy jeszcze jakieś wyższe szkoły, ale żeby nie zatraciły 
tego, co prawdziwie romskie (R14). Jeden z badanych wysunął nawet dość rewolucyjną propozycję 
zmian w edukacji, która przyczyniłaby się nie tylko do zachowania romskiej kultury, ale także do 
przybliżania jej społeczeństwu większościowemu. Stwierdził bowiem, że: Ja tak myślę, że w każdej 
szkole powinna być przynajmniej jedna godzina wychowania romskiego – czy są dzieci romskie, czy 
nie ma dzieci romskich. Żeby te dzieci nieromskie zapoznawały też kulturę romską. Jeżeli ktoś nie prze-
bywał z nami, a wejdzie do naszego grona, to jest całkiem, całkiem inaczej (R12).

Inny badany rozpatruje problematykę zachowania kultury romskiej w zdecydowanie szerszej per-
spektywie – jako pełnego wyzwań zadania, które stoi przed każdym społeczeństwem współcze-
śnie. Jego zdaniem usilne działania na rzecz zachowania kultury są koniecznością, bo gdybyśmy 
to zaprzepaścili, to wszyscy by o niej zapomnieli. Nie byłoby przyszłości, bo kultura ludzka musi się 
rozwijać dalej, przekazywać swoje dokonania i tradycje, żeby to przetrwało. Tak samo jak polska tra-
dycja lub inna (R2). 
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Aby osiągnąć ten cel, respondenci wskazują różne kanały i drogi upowszechniania zarówno kultu-
ry romskiej, jak i swojej twórczości – poza mediami tradycyjnymi: prasą, radiem i telewizją, coraz 
częściej stawiają na obecność w Internecie, szczególnie na portalach i w mediach społecznościo-
wych, np.: W Internecie, na YouTube. Mam swój kanał (…), samodzielnie go prowadzę (R3). Badani 
podkreślali jednak, że chcieliby być bardziej obecni w mediach mainstreamowych, gdyż zdaniem 
wielu to mogłoby być prawdziwym przełomem zarówno w zachowaniu kultury, jak i upowszech-
nianiu twórczości romskiej, o co jednak niezwykle trudno, a obecność artystów romskich w środ-
kach masowego przekazu opiera się na prezentowaniu opartej na stereotypach i wygodnych ob-
razach romskiej kultury folklorystycznej, przystosowanej do gustów większościowych odbiorców.

Na uwagę w tej części analizy z pewnością zasługuje kwestia, pojawiająca się w wypowiedziach 
wszystkich respondentów – nie tylko postulują oni konieczność utrwalania dziedzictwa kultury 
romskiej, ale także potrzebę kształcenia, także w systemie edukacji formalnej, kolejnych poko-
leń narodu romskiego. Jest to szczególnie istotne, gdyż wiele niedawnych badań dotyczących 
edukacji dzieci romskich wskazywało lęk i nieufność do instytucji oświatowych, powodowany 
doświadczeniami wielu wieków prób przymusowej asymilacji i wykorzenienia kultury romskiej 
i innych kultur mniejszościowych zarówno w Polsce, jak i całej Europie. Podkreślanie przez ba-
danych wagi edukacji i możliwości funkcjonowania w dwóch światach – romskim i nieromskim 
– przy jednoczesnym zachowaniu własnej tradycji i tożsamości kulturowej, wskazuje na zaufanie 
do siły i wartości kultury romskiej, szczególnie w czasach umasowienia kultury i ujednolicania 
wzorców kulturowych. Trzeba jednak zaznaczyć specyfikę grupy badanych – twórców i artystów, 
dla których dyfuzja, wymiana i inspiracja są naturalną częścią działalności artystycznej. Odpowie-
dzi respondentów pokrywają się jednak z wynikami wielu innych badań dotyczących edukacji 
Romów i wskazujących na dynamiczne zwiększanie się liczby absolwentów coraz wyższych szcze-
bli edukacji i krystalizowania się bardzo aktywnego i dumnego ze swojej dwukulturowości mło-
dego pokolenia inteligencji romskiej, w tym twórców i artystów.

5.  Odbiór społeczny i dialog przez twórczość

Najbardziej rozbieżne odpowiedzi respondentów dotyczyły tego, jak twórczość artystów rom-
skich i romska kultura są odbierane przez społeczeństwo większościowe. Wielu badanych stwier-
dziło, że zainteresowanie romską kulturą ciągle wzrasta, szczególnie jeśli chodzi o muzykę – od-
zwierciedlają to np. takie opinie: Jest duże zainteresowanie. Ludzie są głodni tego. Sale są zawsze 
wypełnione. Ludzi, którzy się wychowali na tej muzyce, jest dużo (R3). Polacy bardzo lubią cygańską 
muzykę. Gdzie byśmy nie grali, czy gramy na Śląsku, czy gdzieś na południu kraju, czy gdzieś tam 
w górach, czy na północy – nad morzem, czy na Mazowszu – jest muzyka romska przyjmowana, na-
prawdę. Mogę powiedzieć, że Polacy uwielbiają romską muzykę i to dla nich plus, bo to są same super-
latywy (R14). Na pewno występy przekazują. Przez naszą muzykę – im więcej jest ona odbierana, tym 
jesteśmy bardziej tolerowani. Spotkałem tysiące ludzi, którzy nie znali Cyganów, a przez naszą muzykę 
pokochali nas (R11). Jeśli chodzi o moje filmy, to jest duży odzew, ludzie chcą więcej, podziwiają mnie, 
nie patrzą na mnie jak na Roma. To jest też dla nich, że widzieli siebie w filmie (R2). Najbardziej opty-
mistyczną i śmiałą opinię wyraził kolejny respondent: Polska jest dla Romów bardzo tolerancyjna. 
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Chociaż przez to, jak spotykamy się na różnych koncertach. To tutaj daje nam wielką satysfakcję, bo 
Polacy to chyba jeden kraj w Europie, który nie widzi żadnych barier między Polakami a Romami (R14).

Inni jednak dostrzegli, że wciąż jednak upowszechnienie i zainteresowanie jest zbyt małe: W Pol-
sce nie. W innych krajach bardziej, dlatego że gdzie indziej jest więcej Romów (np. na Słowacji) (R3). 
Staramy się, by (kultura) była znana. Mało jest wydawnictw. Zawsze się rozbija o to, kto będzie fi-
nansował. Nie wiadomo, czy warto podkreślać, że jest się z mniejszości, bo potem mówią, że takiemu 
łatwiej może. W gazetach piszę, że coś Rom zrobił, a ludzie myślą „niemożliwe” (R1). To jest pokazanie 
kultury, uświadomienie. Bo niektórzy polscy ludzie, teraz to już nie, ale dawniej, tylko „O, Cygan to 
złodziej”. Było tak. A to przecież nieprawda. Czarna owca zawsze się znajdzie (R10).

Jeden z rozmówców podniósł również kwestię prawdziwości romskiej kultury, stwierdzając, że 
tworzenie i wykonywanie nieszczerej i nieprawdziwej sztuki bardzo szkodzi wizerunkowi Romów, 
nawet jeśli ta sztuka jest bardzo popularna w społeczeństwie większościowym: Myślenie, że Don 
Wasyl jest symbolem Romów, nie jest dobre, bo on pokazuje coś zupełnie innego niż prawdziwa kul-
tura, tradycja romska, ze skrzypcami, instrumentami. Kiedyś Romowie podróżowali taborami, dziś już 
tego nie widać. Romowie teraz mieszkają w domach, jeżdżą autami, ich dzieci chodzą do szkół. A Don 
Wasyl ośmiesza kulturę, bo gra disco-polo, to nie jest prawdziwe. Warto pokazywać tę prawdziwą 
romskość w muzyce, sztuce (R2). 

Dodatkowo większość rozmówców stwierdziła, że pozytywnemu odbiorowi kultury romskiej, jak 
również rozwojowi artystów romskich, przeszkadza wysoki poziom głęboko zakorzenionych ste-
reotypów i uprzedzeń: Społeczeństwo jest podzielone. Nie można nikomu niczego narzucać, każdy 
ma swój gust, aczkolwiek nie uważam, żeby można było kogoś przez to nienawidzić. A jednak jest taka 
grupa osób, która zobaczy, usłyszy, to od razu padają wyzwiska, ubliżanie. Nie sądzę, że tak powinno 
być (R5). Stereotypy, uprzedzenia, brak wiedzy innych ludzi, bierność, niezrozumienie, strach, dyskry-
minacja. Wrogie nastawienie ludzi (R1). Chyba najbardziej to, że przez to, że jestem Romką, mogę być 
odrzucona, czyli strach przed reakcją innych ludzi (R9). „Co to za artysta? Jaką szkołę skończył muzycz-
ną?”. No, właśnie. To jest temat morze. Stereotyp żyje, bariery są. Tu żyje stereotyp. Ludzie mają uprze-
dzenia wobec Cyganów. Gdzieś nam taką łatkę przypisali ludzie i ta łatka jest, i jest, i jest. Czy widział 
pan w Opolu wykonawcę, śpiewaka, piosenkarza? w Sopocie? na Woodstocku? (R11).

Wśród innych przeszkód respondenci wskazywali przede wszystkim: brak środków finansowych 
(o czym więcej w następnej części) i przez to również brak czasu, który trzeba poświęcać na pracę 
pozaartystyczną; nierówne traktowanie artystów romskich: Brak zaproszeń na imprezy kulturalne. 
Ignorowanie środowiska Romów, traktowanie z góry, niepłacenie za występ. Traktowanie w inny spo-
sób niż innych artystów (R1) oraz brak promocji w mediach: Brakuje rozgłosu (np. w radiu), mało 
ludzi wie, że jest wystawa, że mogą przyjść (R4) albo: Trzeba mieć niesamowitą reklamę w mediach 
itd., a nam ciężko jest się przebić. A jest zapotrzebowanie na taką muzykę, bo ludzie chcieliby poznać 
tradycję, kulturę. Prawda? (R14).

Wnioski z wypowiedzi respondentów są jednak częściowo optymistyczne i potwierdzają wyni-
ki wielu wcześniejszych badań dotyczących postrzegania Romów – z pewnością kultura romska 
jest jedynym obszarem aktywności mniejszości romskiej, który jest w dużej mierze akceptowa-
ny, popierany, a nawet podziwiany przez członków społeczeństwa większościowego. Wciąż jed-
nak ogromnym problemem pozostaje wysoki poziom stereotypów i uprzedzeń wobec tej grupy 
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etnicznej, który utrudnia rozpowszechnianie twórczości artystów romskich – co jest swoistym pa-
radoksem. Jedyna dziedzina, która, choć zazwyczaj chwilowo, przełamuje negatywne stereotypy, 
nie może się odpowiednio rozwijać ze względu na te właśnie negatywne stereotypy. Dodatkową 
i powiązaną z tym bolączką jest brak odpowiedniej promocji i infrastruktury kulturalnej, która 
mogłaby wspomagać artystów romskich w ich rozwoju. Kluczowe znaczenie mają też niedobory 
finansowe, które utrudniają bądź uniemożliwiają wielu twórcom ich pracę. Jednak Romowie nie 
są tu odosobnieni, ponieważ z tym problemem boryka się cały sektor kultury w Polsce.

6. Wymiar komercyjny działalności twórczej

Pytani o możliwość utrzymania się ze swojej działalności artystycznej i o postrzeganie takiego 
sposobu zarabiania na życie, badani w większości (poza trzema rozmówcami) stwierdzili, że nie 
zarabiają na swojej twórczości i są zmuszeni pracować w innych zawodach, aby utrzymać siebie 
i rodzinę. Niektórzy Romowie mają i komisy samochodowe, działalności gospodarcze. Oczywiście, 
jeśli występuje, to musi mieć działalność gospodarczą, bez tego nie mógłby śpiewać i grać zarobkowo, 
bo podatki trzeba odprowadzać (R12). Są jednak przekonani, że na sztuce zarobić można i Romo-
wie utrzymywali się w ten sposób od wieków. Co więcej, zarówno ci, którzy utrzymują się z mu-
zyki, jak i ci, którzy artystycznie działają hobbystycznie, twierdzili zgodnie, że to uczciwy sposób 
zarabiania i zawód jak każdy inny, co przejawiało się np. w takich opiniach: Muzycy cygańscy od 
tysięcy lat zarabiali na życie. Nie wiem, czy pan znał tego skrzypka kalekę z Krakowa. On był wirtuoz 
skrzypiec, w Sukiennicach stał i zarabiał na życie. Zarabianie muzyką nie jest hańbą dla Roma. To 
jest jego tradycja, ma to w żyłach (R10); (…) kto pójdzie grać za darmo? Przecież ja z tego żyję (R3): 
albo: Mnie się wydaje, że można na tym zarabiać, bo to jest taka sama praca jak inna i można na tym 
zarobić (R8). Zarabianie na muzyce nie równa się jednak, zdaniem kilku badanych, z tak zwanym 
chałturzeniem albo pójściem w komercję, gdyż: Proszę pana, prawdziwa sztuka nie pójdzie nigdy 
w komercję. Ale dziś wymagania na rynku są takie, że… Rynek poszedł na łatwiznę, uproszczenie, 
prostotę (R11). Jeden z respondentów w tym kontekście wypowiedział się negatywnie o jednym 
z wiodących festiwali muzyki romskiej w Polsce: Festiwal w Ciechocinku jest nastawiony tylko na 
dochód, to jest trzepanie kasy za playback. Każdy może zapłacić, żeby tam wystąpić. Tam jest dużo 
ludzi podstawionych na scenie (R2). 

Z wypowiedzi badanych na temat traktowania działalności artystycznej jako źródła zarobku wyni-
ka wyraźnie, że wciąż wielu twórców romskiego pochodzenia zajmuje się sztuką hobbystycznie, 
z pasji, ale najczęściej charytatywnie. Tylko dwóch respondentów utrzymuje się całkowicie z mu-
zyki, a trzeci dopiero zaczyna czerpać profity finansowe ze swojej twórczości. Bycie artystą i utrzy-
mywanie się ze swojej twórczości jest całkowicie akceptowane przez badanych i społecznoś

 romską, jednak przy zachowaniu prawdziwości i autentyczności romskiej kultury, z której czerpie 
się inspiracje. Ważnym elementem, który został jedynie przez badanych zaakcentowany, a z pew-
nością wymaga dogłębnego zbadania, jest kwestia autentyczności i prawdziwości romskiej sztu-
ki, gdyż określenia te mogą mieć znaczenie zarówno dla twórców, jak i odbiorców ze społeczności 
romskiej.



12

Romów w Polsce
Współczesna działalność artystyczna

7. Wsparcie finansowe i organizacje środowisk twórczych

Ostatni analizowany obszar problemowy wywołał najwięcej negatywnych emocji, a nawet peł-
nych oskarżeń wypowiedzi ze strony respondentów. Nie może to budzić zdziwienia, jeśli sięgnie-
my do opinii badanych dotyczących najważniejszych przeszkód w promowaniu kultury i twór-
czości artystów romskich. Stosunkowo pozytywne doświadczenia część badanych miała jedynie 
z programem stypendialnym dla uzdolnionych osób pochodzenia romskiego, finansowanym ze 
środków Ministra Administracji i Cyfryzacji, jak również ze współpracą z samorządami. Zaowo-
cowały one następującymi wypowiedziami respondentów: Jest np. taki program stypendialny dla 
Romów szczególnie uzdolnionych, ja brałem w nim udział 6 razy. Teraz już nie mogę, bo jestem pełno-
letni. Tam było zawsze dużo dzieci i młodzieży romskiej i oni naprawdę mieli co pokazać, jeśli chodzi 
o talent, muzykę, śpiew, nawet nauki humanistyczne. To wszystko warto pokazywać, bo potem ma 
się szansę promować dalej, wyżej i pokazać, że Rom też potrafi (R2). Jeżeli dobrze myślę, to przede 
wszystkim Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, do którego wysyłamy wnioski i są dotacje na stroje, 
ponieważ to jest bardzo drogie, na sprzęt, dzięki czemu możemy działać (R5).

Jednak większość badanych wyrażała się sceptycznie zarówno o wymiarze finansowym wspar-
cia, jak i postawie osób, reprezentujących instytucje to wsparcie oferujących: Oczekiwałbym bar-
dziej partnerstwa, żeby z nami bardziej rozmawiano, żeby nas słuchano. Żeby nie traktowano nas 
z góry, stereotypowo. Możliwość rozwoju (jest ważna). Jeżeli młodzi ludzi chcą się rozwijać… My 
byśmy chcieli pomocy od nich. Nie ma zainteresowania. Nie ma takiej komórki, do której można by 
się zwrócić. Oni dają na jakieś głupoty, ołówki… (…) Tak to wygląda, nie ma gdzie się zwrócić, nie 
ma kto pomagać (R11). Brakuje pieniędzy na materiały twórcze. Brakuje miejsc, w których można 
pokazać wystawy. Przydałby się ktoś, kto by wypchnął tę twórczość. Dotacje może też (R4). Ale o tych 
młodych, żeby ich twórczość szła do przodu. Po prostu są potrzebne pieniądze na to. Stroje kosztują, 
sprowadzenie bardzo dobrej tancerki kosztuje. Gdybyśmy nie prowadzili nauki muzyki, to dzieci by 
się nie nauczyły. A my prowadzimy za darmo (R12). Dostajemy te pieniądze na otarcie łez. Nie może-
my postawić większej sceny, brak na zakup kostiumów, brak nagłośnienia takiego, jak byśmy chcieli. 
A z urzędu po prostu idą czasami na łatwiznę, żeby po prostu odhaczyć, że taka impreza się odbyła 
i tyle. Jeżeliby było większe zainteresowanie ze strony urzędu, Ministerstwa Kultury i żebyśmy dosta-
wali jakieś takie pieniądze na kultywowanie młodzieży romskiej i przekazywania tego wszystkiego, co 
jeszcze nam zostało, na pewno byłoby nam o wiele lżej (R14). Najważniejszym wsparciem dla artysty 
jest to, żeby zorganizować mu koncert, na którym on ciężko popracuje, rzetelnie go wykona i dostanie 
wynagrodzenie. Chociaż te bezpośrednie też są ważne, ponieważ zdarzają się takie sytuacje, że oni 
muszą kupić stroje romskie. Stroje romskie, podobnie jak polskie stroje ludowe, są bardzo drogie (…) 
takie bezpośrednie wsparcie raz na jakiś czas byłoby też mile widziane. Ale jeśli chodzi o to najważniej-
sze wsparcie, to jest właśnie organizacja koncertów (R14).

Kwestia organizacji środowisk twórczych okazała się tą, co do której badani najbardziej różnili 
się w swoich poglądach. Większość z respondentów dotąd nie interesowała się taką możliwo-
ścią zrzeszania, inni byli im przeciwni, choć z różnych powodów. Jeden z badanych stwierdził, że 
tego typu instytucje dążą do konformizmu w sztuce i nie wspierają indywidualności: Twórczość 
jest teraz nastawiona na indywidualność. Każdy chce być inny, mieć coś innego do pokazania. A te 
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instytucje/stowarzyszenia bardziej zrzeszają ludzi, którzy robią coś takiego samego – malarzy portre-
tów itp. To jest nastawione na to, żeby każdy robił to samo i tak samo, żeby to potem sprzedawać na 
jarmarkach. Nie chciałbym należeć do takiego stowarzyszenia (R2). Kolejny wypowiadał się skraj-
nie negatywnie o tego typu instytucjach, twierdząc, że to: kradzież, jedynie kradzież (R3) i że nie 
chciałby nic od takich organizacji, jeśli byłyby organizacjami romskimi: Od romskich na pewno nie. 
A od innych, to pewnie, że bym chciał, ale kto mi da? (R3). Ten sam rozmówca jednak postulował 
założenie romskiego ZAiKS-u, który – jego zdaniem – mógłby zagwarantować koniec oszustw 
i przejrzystość rozliczeń: Powinny być jakieś fundacje, związki, żeby to przechowywać. Do ZAiKS-u nie 
powinien Rom należeć. Romowie powinni mieć swój ZAiKS i wtedy nie byłoby kłamstwa (R3). Dwaj 
inni badani dostrzegli potencjał i możliwe korzyści z funkcjonowania takich romskich instytucji, 
ze względu na większą skuteczność we wspólnym działaniu, ponieważ łatwiej zorganizować jakąś 
wystawę. Wszyscy się wspierają. Im więcej osób chcących coś pokazać, tym łatwiej. Łatwiej niż same-
mu (R4); lub szansę dla artystów z ograniczonymi środkami finansowymi, gdyż nie każdy może 
mieć w domu sprzęt, jaki tutaj mamy. Tutaj ma sprzęt i czegoś może jeszcze się nauczyć (R9). Tylko 
jedna respondentka wyraziła opinię, że pochodzenie nie powinno mieć znaczenia w promowaniu 
działalności artystycznej, gdyż – jej zdaniem – nie powinno być tak, że w TV powiedzą, że Rom zrobił 
to i to, to ludzie mówią, że jak Rom coś zrobi, to się go promuje, a Polaka nie. Na pierwszym miejscu 
powinien być pokazany talent, a nie to, że jest Romem (R4). Z pewnością jednak odpowiedzi doty-
czące ostatniego z analizowanych obszarów ukazują preferencje twórców romskich co do samo-
dzielnego działania, a nie zrzeszania się i aktywności w organizacjach środowisk twórczych, jak 
również duże potrzeby finansowe artystów działających lokalnie i nie utrzymujących się z działal-
ności twórczej. Większość respondentów jest też zgodna co do tego, że sztuka i twórczość romska 
powinna być wspierana jako sztuka etniczna, a artyści – jako reprezentanci kultury mniejszości.

8. Zamiast podsumowania – nadzieja na przełom?

Analizowane w tym artykule wyniki badań jakościowych – z pewnością pionierskich, co należy 
jeszcze raz podkreślić – ukazały niezwykle ciekawy i wymagający dogłębnego zbadania stan dzia-
łalności twórczej mniejszości romskiej oraz nastawienie artystów i twórców romskich do własnej 
kultury, swoich inspiracji, misji w działaniu, barier utrudniających rozwój i wreszcie współpracy ze 
społeczeństwem większościowym oraz z członkami własnej grupy. Każdy z wydzielonych obsza-
rów tematycznych mógłby stanowić oddzielny przedmiot badań interdyscyplinarnych, szczegól-
nie, gdy weźmie się pod uwagę ogromny wpływ – a raczej: potencjalny wpływ – jaki może mieć 
kultura i twórczość Romów na ich postrzeganie w społeczeństwie polskim i społeczeństwach 
europejskich. Twórcza działalność Romów to dla większości respondentów wciąż raczej pasja 
i hobby niż sposób na zawodowe życie, jednak niesie ze sobą pewne poczucie misji – zarówno 
jeśli chodzi o zachowanie dziedzictwa kultury i tradycji grup romskich, jak i wykorzystywanie ele-
mentów kulturowych do zbliżania się i zwiększania wzajemnego zrozumienia z członkami społe-
czeństwa większościowego. Podobnie jak w innych krajach europejskich, szczególnie w naszym 
regionie, działalność twórcza mniejszości romskiej powiązana jest w dużej mierze z działalnością 
pozarządowych organizacji romskich, których liderzy z doświadczenia wiedzą, że promowanie 
sztuki i artystów romskich jest najbardziej akceptowanym i najbardziej skutecznym sposobem na 
choćby próbę podważenia dominującego negatywnego wizerunku społeczności romskich, jak 
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również na funkcjonowanie Romów w dyskursie publicznym w pozytywnym świetle, a nie jako 
osławiony już i uprzedmiotowiony problem romski. 

Do największych barier w rozwoju działalności twórczej mniejszości romskiej w XXI wieku z pew-
nością zaliczyć należy przede wszystkim brak wystarczających środków finansowych na wspie-
ranie wielu, szczególnie lokalnych bądź szeroko zakrojonych przedsięwzięć artystycznych, które 
najczęściej pozostają w fazie planowania i idei. Sytuacji tej nie pomaga również wciąż ogromna 
trudność w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł prywatnych na inicjatywy kulturalne 
mniejszości, szczególnie tak obciążonej negatywnymi stereotypami jak Romowie. Z pewnością 
też państwo mogłoby bardziej wspierać i promować obecność tematów związanych z problema-
tyką mniejszości, w tym ich kultury i tradycji, w mediach mainstreamowych. Coroczna transmisja 
z festiwalu muzyki romskiej z pewnością nie wystarczy, żeby propagować działalność twórczą 
Romów. Zauważa to choćby Rada Praw Człowieka ONZ, przyjmując zeszłoroczny raport Rity Izsák 
– Specjalnego Reportera ds. Mniejszości – w którym zaznaczono, że państwa członkowskie mają 
nie tylko wdrażać środki odpowiednie dla promowania romskiej kultury, w tym języka, historii 
i tradycji, poprzez finansowe i techniczne wsparcie, ale także poprzez popularyzowanie osiągnięć 
artystycznych tej kultury w mediach4. Niestety, biorąc pod uwagę wypowiedzi respondentów, 
istniejących w Polsce mechanizmów, szczególnie jeżeli chodzi o środki masowego przekazu, nie 
można uznać za wystarczające. Ponadto, zważywszy na poziom marginalizacji ekonomicznej 
i społecznej mniejszości romskiej nie tylko w naszym kraju, ale także na świecie, wykorzystanie 
nośnej i atrakcyjnej dla większości kultury romskiej do rozwijania przemysłu kreatywnego i łącze-
nia działalności twórczej z ekonomią wydaje się rozwiązaniem logicznym, choć mało wykorzysty-
wanym. Podobnie sytuacja ma się z integracyjną edukacją kulturalną, która nie jest rozwiązaniem 
systemowym, a jedynie aktywnością twórców i artystów romskich oraz trzeciego sektora, często 
okupioną wieloma wyrzeczeniami, tymczasowością i życiem od grantu do grantu. Na całym świe-
cie wykorzystuje się podobne narzędzia zarówno do rozwoju integracji i wzajemnego zrozumie-
nia mniejszości i większości, jak i do aktywizacji osób z grup defaworyzowanych. Żeby jednak 
taki mechanizm działał sprawnie i przynosił długoterminowe korzyści, konieczne są rozwiązania 
systemowe, które angażowałyby zarówno administrację publiczną, jak i samych Romów, którzy 
na zasadach partnerstwa mogliby uczestniczyć w takich działaniach od planowania koncepcji po 
ich realizację. 

Ostrożnym optymizmem może napawać fakt powstania i funkcjonowania takich galerii i muze-
ów wystawiających tradycyjną i współczesną sztukę romską, jak Galeria Kai Dikhas w Berlinie, 
Muzeum Kultury Romskiej w Brnie oraz Gallery 8 w Budapeszcie. Podmioty te, poza berlińskim, 
uzależnione są jednak od finansowej pomocy państwa bądź hojności sponsorów, przy nikłym 
wsparciu promocyjnym i PR. Cieszą też takie inicjatywy jak Tajsa z 2014 r. w BWA w Tarnowie, 
której to wystawie – poświęconej społecznościom romskim na świecie – towarzyszył cykl warszta-
tów, spotkań, debat, dyskusji i działań twórczych5. Dla wielu romskich artystów z Europy nadzieją 
jest Europejski Instytut Romów ds. Sztuki i Kultury (European Roma Institute for Arts and Culture 
– w skrócie ERI), który ma powstać w Berlinie przy wsparciu Rady Europy i Open Society Insitute, 

4 Report of the Special Rapporteur on minority issues, Rita Izsák, Human Rights Council, United Nations General Assembly, 
A/HRC/29/24, 11.05.2015, s. 8; http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/312187/A_HRC_29_24-EN.pdf?sequ-
ence=3&isAllowed=y (dostęp: 20.07.2016).

5 Tajsa, http://www.bwa.tarnow.pl/1,92,wystawy,tajsa---program-.html (dostęp: 28.07.2016).
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a zarządzany ma być przez intelektualistów, artystów i działaczy pochodzenia romskiego6. Choć 
u niektórych osób zajmujących się tematyką romską inicjatywa budzi dość duże kontrowersje7, to 
jednak świadczy o pewnym przełomie w mówieniu, postrzeganiu oraz zarządzaniu kulturą rom-
ską i wizerunkiem Romów. Zataczamy tym samym koło – do początku obecności romskiej sztuki 
w dyskursie publicznym w latach 70. XX wieku8, jak i do początku tego artykułu, gdzie wybrzmiały 
słowa Tímei Junghaus – jednej z osób współpracujących z ERI: Bez infrastruktury, koniecznej dla 
twórczej działalności i prezentacji własnej kultury, kultura Romów jest zniewolona. Infrastruktura 
właśnie powstaje. Na pewno swój udział będą w niej mieli także romscy twórcy z Polski. Ważne 
będzie jednak nie tylko rozwijanie działalności twórczej mniejszości romskich w Europie i naszym 
kraju, ale także uświadomienie społeczeństwom większościowym, że kultury romskie są integral-
ną częścią dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych państw. A to przecież przyświe-
ca każdemu z respondentów w omawianym badaniu. To, miłość i szacunek do kultury i tradycji. 
I pasja.

6 Soros G., Jagland T., Why We Are Setting Up a European Roma Institute, 27.03.2015, https://www.opensocietyfounda-
tions.org/voices/why-we-are-setting-european-roma-institute (dostęp: 28.07.2016).

7 Zob. więcej: Matras Y., EU initiative risks turning Roma into entertainers, not real people with human rights, 15.04.2015, 
http://theconversation.com/eu-initiative-risks-turning-roma-into-entertainers-not-real-people-withhuman-ri-
ghts-40100 (dostęp: 28.07.2016).

8 Zob. więcej: Le Bas D., Junghaus T., Europe’s Roma Struggle to Reclaim Their Arts Scene, 31.07.2015, https://www.openso-
cietyfoundations.org/voices/europe-s-roma-struggle-reclaim-their-arts-scene (dostęp: 28.07.2016).
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1. Problematyka badań nad społecznością tatarską w Polsce

Nie ulega wątpliwości, iż kultura oraz świadomość jej dzielenia przez członków należących do 
określonej zbiorowości etnicznej, stanowią podstawę jej istnienia. Posiadanie własnej, odrębnej 
od innych kultury jest powodem do dumy, a także ważnym narzędziem w walce o prawa i przywi-
leje zbiorowości. Nic zatem dziwnego, iż grupy etniczne podejmują wiele działań, by uatrakcyjnić 
posiadany zasób kulturowy zarówno dla członków własnej społeczności, jak i osób z zewnątrz. 
Wśród nich wymienić należy odwoływanie się do wyselekcjonowanych elementów własnej tra-
dycji, a także zabiegi związane z tzw. tradycją wynalezioną1.

Celem niniejszego artykułu jest próba dokonania analizy współczesnej twórczości Tatarów pol-
skich. Artykuł przygotowany został na podstawie zebranego w toku realizowanego projektu ma-
teriału badawczego, poszerzonego o źródła zastane oraz własne badania terenowe.

Tatarzy polscy to jedna z najmniejszych grup etnicznych zamieszkujących Polskę. Jeszcze do lat 
90. XX wieku społeczność ta postrzegana była jako niemal zupełnie zasymilowana z polską gru-
pą dominującą2. Od czasu transformacji można mówić o swoistym odrodzeniu etnicznym grupy, 
wyrażającym się w podejmowaniu działań podkreślających jej odrębność3. Punktem wyjścia dla 
tych przedsięwzięć pozostaje religia, czyli islam, a nade wszystko związane z nią obrzędy i tra-
dycje. Należy jednak pamiętać, iż wielowiekowe bytowanie na ziemiach polskich ukształtowało 
charakter wyznawanej przez Tatarów religii. Zyskała ona swoisty koloryt, będący efektem łączenia 
się elementów religijnych, etnicznych i narodowych, które – jak wykazała Katarzyna Warmińska – 
konstruują złożoną tożsamość grupy4. 

Analiza współczesnej twórczości tatarskiej nie jest łatwa. Potwierdza to materiał badawczy, otrzy-
many w toku realizowanego projektu, do wyników którego należy podchodzić z dużą ostrożnością. 
Powodów tego stanu należy upatrywać w problemach, z którymi przychodzi się mierzyć osobom, 
przystępującym do badań nad tą grupą etniczną. Wśród nich na pierwsze miejsce wysuwa się 
niewystarczający czas poświęcony na poznanie tej społeczności. Postulat długich, stacjonarnych 
badań nad społecznością tatarską wysuwał już w latach 80. XX wieku Zbigniew Jasiewicz. W pra-
cach na tematy tatarskie – pisał ten etnograf – pojawiają się dane wielokrotnie już wykorzystane, nie 
brak także sądów formułowanych intuicyjnie. Przedstawiona sytuacja wymaga sięgnięcia do metod 
badawczych szczególnie skutecznych, pozwalających przezwyciężyć następstwa powierzchownych, 
masowych i często natrętnych zainteresowań. Winny to być badania długoterminowe, prowadzone 
przez badaczy dobrze wprowadzonych w badanie grupy5. Ponieważ społeczności etniczne są gru-
pami dynamicznymi, ulegającymi nieustannym przeobrażeniom, dłuższy pobyt w badanej grupie 
ukazałby problemy, z jakimi przychodzi jej się zmagać. 

1 Tradycja wynaleziona, red. Hobsbawm E., Ranger T., Kraków 2008.
2 Jasiewicz Z., Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy Etnograficzna?, [w:] „Lud”, t. 64/1980.
3 Zob. Warmińska K., Tatarzy polscy. Tożsamość religijna i etniczna, Kraków 1999.
4 Ibidem, s. 223–228.
5 Jas iewicz Z. , Tatarzy polscy…, s. 147.
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Obecnie jednym z czynników, nadających kierunek tym zmianom, jest wewnętrzny kryzys reli-
gijny, który doprowadził do podziału grupy na dwa przeciwstawne sobie obozy6. Kolejnym ele-
mentem, istotnie wpływającym na przeobrażenia tożsamościowe grupy, jest klimat społeczny 
związany ze zjawiskiem islamofobii. Ataki terrorystyczne oraz kryzys migracyjny w istotny sposób 
wpłynęły na zmianę postrzegania muzułmanów przez opinię publiczną. Fakt ten wymusił na Ta-
trach podejmowanie działań niwelujących napięcie między własną społecznością a grupą domi-
nującą. Potwierdzają to odpowiedzi badanych na pytanie dotyczące funkcji własnej twórczości, 
gdzie zaraz po zachowaniu własnej tożsamości umiejscawiano: tworzenie pozytywnego wizerunku 
grupy etnicznej, przełamywanie stereotypów, nawiązywanie dialogu między Tatrami a resztą świata. 

Jednym ze sposobów radzenia z własną odrębnością religijną jest podkreślanie przez grupę 
własnej tożsamości etnicznej, budowanej w oparciu o elementy zaczerpnięte z kultury i tradycji 
innych ludów tatarskich. Ten sposób zasilania własnej kultury ma również na celu takie podkre-
ślenie własnej odrębności, które byłoby atrakcyjny zarówno dla odbiorcy zewnętrznego, jak i wła-
snego młodego pokolenia. 

Innym czynnikiem, utrudniającym badania wśród polskich Tatarów jest niechęć członków tej gru-
py do nadmiernej eksploatacji. Wynika to zarówno z nieustającego dużego zewnętrznego zainte-
resowania tą społecznością, jak i z obaw przed przedstawianiem nieprawdziwych faktów z jej ży-
cia. To ostatnie nierzadko przeradza się w próbę narzucenia badaczowi właściwego obrazu grupy. 
Szczególną rolę w tym procesie odgrywają elity, często monopolizujące obszar badań. Wydaje się 
jednak, iż zjawisko to nie dotyczy tylko Tatarów i ma znacznie szerszy zasięg. 

2. Twórczość Tatarów we współczesnej Polsce

Większość z badanych, pytanych o tematykę własnej twórczości, wymieniało tradycje i kulturę 
tatarską. Kolejne pytania wykazały, iż pod tymi hasłami badani rozumieją przede wszystkim dzia-
łalność zespołu Buńczuk oraz kulinaria tatarskie. Ciekawe, iż podając elementy tradycji i kultury 
wykorzystywane we własnej twórczości, badani wyszczególniali przede wszystkim: obyczaje, ob-
rzędy, religię, święta, tradycyjną muzykę, taniec i strój, narzędzia i techniki zdobienia oraz rękodzieło. 
Z całą pewnością odpowiedzi te winny zostać pogłębione, by stwierdzić, co respondenci mieli 
konkretnie na myśli. Kolejnym zagadnieniem, które może budzić pewne wątpliwości, były wy-
powiedzi badanych na temat własnego języka. Odrzucenie znaczenia tego czynnika dla własnej 
grupy nie idzie w parze z realizowanym od kilku lat projektem nauki języka tatarskiego. Z otrzy-
manych odpowiedzi widać natomiast, iż kierunek współczesnym działaniom twórczym grupy 
w dużej mierze nadaje rynek. To urynkowienie kultury tatarskiej jest bez wątpienia jedną z jej 
cech. 

6 Podczas kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego w listopadzie 2012 r. większość z delegatów zdecydowała 
o rozdzieleniu stanowiska przewodniczącego Najwyższego Kolegium Religijnego od funkcji muftiego. Zajście to zapo-
czątkowało rozłam, który trwa do dziś w MZR, doprowadzając tym samym do podziału wewnątrz wspólnoty tatarskiej.
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2.1. Buńczuk(i)

Jednymi z najczęściej przywoływanych przez grupę dziedzin twórczości są muzyka i taniec. Ich 
ucieleśnieniem są obecnie dwie, powstałe w wyniku wewnętrznego rozłamu, formacje śpiewa-
czo-taneczne: Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy „Buńczuk” oraz Tatarski Zespół Taneczno-Wo-
kalny „Buńczuk”, z których każdy pretenduje do miana pełnoprawnego spadkobiercy założonego 
w 1999 r. zespołu Buńczuk. Zespół powstał na fali politycznej i społecznej transformacji, jako wy-
nik potrzeby dorównania innym społecznościom etnicznym posiadającym swój własny folklor7, 
a także, by promować kulturę tatarską, a zwłaszcza uświadomić młodym rolę tradycji w utrzymaniu 
tożsamości etnicznej8. O stworzenie zespołu, który wykonywałby utwory zaczerpnięte z tatarskie-
go lub orientalnego repertuaru, apelowali już wcześniej tatarscy liderzy9. Warto wspomnieć, iż 
amatorski ruch artystyczny istniał już wśród Tatarów w latach międzywojennych, jednak wówczas 
w jego repertuarze znajdowały się niemal wyłącznie polskie pieśni i tańce ludowe10. Zasługa po-
wołania nowego zespołu i nadania mu swoistej konwencji przypada Halinie Szahidewicz, dzięki 
której w repertuarze nowej formacji znalazł się folklor Tatarów krymskich połączony z poezją pol-
skich i tatarskich poetów oraz poetów regionalistów, sławiących piękno podlaskiej ziemi. W bar-
dzo krótkim czasie zespół stał się wizytówką grupy, reprezentując ją w kraju i zagranicą, do dziś 
uświetniając swoimi występami zarówno imprezy tatarskie, jak i etniczne. Na szczególną uwagę 
zasługuje fakt czerpania przez grupę z folkloru ludów tatarskich. Jak pisze Katarzyna Warmińska: 
„Buńczuk” posłużył jako przykład inicjatyw mających na celu lub też skutkujących w postaci wytwa-
rzania tradycji przez tatarską wspólnotę. Takie ujęcie pozwala spojrzeć na etniczność jako pochodną 
polityki kulturowej prowadzonej przez elity. Nawet jeśli zainteresowani zdają sobie sprawę, iż „wymy-
ślają” czy tworzą od nowa swe tradycje, to jednocześnie przy pomocy różnych zabiegów interpreta-
cyjnych swoje działania określają jako: odradzanie, ożywianie, przypominanie, co zakłada iż, zasób 
kulturowy istnieje…11. Na skutek wewnętrznego podziału grupy, o czym już była mowa, doszło 
także do podziału w obrębie samego zespołu. Każda z ukonstytuowanych formacji czuje się dziś 
spadkobiercą prawdziwego Buńczuka, zachowując prawo do posługiwania się jego nazwą. Oba 
zespoły nadal sięgają do repertuaru i strojów Tatarów z Krymu, Baszkirii i Tatarstanu. Celem tych 
zabiegów, poza wspomnianą potrzebą wzbogacenia własnego zasobu kulturowego, jest coraz 
silniejsze odwoływanie się do więzi etnicznych, łączących grupę z jej tatarskimi pobratymcami. 
Jeszcze do niedawna ważną funkcją Buńczuka była jego rola integracyjna. Dwie dekady temu 
skupiał on niemal całą tatarską młodzież. Obecnie liczba członków z roku na rok maleje. W związ-
ku z tym można zaobserwować ciekawe zjawisko otwierania się grupy na osoby spoza własnej 
społeczności, co wskazuje na jej inkluzywność.

2.2. Kuchnia tatarska

Kuchnia tatarska, na co zwracali uwagę badani, stanowi ważny element identyfikacyjny grupy, 
pełniąc zarówno funkcję integrującą, jak i podkreślając odrębność etniczno-kulturową badanej 

7 Warmińska K., Refleksje nad tatarska kulturą, [w:] „Sokólskie spotkania z Tatarszczyzną”, oprac. Konopacki J., Sokółka 
2008, s. 9.

8 Łyszczarz M., Młode pokolenie polskich Tatarów. Studium przemian generacyjnych młodzieży w kontekście religijności mu-
zułmańskiej oraz tożsamości etnicznej, Olsztyn–Białystok 2013, s. 163.

9 Konopacki M., Wspólnota utraconych szans? „Życie Tatarskie” 1998, nr 1, s. 13–14.
10 Miśkiewicz A., Młodzieżowy Buńczuk, [w:] „Białostocka Gazeta Współczesna” 2001, nr 159, s. VIII.
11 Warmińska K., Refleksje…, s. 10.
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społeczności. Zdaniem Barbary Pawlic-Miśkiewicz, współautorki książki Przysmaki z Jurty. Trady-
cyjne przepisy kuchni tatarskiej12, wynika to z faktu, iż w transmisji międzypokoleniowej grupy 
zabrakło innych elementów, jak choćby pieśni, tańców, stroju i języka13. Współczesna tatarska 
kultura kulinarna stanowi syntezę tatarskich tradycji, kuchni opartej na wzorach religijnych oraz 
miejscowych zwyczajów chrześcijańskich. Historycznie Tatarzy, jako ludy koczownicze, mieli spe-
cyficzny jadłospis, wymuszony trybem życia. Hodowali konie i barany i mięso tych zwierząt stano-
wiło podstawę wyżywienia. Koń dostarczał im smacznego mięsa, a mleko kobyle było surowcem do 
sporządzania kumysu (…). Życie osiadłe oraz zetknięcie się z kulturami innych narodów wprowadziło 
do kuchni Tatarów większą ilość warzyw oraz zamieniło mięso końskie na baraninę i wołowinę14. Jak 
zauważa znamienity badacz kultury tatarskiej okresu międzywojennego Stanisław Kryczyński, już 
w tym okresie odrębność kulinarna grupy sprowadzała się niemal wyłącznie do kuchni świątecz-
nej, podczas gdy jej codzienne pożywienie nie odbiegało od zwyczajów żywieniowych polskich 
i białoruskich sąsiadów, może za wyjątkiem stosunkowo dużego spożycia przez grupę mięsa: ba-
raniny i gęsiny15. Wiadomo też, iż polsko-litewscy Tatarzy byli szczególnymi miłośnikami potraw 
mięsno-mącznych, stanowiących połączenie różnych gatunków mięsa z ciastem, cebulą i innymi 
warzywami oraz przyprawami16. Wśród takich potraw wymienić należy przede wszystkim kołdu-
ny, czyli nadziewane surowym, ręcznie siekanym mięsem gotowane pierogi, bielusz, surowe mię-
so zawinięte w drożdżowe ciasto, pierekaczewnik, stanowiący rodzaj wielowarstwowego ciasto 
nadziewanego mięsem, cybulniki, o formie pieczonych na piecu pierożków z mięsem wołowym, 
baranim lub gęsim z dodatkiem posiekanej cebuli. Poza wspomnianymi daniami wymienić należy 
słodkości: drożdżowe bułki, halvę i dzajmę. Pierwsze, jeszcze kilka dekad temu stanowiły nieod-
łączny element sadogi, czyli ofiary dzielonej z współwyznawcami w czasie ważnych nabożeństw 
religijnych oraz uroczystości rodzinnych. Halva, czyli cienkie plastry sporządzone z miodu, mąki 
i masła oraz dżajma, będąca rodzajem cienko wałkowanych placków smażonych na maśle – sta-
nowią nieodzowny element zwyczajów pogrzebowych. Kolektywny charakter tatarskich potraw 
konstytuuje się dziś głównie w czasie świąt religijnych i obrzędów rodzinnych. Trudno wyobrazić 
sobie tatarskie wesele bez kołdunów, ważniejsze święta religijne bez pieroga (pierekaczewnika) 
a święto aszura bez kompotu z suszonych owoców. 

Podtrzymywanie tradycji związanych z przygotowywaniem potraw bardzo długo odbywało się 
wyłącznie w drodze transmisji międzypokoleniowej i – jak podkreśla wielu badanych – wiedza 
ta nie wychodziła poza obręb tatarskich domostw. Kamieniem milowym w popularyzacji tatar-
skich kulinariów okazało się założenie przez Dżanettę Bogdanowicz w 2003 r. w Kruszynianach 
przedsiębiorstwa agroturystycznego Tatarska Jurta. Właścicielce udało się wypromować wiele 
tatarskich kulinariów poprzez działalność własnego lokalu, ale także dzięki organizacji imprez 
plenerowych o charakterze kulturalnym, skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Dzięki 
Dżanetcie Bogdanowicz kuchnia tatarska stała się nieodłącznym elementem turystyki kulturowej 
regionu. Trudno dziś wyobrazić sobie wyjazd do Bohonik lub Kruszynian z pominięciem Domu 
Pielgrzyma lub Tatarskiej Jurty. Ponadto kuchnia tatarska stała się nieodłącznym elementem im-
prez plenerowych, takich jak festyny i jarmarki. Wyszły dziś one daleko poza obszar województwa 

12 Jędrzejczyk-Kuliniak K., Pawlic-Miśkiewicz B., Przysmaki z Jurty. Tradycyjne przepisy kuchni tatarskiej, Białystok 2012.
13 Ibidem, s. 18.
14 Ibidem, s. 13.
15 Kryczyński S., Tatarzy litewscy. Próba monografii historyczno-etnograficznej, [w:] „Rocznik Tatarski” 1938, t. III, s. 166–167.
16 Woronowicz A., Tatarska kuchnia narodowa, [w:] „Życie Tatarskie” 1936, nr 1, s. 13.
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podlaskiego, goszcząc na terenie całego kraju. Ciekawym zjawiskiem jest obecność stoisk z tatar-
skimi kulinariami na jarmarkach bożonarodzeniowych. Nie wszyscy producenci tatarskich spe-
cjałów posiadają swoje lokale, dlatego imprezy plenerowe to dla nich główne źródło dochodu. 
Tatarskie potrawy prezentowane są dziś zarówno w czasopiśmiennictwie tatarskim, jak i ogól-
nopolskich periodykach kulinarnych, programach telewizyjnych i na stronach internetowych. 
W 2012 r. wydana została cytowana już praca Przysmaki tatarskiej jurty, udostępniona również 
w wersji cyfrowej. W związku z dużym zainteresowaniem, kuchnia tatarska jest wciąż urozma-
icana i poszerzana o nowe dania, odwołujące się do tradycji ludów tatarskich. Działania te, poza 
wymiarem komercyjnym, stanowią rodzaj strategii, mającej na celu podkreślenie związków grupy 
z narodami tatarskimi.

2.3. Literatura

Jeszcze do niedawna ważnym rodzajem działalności Tatarów była religijna literatura rękopiśmien-
nicza. Ten rodzaj piśmiennictwa, funkcjonującego w literaturze przedmiotu także pod nazwą pi-
śmiennictwa kitabowego17, stanowią: rękopis Koranu, tefsir, kitab i chamaił; księgi pomocnicze: ta-
dżwid i sufra, słowniki oraz amulety i tablice18. Fenomen zjawiska, jaki stanowi ta literatura, wyraża 
się w jej wielojęzyczności: księgi zapisane są bowiem alfabetem arabskim za pomocą miejsco-
wych języków (białoruskiego i polskiego). Zdaniem Czesława Łapicza, ustrzegło to grupę przed 
całkowitą asymilacją, pozwalając jednocześnie na zachowanie odrębności religijnej w odmien-
nym środowisku kulturowym, w jakim przyszło jej żyć19. Wykonywaniem wymienionych ksiąg 
i talizmanów zajmowali się kopiści, umiejętność tę dziedzicząc z pokolenia na pokolenie. Jednym 
z ostatnich kopistów był zmarły w 2015 r. imam Stefan Mustafa Jasiński. 

Współcześnie ważnym obszarem działalności literackiej grupy jest poezja. Zdaniem Grzegorza 
Czerwińskiego zaskakujące jest, iż tak niewielkiej grupie etnicznej udało się wydać aż tylu pisa-
rzy i poetów20. Do najwybitniejszych literatów okresu międzywojennego zaliczyć należy: poetę 
Stanisława Kryczyńskiego, eseistów Leona i Olgierda Kryczyńskich, Alego Ismaila Woronowicza, 
Stefana Tuhana-Baranowskiego oraz autora gatunku bliskiego reportażu podróżniczego Jaku-
ba Szynkiewicza. Współcześnie wśród polskich Tatarów dominuje poezja. Jej najwybitniejszymi 
przedstawicielami są Selim Chazbijewicz oraz Musa Czachorowski. Michał Łyszczarz, dokonując 
analizy współczesnej twórczości poetyckiej Tatarów, stwierdził, iż stanowi ona interesujący przy-
kład bardzo intensywnej w okresie ostatnich kilkunastu lat aktywności społeczno-kulturlnej tej nie-
wielkiej wspólnoty etnicznej i religijnej21. Owo szczególne znaczenie, nadane twórczości literackiej 

17 Od najbardziej reprezentatywnego dla tego typu ksiąg – kitabu.
18 Drozd A., Piśmiennictwo Tatarów polsko-litewskich (XIV–XX w.). Zarys problematyki, [w:] Drozd A., Dziekan M. M., Majda T., 

Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. Katalog zabytków tatarskich, t. III, Warszawa 2000, s. 12.
19 Łapicz C., Z problematyki badawczej piśmiennictwa Tatarów białostockich, [w:] „Studia Językowe z Białostocczyzny”, 

Warszawa 1989, s. 162; Łapicz C., Warstwy językowe w piśmiennictwie religijnym Tatarów litewsko-polskich, [w:] Między 
Wschodem a Zachodem, cz. IV. Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, red. Bartminski J., Lesiow M., Dzieje 
Lubelszczyzny t. VI, Lublin 1992, s. 323.

20 Podróże do serca islamu. Antologia międzywojennego reportażu polskich Tatarów, wstęp, wybór i opracowanie Czerwiń-
ski G., Białystok 2014, s. 22.

21 Łyszczarz M., Społeczny wymiar współczesnej poezji polskich Tatarów, [w:] Estetyczne aspekty literatury polskich, białoru-
skich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), red. Czerwiński G., Konopacki A., Białystok 2015, s. 201.



8

Tatarów w Polsce
Współczesna kultura

przez grupę, wynika –zdaniem tego badacza – z głęboko zakorzenionego wśród przedstawicieli in-
teligencji tatarskiej poczucia odpowiedzialności za przekaz tradycji i dziedzictwo przodków22.

2.4. Język tatarski czy język dla Tatarów?

Zarówno w dyskursie naukowym, jak i w świadomości potocznej, język wymieniany jest jako 
jedno z podstawowych kryteriów identyfikacyjnych grupy etnicznej, a także jako podstawa jej 
istnienia. Jak zauważa Nicole Dołowy-Rybińska, nawet w sytuacjach, gdy grupa mniejszościowa 
nie stosuje go jako środka komunikacji, często zyskuje on ważną funkcję w postaci zewnętrz-
nego symbolu, używanego jako znak tożsamości23. Fakt ten w dużej mierze tłumaczy działania 
społeczności tatarskiej ukierunkowane na odzyskanie przez polskich Tatarów języka przodków. 
Wiadomość o przyznaniu w 2012 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji środków na na-
ukę języka tatarskiego wywołała nawet w samej społeczności tatarskiej zdumienie. Zważywszy, iż 
Tatarzy zatracili swój język już w XVI wieku, zachowując go do naszych czasów jedynie w szczątko-
wej formie imion i terminologii religijnej24, decyzja o powrocie do dawnego języka wydawała się 
kontrowersyjna. Inicjatorem pomysłu był Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, kontynuator 
przedwojennego Związku Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, organizacji 
działającej m.in. na rzecz propagowania kultury społeczności tatarskiej. Mimo niewielkiego za-
interesowania ze strony samych Tatarów, nauka języka tatarskiego jest kontynuowana, a liderzy 
etniczni podkreślają, iż wśród zainteresowanych są dziś osoby spoza własnej grupy. Z odpowiedzi 
kwestionariuszowych widać, że badani nie prezentują jednoznacznego stosunku do języka ta-
tarskiego. Przeprowadzone przeze mnie wywiady pogłębione na ten temat odsłoniły dwa prze-
ciwstawne sobie stanowiska względem niniejszego zagadnienia: zwolenników jego nauczania 
oraz przeciwników tej idei. Pierwsi traktują język jako kwestię prestiżową, niwelującą poczucie 
upośledzenia, drudzy wskazują na bezzasadność działań, które nie pokrywają się ani z faktami 
historycznymi, ani potrzebami grupy. Wydaje się, iż ten dualizm wpisuje się w niejednolity model 
tożsamościowy grupy, z osobami identyfikującymi się jako naród tatarski, dla których język staje 
się ważnym symbolem zewnętrznym i osobami podkreślającymi podwójną, polsko-tatarską iden-
tyfikację etniczną. 

3. Zamiast podsumowania – tatarskie invention of tradition?

Podsumowując, należy podkreślić, iż współczesną twórczość tatarską charakteryzuje dziś poszu-
kiwanie nowych elementów zasilających własną kulturę oraz takich form wyrazu, które z jednej 
strony stałyby się ważnym fundamentem wzmacniania więzi społecznej wśród samej społecz-
ności, z drugiej pozwoliłyby dodać jej atrakcyjności na zewnątrz. Współczesna kultura tatarska 
wpisuje się zatem w zjawisko invention of tradition (dosłownie z j. angielskiego: wynalezienie tra-
dycji). O tym, które elementy mogą stać się odpowiednim spoiwem grupy oraz jej reprezentatyw-
nymi symbolami na zewnątrz, decydują dziś w dużej mierze liderzy grupy. Kolejną cechą kultury 

22 Ibidem.
23 Dołowy-Rybińska N., Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa 2011. s. 

514–515.
24 Łapicz C., Kitab Tatarów litewsko-polskich. (Paleografia. Grafia. Język), Toruń 1986, s. 35–37.
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tatarskiej jest jej utowarowienie, czy urynkowienie. Dzięki swojej atrakcyjności, odpowiada ona 
na potrzeby współczesnych turystów, poszukujących oswojonej formy egzotyki podanej w przy-
stępny sposób. Nie dziwi zatem, iż dzisiejsza formuła kultury przybiera coraz częściej postać et-
niczności jarmarkowej i festiwalowej. Takim towarem jest dziś przede wszystkim kuchnia. Należy 
jednak pamiętać, iż współczesna twórczość polskich Tatarów, której kierunek nadają liderzy gru-
py, staje się również ważnym elementem ich strategii. Jej celem jest niwelowanie napięcia w rela-
cjach z grupą dominującą, postrzegającą Tatarów przez pryzmat ich odrębności religijnej. Z dru-
giej strony budowanie swojej odmienności etniczno-kulturowej wokół konstruowanych symboli 
wskazuje na potrzebę posiadania markerów potwierdzających odrębność grupy. Kultura tatarska 
stanowi wreszcie ważny element konstruujący tożsamość grupy. Elementy ją konstytuujące mają 
spajać grupę oraz ukazać jej atrakcyjności dla młodego pokolenia. Ma to szczególne znaczenia 
w dobie silnych nastrojów antymuzułmańskich, w których czynnik religijny, nie tracąc na znacze-
niu, staje się coraz słabiej widzialną na zewnątrz cechą dystynktywną grupy.
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1. Prawa kulturowe – próba definicji

Społeczeństwa współczesne, nie tylko europejskie, w coraz mniejszym stopniu przypominają 
dawne wspólnoty społeczne powstające przez setki i tysiące lat, podzielone granicami geogra-
ficznymi, kulturowymi i technologicznymi. Wiele z nich przetrwało całe wieki, ale procesy glo-
balizacyjne spowodowały wiele zmian, które zmuszają nas do zauważenia ich istotnych konse-
kwencji. Z jednej strony mamy narastającą mobilność, ułatwienia w szeroko pojętych procesach 
komunikacyjnych i tworzenie nowej, otwartej, często bardzo bogatej przestrzeni interakcji. 
Z drugiej strony narasta skala etnicznych i kulturowych zróżnicowań, a problem różnorodno-
ści systemów wartości, religii i wzorców regulujących postawy i zachowania społeczne staje się 
kluczowym wyzwaniem współczesnych systemów społecznych. Odpowiednia koordynacja i za-
pewnienie niezbędnego poziomu integracji wewnątrz szerzej pojętych społeczności, jak również 
w relacjach między zróżnicowanymi kulturowo grupami, wymaga respektowania uzgodnionych 
praw. Podmiotami w tych relacjach są już nie tylko poszczególne osoby, ale właśnie grupy. To 
nakazuje uwzględnienie – zarówno w formalnym, jak i nieformalnym sposobie regulowania tych 
relacji – poszerzonego sposobu rozumienia praw kulturowych, które dotyczą w jednakowy spo-
sób zarówno osób jak i grup. Tak podmiotowe traktowanie wspólnot kulturowych, etnicznych 
i narodowych sięga swoimi korzeniami późnego średniowiecza, w tym myśli wybitnego polskie-
go prawnika Pawła Włodkowica (1375–1436), który – inspirując się myślą św. Tomasza z Akwinu – 
zbudował pionierską jak na swoje czasy koncepcję prawa narodów (ius gentium). Charakter relacji, 
jakie kształtować miały opisane w tej koncepcji prawa, może być dobrą podstawą wyznaczającą 
relacje także innych, znacznie mniejszych i słabiej ukonstytuowanych grup, które budują wszak 
swoją tożsamość i zabiegają o jej ochronę w dynamice współczesnych relacji społecznych.

Interesujące i zaskakujące analogie współczesnego rozumienia praw kulturowych wraz z ich usy-
tuowaniem w zaawansowanych stadiach rozwoju społeczeństw medialnych ujawniają się, gdy 
porównamy je z kluczowymi cechami nieco późniejszej doby europejskiego renesansu. Są to:

  renesans zainteresowania człowiekiem i człowieczeństwem w pełnym wymiarze różno-
rodności form jego kulturowego dziedzictwa (już od końca XIV wieku);

  otwieranie na innowacyjność przestrzeni międzykulturowej w dobie narastania interak-
cji kultur;

  nowe formy i nowa skala zjawisk mobilności etnicznej i kulturowej;

  narastająca wielokulturowość i jej interakcyjne konsekwencje w postaci uczenia się 
różnorodności kulturowej oraz transgresyjnych form poruszania się w przestrzeni 
międzykulturowej; 

  tolerancja religijna i otwarcie na dziedzictwo mniejszości kulturowych; 

  dopełnianie unikalnego, lokalnego i uniwersalnego spojrzenia na problematykę dzie-
dzictwa kulturowego oraz jej znaczenia i wartości (sensu) w rozwoju wspólnot ludzkich 
i ich instytucji;

  odkrywanie kreatywnego potencjału synergii kulturowych w nakładających się prze-
strzeniach poszczególnych wspólnot i narodów.
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Pojęcie praw kulturowych (cultural rights), tłumaczone na język polski jako praw kulturalnych, już 
w nowym, poszerzonym znaczeniu, które uwzględnia nie tylko przynależność do kultur narodo-
wych, pojawia się w oficjalnych dokumentach Narodów Zjednoczonych w 1966 r., w tzw. Między-
narodowym Pakiecie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych1. Później pojęcie praw kultu-
rowych znajdujemy w dokumencie UNESCO z listopada 2001 roku2. Prawa kulturowe powiązane 
w nim zostały z prawami do różnorodności kulturowej jako naturalnego kontekstu ich wspierania, 
ale i rozumienia. Jednym z najbardziej rozwiniętych i merytorycznie dojrzałych dokumentów po-
święconych problematyce praw kulturowych jest Deklaracja z Fribourga w Szwajcarii, wypracowa-
na w ciągu kilku lat przez wielonarodowych zespół zadaniowy, spotykający się na Uniwersytecie 
we Fribourgu i opublikowana w 2007 roku3.

Opublikowany w 2011 roku przez Europejski Sąd Praw Człowieka dokument poświęcony rozu-
mieniu i realizacji praw kulturowych w warunkach europejskich wymienia osiem obszarów, w któ-
rych obserwować należy ich realizację, i które definiują ich postulowane i praktykowane funkcje. 
Są to obszary ekspresji artystycznej, dostępu do szeroko pojmowanej kultury, prawa do tożsamo-
ści kulturowej, do kultywowania własnego języka grupy, edukacji, ochrony jej dziedzictwa kultu-
rowego, poszukiwania własnej prawdy historycznej, oraz wolności akademickiej4.

Co istotne dla raportowanego projektu, obszary te wyznaczają jednocześnie potencjalne dziedzi-
ny działalności twórczej, a więc działań nie tylko w sferze kultury artystycznej. Problemem funda-
mentalnym, a jednocześnie aksjomatem, który wyznacza rozumienie działalności twórczej i praw 
kulturowych, jest podmiotowe traktowanie każdej z grup wyznaczających przedmiotowy zakres 
istnienia konkretnej kultury. Aksjomat ten stwarza jednocześnie podstawy do rozumienia relacji 
międzykulturowych, opartych na poszanowaniu godności, unikalności i właśnie podmiotowości 
każdej z kultur z osobna. Daje szansę na aktualizację trzech atrybutów twórczej relacji pomiędzy 
autonomicznymi podmiotami, a mianowicie: wzajemności, wymiany i współistnienia. Takie inspira-
cje pojmowania praw kulturowych płyną zarówno od Pawła Włodkowica, jak i wynikają z Deklara-
cji z Fribourga. Określają rozumienie trzech istotnych kategorii, które wyznaczają zarówno źródła, 
sens ale i cele twórczości, praw kulturowych i samej kultury. W artykule drugim Deklaracji kultura 
zdefiniowana została jako całość wartości, wierzeń, przekonań, ale także tradycji, języków, sztuk, in-
stytucji i sposobów życia, poprzez które osoba lub grupa wyraża swoje człowieczeństwo i znaczenia, 
jakie nadaje swojemu istnieniu oraz rozwojowi. Warte podkreślenia jest rozwojowe odniesienie do 
wszystkich działań podejmowanych w obrębie kultury, które z pewnością zasługują na miano dzia-
łalności twórczej poprzez generowanie ich znaczeń, ale także bardzo logicznie wyznaczają kierunek 
tworzenia tożsamości kulturowej. Jest ona projekcją odniesień kulturowych, które osoba samodziel-
nie lub w społeczności definiuje albo konstytuuje siebie w celu rozpoznania swojej godności. Dopiero 
wówczas możliwe jest budowanie wspólnoty kulturowej, która obejmuje grupę osób podzielających 
odniesienia tworzące jej akceptowaną tożsamość kulturową jaką zamierzają chronić i rozwijać5.

1 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, United Nations, December 1996, The Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

2 2UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity, Office of International Standards and Legal Affairs, Paris 
2001, http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (dostęp: 
11.08.2016).

3 Cultural Rights, Fribourg Declaration 2007, www.unifr.ch/iiedh (dostęp: 11.08.2016).
4 European Court for Human Rights, Research Division, Cultural rights in the case-law of the European Court of Human 

Rights, Strasbourg, Report 2011.
5 Cultural…, www.unifr.ch/iiedh (dostęp: 11.08.2016).
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Połączenie rozumienia twórczości, kultury, tożsamości i wspólnoty kulturowej klamrą wartości, 
jaką jest godność i podmiotowość osoby, a następnie grupy, i na takiej podstawie określanie 
istoty praw kulturowych daje możliwość właściwego spojrzenia na liczne wypowiedzi zebrane 
w czasie wywiadów z przedstawicielami mniejszości etnicznych. Szczególnie, gdy odwołują się 
do swojej twórczości. 

2. Wnioski z badań

Zanim w niniejszej analizie wykorzystamy indywidualne wypowiedzi badanych, warto przeanali-
zować ich cechy ponadindywidualne i zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice w wyodrębnio-
nych w tym celu grupach Łemków, Romów i Tatarów. Ponieważ liczebności porównywanych grup 
są bardzo różne, w analizie uwzględniono liczebności bezwzględne poszczególnych kategorii, 
które mówią znacznie więcej niż wyliczenia procentowe o mylących w tym przypadku walorach 
interpretacyjnych. 

Analiza obiektywnej cechy respondentów, jaką jest ich płeć, wyraźnie wskazuje na istotne różnice. 
O ile są one mniej znaczące w grupie Łemków i Romów i mieszczą się w akceptowalnej skali róż-
nic w technice doboru próby, o tyle różnica płci w grupie Tatarów nasuwać może istotne pytania 
wynikające z nadreprezentatywności kobiet. Różnicy tej nie można wyjaśnić wyższym wykształ-
ceniem kobiet. Zmniejszony udział mężczyzn wynika więc z innych przyczyn, choć niewątpliwie 
wskazuje na ich zmniejszone uczestnictwo w analizowanych działaniach twórczych i zachwianiu 
ewentualnej równowagi6.
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6 Źródłem wszystkich prezentowanych wykresów jest opracowanie własne.
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Wykres 2. Wykształcenie mężczyzn
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Wpływ poziomu wykształcenia na zintegrowane wskaźniki uczestnictwa w kulturze, a także wyko-
rzystania i świadomości praw kulturowych, od lat stanowi przedmiot badań socjologicznych, peda-
gogicznych i politologicznych. Literatura przedmiotu wielostronnie ukazuje rozmaite konsekwen-
cje tego wpływu i pozwala z dużą pewnością stwierdzić, iż bez odpowiedniego zaawansowania 
tego elementu kompetencji kulturowych trudno mówić o otwartych drogach awansu społecznego 
i edukacyjnego, jak również trudno realizować prawa kulturowe w wymiarze indywidualnym i grupo-
wym. W przeprowadzonym badaniu społeczność Romów wykazuje wyraźny deficyt zaawansowa-
nych form edukacji, także w porównaniu z pozostałymi grupami, i problem ten dotyczy w równym 
stopniu mężczyzn i kobiet. Obszar edukacji w wymienionych wyżej ośmiu dziedzinach respektowa-
nia praw kulturowych stanowi koło zamachowe wielu innych, szczególnie poza domeną twórczości 
artystycznej. Kształtuje on także poziom kompetencji komunikacyjnych, politycznych i międzykul-
turowych, odpowiedzialnych za rozpoznawanie i przekazywanie dziedzictwa kulturowego, trakto-
wanego w sposób rozwojowy, a więc nie tylko jako zwyczajną transmisję lub reprodukcję wartości 
i wzorów kulturowych, ale ich transformację, rewitalizację elementów potencjału kulturowego.

Wykres 3. Wykształcenie kobiet
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2

Wykres 4. Wiek mężczyzn
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Wykres 5. Wiek kobiet
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Wiek badanych osób wskazuje na relatywnie bardziej równomierny rozkład w poszczególnych 
przedziałach wiekowych w przypadku mężczyzn niż kobiet, co wiązać należy z rodzajem działal-
ności twórczej, w przypadku Romów zasadniczo muzycznej i tanecznej, a więc częściej podejmo-
wanej przez osoby w młodszym wieku. 
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Wykres 6. Status mężczyzn
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Interesującym wynikiem przeprowadzonych badań jest bardzo stabilna sytuacja zawodowa Łem-
ków i to zarówno panów, jak i pań, których działalność twórcza zasadniczo nie jest związana z wy-
konywaniem profesji określanych w ten właśnie sposób, a opiera się na zatrudnieniu w innych 
sektorach życia społecznego. Zatrudnienie to jest podstawowym źródłem utrzymania także w in-
nych grupach mniejszości etnicznych, z jedynym wyjątkiem –męskich przedstawicieli Romów, 
tradycyjnie powiązanych z aktywnością artystyczną.

Wykres 7. Status kobiet
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Wykres 8. Źródło utrzymania mężczyzn
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Wykres 9. Źródło utrzymania kobiet
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Interesujące wyniki przynosi pytanie o zasięg działalności twórczej, szczególnie w ujęciu porów-
nawczym badanych grup. Zdecydowanie najmniejszy jest on w przypadku grupy tatarskiej, więk-
szy w przypadku Romów i zdecydowanie największy w przypadku Łemków. Dotyczy to zarówno 
mężczyzn, jak i kobiet, kilkakrotnie przewyższając – nawet w ujęciu relatywnym – osiągnięcia 
pozostałych grup. Ze względu na współczesne procesy globalizacyjne oraz nowe wymiary par-
tycypacji w ponadnarodowych sieciach komunikacji, zrzeszania i tworzenia transgranicznych 
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społeczności kulturowych, problem zasięgu działalności twórczej zyskuje w perspektywie praw 
kulturowych nowe znaczenie. Umiędzynarodowienie daje także nowe możliwości w relacjach 
międzykulturowych i stwarza dodatkowe inspiracje rozumienia, praktykowania i wyrazu własnej 
tożsamości etnicznej. Badanie niniejsze potwierdza inne wcześniejsze badania, które wskazywa-
ły na wykorzystywanie przez społeczność łemkowską w Polsce nowych technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w celu integracji kulturowej diaspory Łemków rozproszonych po świecie. 
Z pewnością jest to dobry przykład rozwoju kompetencji komunikacyjnych jako rosnącego czyn-
nika praw kulturowych konkretnych grup etnicznych.

Wykres 10. Zasięg twórczości – mężczyźni
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Wykres 11. Zasięg twórczości – kobiety
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Ważnym aspektem zarówno ochrony, jak i rozwoju praw kulturowych badanych grup jest stopień 
poszerzenia tradycyjnych form aktywności kulturalnej, jak muzyka etniczna, taniec etniczny, li-
teratura obejmująca zarówno prozę, jak i poezję oraz rękodzieło. Poza ten schemat działalności 
twórczej, która we współczesnym świecie nabiera coraz większego znaczenia, wychodzą jedynie 
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Łemkowie oraz Tatarzy w postaci działań w zakresie animacji kultury. Jeśli działalność tę potrakto-
wać jako wyraz rozwoju świadomości etnicznej i ważnej we współczesnym świecie aktywności or-
ganizacyjnej, edukacyjnej i promocyjnej, to na zaskakująco niskim poziomie plasuje się społecz-
ność Romów. Mała populacja badanych Tatarów nie pozwala na wyciąganie zbyt daleko idących 
wniosków, ale zakres działalności twórczej tej grupy odbiega od pozostałych, choć utrzymuje się 
w analogicznych proporcjach poszczególnych typów działania. Wszystko wskazuje jednak na ko-
nieczność podejmowania innowacyjnych form aktywizacji społecznej i kulturowej mniejszości 
etnicznych, które generalnie nie wybiegają poza schemat działalności kulturalnej. Problem ilu-
struje poniższe zestawienie. Ciekawe tendencje przełamania wykazują wszak badani Tatarzy, któ-
ry zwracają się ku problematyce historii, kultury kulinarnej i religijnej. Trendy te warto wspierać 
odpowiednią polityką edukacyjną i kulturalną, wrażliwą na problematykę praw kulturowych jako 
istotnego wymiaru współczesnej polityki społecznej.

Wykres 13. Tematyka twórczości
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Wykres 12. Jaką dziedziną twórczości/sztuki Pan/i się zajmuje?
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Świadoma i zaawansowana działalność twórcza nie jest możliwa bez sięgania po równie zaawanso-
wane formy edukacji. W przypadku edukacji artystycznej najlepiej klasyfikują się Łemkowie, którzy 
zabiegają o ukończenie wyższych szkół artystycznych, a w drugiej kolejności Romowie, korzystający 
z edukacji artystycznej na poziomie średnim. Ukończenie szkoły wyższej jest też szansą na zaawan-
sowaną i profesjonalną animację kultury etnicznej, bez której prawa kulturowe nie będą realizować 
swoich potencjałów zarówno w formie biernej, jak i czynnej. Wyższe wykształcenie zasadniczo zdo-
bywają przedstawiciele grupy łemkowskiej i tatarskiej (odpowiednio w badanych grupach 14 i 13 
osób), zdecydowanie częściej kobiety i – co ważne – także poza dziedziną edukacji artystycznej.

Wykres 14. Ukończenie szkoły/wydziału artystycznego
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Za swego rodzaju sytuację alarmową uznać można niski poziom korzystania z warsztatów specjali-
stycznych, które mogą uzupełniać faktyczny poziom umiejętności i wiedzy badanych. To przykład 
niskiego poziomu uczestnictwa w edukacji pozaszkolnej, nieformalnej i doskonalącej. Zebrane 
dane dodatkowo wskazują na przewagę schematu edukacyjnego skoncentrowanego na wykształ-
ceniu muzycznym, a więc wąskiego modelu kulturalnego w rozwoju kulturowym badanych. Jest to 
problem koniecznego poszerzenia rozumienia i praktykowania praw kulturowych w społeczeństwie 
edukacji otwartej, ustawicznej i międzykulturowej. Na sytuację tę wskazuje poniższe zestawienie.

Wykres 15. Rozwój zainteresowań twórczych poprzez udział w specjalistycznych 
                        szkoleniach/warsztatach
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Jednym z fundamentalnych przejawów praw kulturowych jest możliwość zrzeszania i działania 
o charakterze zorganizowanym, wspierającym i integrującym. Unikanie przynależności bądź brak 
takiej potrzeby jest wynikiem albo nadmiernej biurokratyzacji, społecznego wyalienowania, albo 
wynika z wybitnie indywidualnego charakteru działalności twórczej poszczególnych osób. Z prze-
prowadzonego badania wynika zdecydowanie największy udział w stowarzyszeniach twórców 
przedstawicieli społeczności Łemków i najmniejszy Tatarów. Jeśli ten fakt połączymy z największym 
umiędzynarodowieniem działalności twórczej Łemków oraz największym udziałem osób z wyż-
szym wykształceniem, to te trzy wskaźniki tworzą wartość dodaną, która wyraźnie czyni tę grupę 
liderem drogi do eksploracji społecznej praw kulturowych. Pozycję tę wzmacnia największa tenden-
cja do współpracy także z instytucjami regionalnymi, co skłania do tezy o systematycznym wspie-
raniu tożsamości regionalnej oraz rewitalizacji wartości rdzennych poprzez umiejętne korzystanie 
z instrumentów demokratyzacji społecznej. Sytuację tę przedstawiają dwa poniższe zestawienia.

Wykres 16. Przynależność do stowarzyszeń zrzeszających twórców/artystów
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Wykres 17. Współpraca z instytucjami kultury
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Umiejętność rozwoju kompetencji społecznych wiążą Łemkowie z najwyższym wśród badanych 
grup poczuciem identyfikacji etnicznej, co z pewnością ma znaczenie w działaniach na rzecz swo-
jej wspólnoty. Identyfikacja ta przejawia się od początku w ich motywacji do działań twórczych 
i wyraźnie góruje w relacjach z innymi grupami. W kontekście praw kulturowych bardzo intere-
sujące jest natomiast łączenie identyfikacji etnicznych. Takie deklaracje zgłaszają Łemkowie, ale 
w znacznie większym zakresie robią to Romowie i Tatarzy. To bardzo znacząca proporcja tak wła-
śnie zdeklarowanych, bo aż 28 osób na 41 badanych Romów, a w przypadku Tatarów aż 16 osób 
z 22. Synergie identyfikacji etnicznych są wielkim wyzwaniem, zakładają bowiem nie tyle miesza-
nie, ile koegzystencję tworzących je wartości.
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Wykres 18. Przynależność etniczna lub/i narodowa
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Wykres 19. Świadomość korzeni a początek drogi twórczej/artystycznej
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We wszystkich grupach istnieją podobne profile udziału tradycji i kultury etnicznej jako źródła 
inspiracji w twórczości badanych. Uważna analiza ukazuje jednak pewne różnice w poszczegól-
nych grupach etnicznych, które warto zauważyć, gdyż przenoszą się one na zakres i obszary praw 
kulturowych, poprzez które twórczość ta jest postrzegana i wartościowana. Oprócz tematów dla 
wszystkich grup ważnych, jak muzyka i taniec tradycyjny, obyczaje, obrzędy oraz tradycyjny strój, 
Łemkowie znacznie bardzie inspirują się swoją terytorialnością i świętami. Jest to zrozumiałe 
szczególnie w porównaniu z tak mobilną grupą jak Romowie, ale interesujące w kontekście osia-
dłej grupy Tatarów. Nie przekłada się to jednak na szczególną symbolizację terytorium, choć jest 
to być może proces, który ujawni się dopiero w przyszłości, w kontekście tworzenia kultury sym-
bolicznej rozproszonej diaspory Łemków.

Wykres 21. Elementy tradycji i kultury wykorzystywane w twórczości
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Wykres 20. Tradycja i kultura etniczna jako źródło inspiracji dla twórczości
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Jeden z kluczowych obszarów praw kulturowych, jakim jest rodzimy język grupy, po raz kolej-
ny ujawnia swoją dwoistość funkcji oraz zdecydowanie niejednoznaczny charakter. Problem 
ten został opisany w wielu opracowaniach socjo- i etnolingwistycznych i w pełni potwierdza się 
w przeprowadzonym badaniu. Nie można jakkolwiek generalizować funkcji języka rodzimego. Są 
bowiem grupy, takie jak Łemkowie, dla których język jest prawdziwą wartością rdzenną, w mniej-
szym stopniu jest on fundamentalnym tworzywem dla działalności twórczej Romów, którzy spe-
cjalizują się zasadniczo w rozwoju swojej kultury muzycznej i tanecznej oraz ginie z pola widzenia 
Tatarów, którzy porzucili w długich procesach historycznych i akulturacyjnych tę formę identyfi-
kacji etnicznej. Przykład ten potwierdza, jak bardzo elastycznie i wielorako traktować należy pra-
wa kulturowe i w jak równie wieloraki sposób interpretować należy rolę przypisywaną działalności 
twórczej, także w obszarach praw kulturowych.

Wykres 22. Poziom znajomości języka rodzimego/etnicznego
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Wykres 23. Wykorzystanie języka rodzimego/etnicznego w twórczości
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Interesujący jest fakt, iż dla niektórych badanych, szczególnie w grupie Łemków i Romów, emocje, 
a zapewne także wartości związane z ich działalnością twórczą, mogą być wyrażane zarówno w ję-
zyku rodzimym, jak i języku polskim. Grupa te posiada niezwykle cenny potencjał twórczy w kon-
tekście komunikacji międzykulturowej, który pozwala jje na działanie mniej zależne od języka. 
Z wielu względów powinna być traktowana jako grupa transgresji kulturowych, istotnych w coraz 
bardziej wielokulturowym społeczeństwie polskim oraz w równie wielokulturowej Europie.

Wykres 24. Jaki język pozwala lepiej wyrazić emocje dotyczące działalności 
                       twórczej/artystycznej?
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Różnorodność czynników tworzących kulturowe zaplecze działalności twórczej, a tym samym 
wyznaczających wartości i kanony praw kulturowych bardzo wyraźnie ilustrują odpowiedzi precy-
zujące warunki identyfikacji etnicznej. Ujęcie porównawcze ukazuje istotne różnice w traktowa-
niu języka etnicznego oraz religii przodków. Wartości te najbardziej eksponują Łemkowie, a nie są 
one już tak istotne dla przedstawicieli społeczności Romów i Tatarów. Z faktu tego wynika wiele 
konsekwencji praktycznych. Grupy te inaczej profilować będą swoje prawa kulturowe, adekwatnie 
do wyznawanych wartości rdzennych. Oznacza to, iż nie wszystkie osiem obszarów praw kulturo-
wych ma jednakowe znaczenie dla konkretnych grup i w relacjach z odmiennymi społecznościa-
mi. Możemy więc zbudować istotny teoretycznie i praktycznie wniosek, który w analizowanym 
zagadnieniu znajduje swoje pośrednie odzwierciedlenie, iż działalność twórcza nie jest powią-
zana z realizacją praw kulturowych w abstrakcyjny i zunifikowany sposób. Z drugiej strony prawa 
kulturowe nie mogą być pojmowane, a tym bardziej projektowane, jako swoisty algorytm, ale 
celować w realia kulturowe konkretnych środowisk i pozostawać w relacji do grup o dokładnie 
zdiagnozowanych wartościach, kompetencjach i systemie logotwórczych dynamizmów kultury, 
czyli sposobie nadawania poszczególnym obszarom życia indywidualnego i wspólnotowego we-
wnętrznie doświadczanego sensu, celu i wartości.
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Wykres 26. Współczesne funkcje twórczości wg respondentów

5

4

3

2

1

U
ka

zy
w

an
ie

 w
aż

ny
ch

 
pr

ob
le

m
ów

 s
po

łe
cz

ny
ch

0

Tatarzy

Romowie

Łemkowie

U
po

w
sz

ec
hn

ia
ni

e 
dz

ie
dz

ic
tw

a 
ku

ltu
ro

w
eg

o 
m

ni
ej

sz
oś

ci

W
yr

aż
an

ie
 s

w
oj

ej
 

to
żs

am
oś

ci

Pr
ez

en
to

w
an

ie
 id

ei
/

św
ia

to
po

gl
ąd

u

Tw
or

ze
ni

e 
po

zy
ty

w
ne

go
w

iz
er

un
ku

 g
ru

py
 

et
ni

cz
ne

j

Za
sp

ok
aj

an
ie

 p
ot

rz
eb

es
te

ty
cz

ny
ch

In
na

 fr
un

kc
ja

:
 „p

ro
m

ow
an

ie
 re

gi
on

u”

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

N
aw

ią
zy

w
an

ie
 d

ia
lo

gu
 m

ię
-

dz
y 

Łe
m

ka
m

i a
 re

sz
tą

 
sp

oł
ec

ze
ńs

tw
a

Za
ch

ow
an

ie
 tr

ad
yc

ji 
i 

ku
ltu

ry

Bu
do

w
an

ie
 p

oc
zu

ci
a 

so
lid

ar
no

śc
i w

śr
ód

 
cz

ło
nk

ów
 g

ru
py

Pr
ze

ła
m

yw
an

ie
 

st
er

eo
ty

pó
w

Wykres 25. Warunki identyfikacji etnicznej
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Wszystkie badane grupy w analogiczny sposób pojmują najważniejsze funkcje działalności twór-
czej, jaką zajmują się zarówno indywidualnie jak i zespołowo, koncentrując się na upowszechnia-
niu dziedzictwa kulturowego, zachowaniu tradycji i kultury oraz tworzeniu pozytywnego wize-
runku grupy, co szczególnie podkreślają Romowie.

Niezbywalnym elementem działalności twórczej jest korzystanie ze środków wsparcia instytucjo-
nalnego, prywatnego i środowiskowego, co stanowi o rodzaju praw kulturowych z racji prawa do 
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korzystania z zasobów i kapitałów społecznych, jako rodzaju kapitału kulturowego. Wszystkie ba-
dane grupy korzystają z zewnętrznych środków wsparcia, z tym, że najbardziej rozbieżne dekla-
racje zgłaszają przedstawiciele Łemków – z jednej strony wykazując największe zainteresowanie 
różnymi formami dofinansowania ze środków państwowych, miejskich, prywatnych i europej-
skich, z drugiej deklarując największy brak realnego korzystania z wymienionych form dofinanso-
wania, co ilustrują poniższe zestawienia.

Wykres 27. Formy dofinansowania, z których respondent korzystał do tej pory
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Wykres 28. Jakie formy dofinansowania respondenci uważają za najbardziej pomocne 
                        w rozwoju twórczości?
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3. Zamiast zakończenia

Działalność twórcza w badanych grupach wykazuje wiele cech wspólnych, ale na uwagę zasługu-
ją omówione istotne różnice: szczególnie w pozycji i roli języka etnicznego, elementów definiują-
cych identyfikację kulturową, znaczenia przywiązywanego do konkretnego terytorium swojego 
osiedlenia, a także religii, umiejętności zrzeszania i korzystania z form dofinansowania. Wymie-
nione różnice skłaniają do wniosku o niejednolitej wykładni praw kulturowych, jakie działalność 
twórcza dookreśla, ale też sposobu, w jaki prawa kulturowe stwarzają dla niej kontekst, a wręcz 
stymulują. Wnioskiem równie praktycznym jest konieczność szerszego rozumienia działalności 
twórczej grup etnicznych, które przełamać muszą tradycyjne skoncentrowanie na kulturze arty-
stycznej, jak muzyka, taniec, a nawet literatura piękna, przy jednoczesnym zaniedbaniu tych jej 
wymiarów, które określają prawa kulturowe współczesnych społeczeństw w ośmiu przywołanych 
wcześniej obszarach: ekspresji artystycznej, a także dostępu do szeroko pojmowanej kultury, 
prawa do tożsamości kulturowej, do kultywowania własnego języka grupy, edukacji, ochrony 
jej dziedzictwa kulturowego, poszukiwania własnej prawdy historycznej, oraz wolności akade-
mickiej. Działalność twórcza zwrócić się musi ku tym właśnie obszarom, stając się jednocześnie 
realizacją praw kulturowych nie tylko grup etnicznych, ale także innych grup we współczesnym 
globalizującym się świecie narastających różnic i sprzeczności, które można pokonać jedynie wi-
zją powrotu do wizji świata, jaką mieli pionierzy koncepcji prawa narodów, a więc społeczności 
poszukującej ponad dysfunkcją sprzeczności tego, co łączy, co może być wartością wzajemności, 
wymiany i współzależności. 
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1.  Instytucje rządowe w Polsce odpowiedzialne za współpracę 
z mniejszościami etnicznymi

Dbanie o przestrzeganie prawa mniejszości etnicznych do zachowania i rozwoju własnego języ-
ka bądź dialektu, tradycji oraz rozwoju własnej kultury należy do powinności władzy publicznej. 
Głównym organem regulującym tę kwestię jest Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej powstała w 1989 r. Do zakresu jej działań należą: utrzymanie 
dziedzictwa kulturowego i językowego oraz ochrona praw mniejszości etnicznych, jak również 
przestrzeganie zasady równouprawnienia bez względu na pochodzenie etniczne11. Ponadto zaj-
muje się ona współtworzeniem prawa dotyczącego mniejszości narodowych i etnicznych, współ-
pracą ze środowiskami mniejszościowymi, a także analizą i interwencją w kwestiach problemo-
wych2. Zadnia te zostały określone w Konstytucji RP (art. 35), a także w Ustawie o mniejszościach3. 

W Ustawie określono rolę organów administracji rządowej. Istotną przewidziano dla Departamen-
tu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Zadaniem urzędu jest sprzyjanie realizacji praw i potrzeb grup etnicznych 
poprzez wspieranie zachowania i rozwoju ich tożsamości, kultury i języka, a także przestrzegania 
zasady równouprawnienia. Ponadto do zadań ministerstwa należą działania wspierające inte-
grację obywatelską i społeczną, jak również ochrona praw etnicznych. Istotnym zadaniem jest 
także upowszechnianie wiedzy na temat mniejszości, ich kultury i sytuacji w państwie4. W 2005 
r. w ramach departamentu powołano Zespół do spraw Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicz-
nych, którego głównym zadaniem jest realizacja spraw związanych z mniejszościami, zwłaszcza 
w zakresie rozwoju kultury i zachowania ich języka. Działania zespołu koncentrują się na wspiera-
niu działalności instytucji kulturalnych, twórczości i artystów, organizacji wydarzeń kulturalnych. 
Ponadto wspierają wydawanie książek, czasopism, prasy w języku mniejszości lub języku regio-
nalnym, także w postaci cyfrowej i zapisu dźwiękowego. Zespół stara się również dbać o roz-
wój bibliotek. W 2011 r. Zespół oraz cały Departament wszedł w skład Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji5. W listopadzie 2015 r. został ponownie włączony do Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji. Następnie w kwietniu 2016 r. Departament połączono z Wydziałem do spraw 
Mniejszości Romskiej oraz Zespołem Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych, przy zacho-
waniu dotychczasowej nazwy6.

W myśl Ustawy o mniejszościach, do wojewody należy koordynacja na terenie województwa dzia-
łań realizujących projekty mające wspierać mniejszości narodowe i etniczne. Istotnym zadaniem 
jest także podejmowanie kroków mających na celu ochronę ich praw a także rozwiązywanie 

1 Załącznik do uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu RP (tekst jednolity M.P. 2012 poz. 32 z późn. zm.)
2 Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej, 

Warszawa 2007, s. 89.
3 Nijakowski L., Oświata mniejszości narodowych w Polsce, [w:] „Zielone Wiadomości”, 1 kwietnia 2013.
4 Art. 21 Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – tekst ujednolicony (Dz. U. 2005, nr 

17, poz. 141 z późn. zm.).
5 Zespół do Spraw Kultury Mniejszości Narodowych i Etnicznych http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniej-

szosci/podmioty-odpowiedzialn/zespol-kulturymniejsz/6484,Zespol-do-Spraw-Kultury-Mniejszosci-Narodowych-i
-Etnicznych.html (dostęp: 14.03.2016).

6 Wydział Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/mniejszosci/podmioty-odpowiedzialn/wydzial-mniejszosci-

na/6482,Wydzial-Mniejszosci-Narodowych-i-Etnicznych.html (dostęp: 12.07.2016).
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najważniejszych problemów tych społeczności. W tym celu wojewoda ma współpracować z orga-
nami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, zwłaszcza mniejszościowymi7.

Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych rozpoczął współpra-
cę z przedstawicielami mniejszości w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych 
i Etnicznych. W jej ramach działają zespoły: do spraw edukacji, do spraw kultury i mediów, a także 
do spraw romskich. Jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, Komisja Wspól-
na ma za zadanie opiniowanie spraw dotyczących praw i potrzeb mniejszości oraz ich realizacji, 
a także programów mających się przysłużyć zachowaniu tożsamości i rozwojowi kultury. Ponad-
to Komisja opiniuje projekty ustaw w tym zakresie oraz projekty finansowania z budżetu pań-
stwa inicjatyw, mających przyczynić się dla dobra mniejszości. W realizacji swych zadań Komisja 
współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jak również z organi-
zacjami społecznymi. W wydawaniu opinii zazwyczaj opiera się na ekspertyzach instytucji nauko-
wych8. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele organów administracji rządowej (ministrowie: 
do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, do spraw administracji 
publicznej, do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do spraw oświaty i wychowania, 
do spraw finansów publicznych, do spraw pracy, sprawiedliwości, do spraw wewnętrznych, do 
spraw zabezpieczenia społecznego, do spraw zagranicznych, a także prezesi: Głównego Urzędu 
Statystycznego, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów). Ponadto w skład Komisji wchodzą przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych: 
w przypadku grup etnicznych karaimskiej i tatarskiej po jednym, natomiast w przypadku łem-
kowskiej i romskiej – po dwóch9.

Istotnymi działaniem Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych było zainicjowanie 
w 2001 r. w Instytucie Filologii Rosyjskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie specjalizacji filo-
logii rosyjskiej z językiem rusińsko-łemkowskim. Specjalizacja ta ma na celu szerzenie wiedzy na 
temat: języka rusińsko-łemkowskiego, historii i kultury rusińsko-łemkowskiego obszaru języko-
wego, literatury rusińsko-łemkowskiej, a także gramatyki opisowej języka rusińsko-łemkowskie-
go10. Ponadto 6 czerwca 2008 r. powołano Zespół do spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu 
i Mniejszości Narodowych i Etnicznych11. Do ostatnich najważniejszych działań Komisji Mniej-
szości Narodowych i Etnicznych należy zaliczyć prace nad nowelizacją Ustawy o mniejszościach, 
która miała na celu między innymi uznanie za język regionalny etnolektu śląskiego. Ponadto pro-
jektowano wprowadzenie języka pomocniczego w gminach, gdzie liczba mieszkańców danej 
mniejszości wynosiła 20 i więcej procent12. Nowelizacja została zawetowana przez Prezydenta RP 

7 Art. 22. Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym – tekst ujednolicony (Dz. U. 2005, nr 
17, poz. 141 z późn. zm.).

8 Ibidem, art. 23.
9 Ibidem, art. 24.
10 http://neofilologia.up.krakow.pl/?page_id=351 (dostęp: 15.03.2016).
11 Protokół z I posiedzenia Zespołu do Spraw Romskich, Warszawa, 6 czerwca 2008 r., http://mniejszosci.narodowe.mac.

gov.pl/mne/komisja-wspolna/zespol-do-sprawromski/posiedzenia/6495,I-posiedzenie-Zespolu-do-Spraw-Romskich
-Komisji-Wspolnej-Rzadu-i-Mniejszosci-Nar.html (dostęp: 17.03.2016).

12 Druk nr 567, Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regional-
nym, a także niektórych innych ustaw http://www.sejm.gov.pl (dostęp: 18.03.2016), Druk nr 3545, O zmianie ustawy 
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw http://mniejszosci.
narodowe.mac.gov.pl/mne/prawo/ustawa-o-mniejszosciac/6492,Ustawa-omniejszosciach-narodowych-i-etnicznych
-oraz-o-jezyku-regionalnym.html (dostęp: 12.07.2016).
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w październiku 2015 r. Powodem był brak oszacowania skutków finansowych dla budżetów po-
wiatów i gmin, w których obowiązywałoby wprowadzenie języka pomocniczego13. 

Do najważniejszych programów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji należy za-
liczyć dotacje i konkursy na wsparcie praw i kultury mniejszości etnicznych. Podjęto sporo ini-
cjatyw dotyczących Romów14. 19 sierpnia 2003 r. Rada Ministrów uchwaliła ustanowienie wielo-
letniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce15. Projekt ten miał w swoim założeniu 
wyrównanie szans osób należących do tej mniejszości oraz wsparcie w zachowaniu tożsamości 
i kultury Romów. Przewidywał działania na rzecz wykształcenia dzieci i młodzieży na poziomie 
podstawowym, średnim i wyższym, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych. Głównym ce-
lem przedsięwzięcia było zapobieganie bezrobociu i wykluczeniu Romów. Program ten zakładał 
również pracę na rzecz integracji ludności romskiej i jej aktywizacji zawodowej. Przewidywał też 
objęcie tej grupy etnicznej szerokim dostępem do opieki lekarskiej i poprawę jej sytuacji bytowej, 
a szczególnie zapewnienie Romom ochrony przed napaściami na tle etnicznym. Temu ostatnie-
mu przysłużyć się miała poprawa stanu wiedzy na temat tej społeczności, zmiana negatywnych 
stereotypów oraz poprawa wizerunku. Istotną kwestią była także kultura i tożsamość romska, 
która jako oryginalna i wyjątkowa na tle innych kultur europejskich, zasługiwała na szczególną 
pieczę. Najważniejsze inicjatywy podjęto w edukacji. Stworzono klasy zintegrowane, w których 
dzieci romskie mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli. Zwrócono uwagę na pedagogów, 
kształcąc nauczycieli wspomagających, znających metodykę nauczania w klasach zróżnicowa-
nych kulturowo. Dodatkowo zaplanowano wybór asystenta romskiego – osoby wywodzącej się 
z tego środowiska, cieszącej się zaufaniem, która ma zapewnić dzieciom i młodzieży romskiej 
pomoc w kontaktach ze szkołą, budować jej pozytywny obraz i wpływać na przyszłość. Do zadań 
asystenta romskiego należy ponadto komunikacja między społecznością a szkołą w sprawach 
zarówno konfliktowych jak i pomocowych. Dla wsparcia kształcenia kandydatów na nauczycieli 
wspomagających oraz asystentów romskich przewidziano możliwość specjalistycznego doszka-
lania w zakresie wiedzy na temat dialogu międzykulturowego i cyganologii. W programie tym do-
strzeżono potrzebę wsparcia finansowego nauki w zakresie dofinansowania zakupu podręczni-
ków, dożywiania w szkołach, zajęć wyrównawczych, lekcji dotyczących kultury i tradycji romskiej, 
rozwoju artystycznego oraz pomocy stypendialnej. Za istotne uznano organizowanie zajęć edu-
kacyjno-integracyjnych, a także obozów, kolonii i zimowisk. Postanowiono kłaść nacisk zwłaszcza 
na pomoc psychologiczną i pedagogiczną16. 

W kwestii ochrony kultury i zachowania tożsamości etnicznej Romów podjęto decyzję o wspie-
raniu romskich inicjatyw artystycznych, a także ich prezentacji reszcie społeczeństwa polskiego. 
Miało to znaleźć wyraz we wsparciu zespołów muzycznych, organizacji imprez kulturalnych oraz 

13 http://l24.lt/pl/polska/item/96411-prezydent-rp-zawetowal-nowele-ustawy-o-mniejszosciach-narodowych-ietnicz-
nych (dostęp: 12.07.2016).

14 Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale J. Jaciubka: Romowie w Polsce. Rys historyczno-kulturowy.
15 Uchwała nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. W sprawie ustanowienia programu wieloletniego Pro-

gram na rzecz społeczności romskiej w Polsce http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-na
-rzecz-spole/uchwala-radyministrow/6669,Uchwala-Rady-Ministrow-z-dnia-19-sierpnia-2003-r-w-sprawie-ustanowie-
nia-programu.html (dostęp: 19.03.2016).

16 Treść programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004–2013 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/
mne/romowie/program-na-rzecz-spole/program-na-rzecz-spole/trescprogramu-na-rzec/6670,Tresc-Programu.html 
(dostęp: 20.03.2016).
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wspieraniu badań naukowych dotyczących historii i kultury tej grupy etnicznej. Ważna była także 
kwestia upamiętnienia zagłady Romów podczas II wojny światowej17. 

W celu finansowania programu utworzono specjalną dotację, uzupełnioną ze środków pochodzą-
cych z samorządów terytorialnych, fundacji oraz organizacji krajowych i międzynarodowych pra-
gnących przyczynić się do wsparcia mniejszości romskiej18. W latach 2007–2013 społeczność ta 
została objęta Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki Komponent romski, mającym na celu ak-
tywizację zawodową19. Od 2012 r. organizowane są także konkursy stypendialne dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów romskich, środki na stypendia pochodzą z dotacji Ministra Administracji 
i Cyfryzacji20. W 2014 r. uruchomiono także Program integracji społeczności romskiej w Polsce, czyli 
konkurs na ogólnopolskie projekty21. Jest to kontynuacja Programu na rzecz społeczności romskiej 
w Polsce, przewidziana na lata 2014–2020. Jednym z założeń przedsięwzięcia jest edukacja kultu-
ralna, której celem jest zwiększenie efektywności w rozpowszechnianiu wiedzy z zakresu kultury, 
historii a także postawy obywatelskiej. Ponownie położono nacisk na ochronę tożsamości Romów 
poprzez popularyzację wiedzy na ich temat wśród społeczności polskiej. Istotne wydaje się za-
szczepienie wśród romskiej ludności postawy obywatelskiej, chociażby przez większy dostęp 
do edukacji cyfrowej na temat wspólnego dziedzictwa narodowego22. W tym celu zaplanowano 
inicjatywy w postaci projektów społecznych o zasięgu lokalnym (na terenie miasta lub gminy), 
dotyczących kompleksowej pracy w zakresie edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej, a także 
projektów ogólnopolskich, np. wspomagających kształcenie nauczycieli wspomagających i asy-
stentów romskich. Dużo miejsca w tym programie zajmuje fundusz stypendialny dla wybitnie 
uzdolnionych uczniów i studentów. Obok grantów wspierających programy doszkalające nauczy-
cieli i asystentów, zaplanowano utworzenie na wyższych uczelniach studiów podyplomowych 
Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, współpraca, instrumenty integracji społecznej, stereoty-
py etniczne, przeznaczonych dla osób pracujących ze społecznością romską23. 

Z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji były również organizowane konkursy: 
Wydawanie czasopisma dla mniejszości romskiej, Zorganizowanie w Krakowie festiwalu dzieci i mło-
dzieży romskich (soliści oraz zespoły) uzdolnionych artystycznie, Konkurs stypendialny dla uczniów 
romskich uzdolnionych artystycznie, Konkurs ofert na realizację zadania pn. Przedsięwzięcia o cha-
rakterze teatralnym związane z promowaniem dziedzictwa kulturowego romskiej mniejszości etnicz-
nej, Festiwal muzyki i tradycji romskiej, Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Programu na rzecz 

17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 „Komponent romski” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/

komponent-romski-progr/6762,Informacje-o-PO-KL.html (dostęp: 25.03.2016).
20 Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych w 2012 r., realizowany dzięki dotacji Ministra 

Administracji i Cyfryzacji http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/programystypendialne (dostęp: 
25.03.2016).

21 Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 r. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/
program-integracji-spol/program-integracjispol/8490,Program-integracji-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-w-ro-
ku-2015.html (dostęp: 26.03.2016).

22 Uchwała nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r. W sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
„Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”, s. 49 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/
mne/romowie/program-integracji-spol/8303,Program-integracjispolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.
html (dostęp: 28.03.2016).

23 Ibidem, s. 55 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/romowie/program-integracji-spol/8303,Programintegracji
-spolecznosci-romskiej-w-Polsce-na-lata-2014-2020.html (dostęp: 30.03.2016).
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społeczności romskiej w Polsce, Organizacja i przeprowadzenie konkursu stypendialnego dla uczniów 
pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych24. 

Inne grupy etniczne również mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. Nie są to może tak zaawansowane programy jak w przypadku ludności romskiej, ale 
są istotnymi inicjatywami ze strony rządu. Między innymi należy wymienić Konkurs na realizację 
zadania wsparcia dla projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej ludności 
łemkowskiej w Polsce z 2007 r., na który przeznaczono 90 000 złotych25. W 2007 r. ogłoszono także 
podobne konkursy z zakresu Organizacji koncertu prezentującego kulturę mniejszości łemkowskiej 
oraz innych mniejszości narodowych i etnicznych, Działalności artystycznej zespołów muzycznych 
i tanecznych mniejszości łemkowskiej, Działalności badawczej na temat kultury i historii mniejszości 
łemkowskiej26. Wyróżnionymi projektami były: Petro Murianka A Wisła płynie... oraz III Chwila z kul-
turą Łemkowską realizowane przez Stowarzyszenie Łemków, a także Inwentaryzacja ikonograficzno
-opisowa cmentarzy łemkowskich w nieistniejących wsiach na terenie gmin Sękowa, Uście Gorlickie 
i Grybów realizowany przez Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej „Elips”, projekt Stowarzyszenia 
Miłośników Kultury Łemkowskiej Działalność artystyczna Zespołu Lemko Tower oraz Przygotowanie 
i publikacja książki: Łemkowie, Bojkowie, Rusini. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, realizowany 
przez Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”27. W 2008 r. ogłoszono konkurs na realizację zada-
nia Działalność wydawnicza służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości 
łemkowskiej w Polsce28. Laureatem konkursu został Klub Patriotów Łemkowszczyzny z projektem 
Panteon twórców łemkowskich29. Kolejny konkurs – z 2011 r. – dotyczył Publikacji czasopism dla 
mniejszości łemkowskiej, a jego laureatem zostało Stowarzyszenie Łemków30. 

Podobne konkursy były ogłaszane dla mniejszości tatarskiej. W 2007 r. Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsa-
mości kulturowej mniejszości tatarskiej w Polsce, realizowane poprzez działalność artystyczną, 

24 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje (dostęp: 02.04.2016).
25 Wsparcie projektów służących podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości łemkowskiej w Polsce 

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6609,Wsparcie-projektowsluzacych-podtrzy-
maniu-i-rozwojowi-tozsamosci-kulturowej-mnie.html (dostęp: 02.04.2016).

26 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6603,Dzialalnosc-badawcza-na-tematkultury-i
-historii-mniejszosci-lemkowskiej.html (dostęp: 03.04.2016);

 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6593,Organizacja-koncertu-prezentujacego-
kulture-mniejszosci-lemkowskiej-oraz-innych-.html (dostęp: 05.04.2016);

 http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6594,Dzialalnosc-artystyczna-zespolowmu-
zycznych-i-tanecznych-mniejszosci-lemkowskiej.html (dostęp: 05.04.2016).

27 Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 sierp-
nia 2007 r. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6619,Wyniki-otwartychkonkursow
-ofert-ogloszonych-przez-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i.html (dostęp: 08.04.2016).

28 Konkurs ofert na realizację zadania: Działalność wydawnicza służąca podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej 
mniejszości łemkowskiej w Polsce http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2008/konkursy/6588,Kon-
kurs-ofert-na-realizacje-zadaniapn-Dzialalnosc-wydawnicza-sluzaca-podtrzyman.html (dostęp: 08.04.2016).

29 Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 7 sierp-
nia 2008 r. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2008/konkursy/6590,Wyniki-otwartychkonkursow
-ofert-ogloszonych-przez-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i.html (dostęp: 10.04.2016).

30 Otwarty konkurs ofert na zadanie: Publikacja czasopism dla mniejszości łemkowskiej http://mniejszosci.narodowe.
mac.gov.pl/mne/dotacje/2011/konkursy/6539,Otwarty-konkurs-ofert-na-zadanie-pn-Publikacja-czasopism-dla
-mniejszosci-lemkows.html (dostęp: 11.04.2016).
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wydawniczą, medialną oraz edukacyjną31. Laureatami zostały projekty Budowa i prowadzenie ser-
wisu internetowego Podlaski Szlak Tatarski www.szlaktatarski.pl, Warsztaty tańca tatarskiego – edu-
kacja artystyczna dzieci i młodzieży, Podlaskie dni Bajramowe oraz Wydanie Kalendarza Tatarskiego 
Muzułmanów Polskich. Wszystkie projekty były realizowane przez Muzułmański Związek Religijny 
w Rzeczypospolitej Polskiej32. Konkurs kontynuowano również w 2008 r.33 i ponownie wyróżniono 
projekty Muzułmańskiego Związku Religijnego: II Warsztaty tańca tatarskiego – edukacja artystycz-
na dzieci i młodzieży, II Podlaskie Dni Bajramowe, Wydanie Kalendarza Tatarskiego Muzułmanów 
Polskich, a także Dzień kultury tatarskiej34. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Departamencie 
Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych finansowało także kurs nauki języ-
ka tatarskiego35.

Wsparciem objęto także karaimską grupę etniczną. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji ogłosiło w 2010 r. konkurs Publikacja czasopisma dla mniejszości karaimskiej. Celem kon-
kursu było sfinansowanie czterech zeszytów periodyku o tematyce dotyczącej karaimskiej grupy 
etnicznej. Laureatem został Związek Karaimów Polskich, wydający Almanach Karaimski36. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieliło w 2007 r. wsparcia finansowego na wydanie 
czasopisma Awazymyz, animację Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar”, a także, we 
współpracy z Miastem Wrocław, wsparło utworzenie Karaimskiego Archiwum Cyfrowego. MSW 
wsparło także publikację książek Chłopiec z Leśnik. Dziennik z lat 1939–1944 Szymona B. Pileckiego 
oraz Rozmówki polsko-litewsko-karaimskie Haliny Kobeckaite. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach konkursów Dziedzictwo kulturowe dofinansowało projekty: Cmentarz 
karaimski (XIX w.): ratownicze prace konserwatorskie i pielęgnacyjne usuwające zagrożenia dla zabyt-
kowego cmentarza, Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi 
rękopisami i starodrukami, Karaimskie drogi. Spis podróżny II, Karaimskie pieśni domowe. Nagranie 
i wydanie płyty zespołu Maqam, Kalejdoskop kultur w wielokulturowym Wrocławiu, Czarodziejski koń 
księcia Witolda, czyli o czym opowiadają legendy karaimskie, Życie w pieśni karaimskiej, Rozbudo-
wa e-jazyszlar, karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej, części składowej Karaimskiego Archiwum 
Cyfrowego. Związek otrzymał też dofinansowanie z Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kul-
turalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na projekt Karaj jołłary – karaimskie drogi. Spotkania 
pomiędzy Polską a Litwą37.

31 Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości tatarskiej w Polsce http://mniejszosci.
narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6596,Zadanie-sluzace-podtrzymaniu-irozwojowi-tozsamosci-kul-
turowej-mniejszosci-tatar.html (dostęp: 11.04.2016).

32 Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 31 sierp-
nia 2007 r. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2007/konkursy/6619,Wyniki-otwartychkonkursow
-ofert-ogloszonych-przez-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i.html (dostęp: 11.04.2016).

33 Konkurs ofert na realizację zadania: Zadanie służące podtrzymaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości tatar-
skiej w Polsce http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2008/konkursy/6586,Konkurs-ofert-na-realizacje
-zadaniapn-Zadanie-sluzace-podtrzymaniu-i-rozwojowi-.html (dostęp: 13.04.2016).

34 Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 7 sierp-
nia 2008 r. http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2008/konkursy/6590,Wyniki-otwartychkonkursow
-ofert-ogloszonych-przez-Ministra-Spraw-Wewnetrznych-i.html (dostęp: 15.04.2016).

35 http://ztrp.pl/nauka-jezyka-tatarskiego-2/ (dostęp: 15.04.2016).
36 Wyniki otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne: Publikacja czasopisma dla mniejszości karaimskiej http://mniej-

szosci.narodowe.mac.gov.pl/mne/dotacje/2010/konkursy/6558,Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-nazadanie-pu-
bliczne-pn-Publikacja-czasopisma-dl.html (dostęp: 16.04.2016). Patrz też: http://www.almanach.karaimi.org/index.
php/almanach (dostęp: 16.04.2016).

37 http://www.karaimi.org/o-nas/zrealizowane-projekty (dostęp: 17.04.2016).
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2. Działalność mniejszościowych organizacji pozarządowych

O ochronę dziedzictwa kulturowego grup etnicznych dbają zwłaszcza mniejszościowe organiza-
cje pozarządowe. Ich działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w pełni umożliwiono do-
piero na przełomie 1989 i 1990 r. W PRL istniały przepisy dopuszczające tworzenie stowarzyszeń, 
jednak w bardzo ograniczonej formie. W efekcie zmiany władz, a co za tym idzie – przepisów, roz-
począł się dynamiczny proces aktywizacji mniejszości narodowych i etnicznych w ramach tworzą-
cych się ustrukturyzowanych organizacji. W 2007 r. działało ok. 170 mniejszościowych organizacji. 
Na usprawnienie systemu działalności stowarzyszeń miała wpływ realizacja przez polskie pań-
stwo zobowiązań międzynarodowych dotyczących praw człowieka, a także prawa do stowarzy-
szania. Ponadto w art. 35 Konstytucji RP zagwarantowano mniejszościom narodowym i etnicznym 
prawa, zwłaszcza w zakresie oświaty, kultury oraz religii38. 

Najmniej liczna karaimska grupa etniczna integruje się wokół Związku Karaimów Polskich, którego 
głównym celem jest konsolidacja tej społeczności. Organizacja dąży do prowadzenia badań na-
ukowych na temat historii, kultury i tradycji, także w zakresie statystki. Prowadzi działania w celu 
aktywizacji młodzieży w ramach Karaimskiego Zespołu Folklorystycznego „Dostłar” i utrzymania 
kontaktów z grupami Karaimów poza granicami państwa. Związek utworzył cyfrowe archiwum 
karaimskie, wydaje czasopismo Awazymyz oraz rocznik Almanach karaimski. W ostatnim czasie 
opublikował także kalendarz karaimski na 2016 r. Związek realizował wiele projektów współfi-
nansowanych przez instytucje rządowe, był organizatorem wydarzeń kulturalnych: warsztatów 
tanecznych, przedstawień Karaimskie rytmy, wystawy Karaj jołłary – karaimskie drogi. Karaimi 
w dawnej fotografii39.

Łemkowskie organizacje pozarządowe, pomimo ideologicznych i pronarodowych różnic, dążą do 
zachowania własnej kultury, jak również do likwidacji skutków przesiedleń w ramach akcji „Wisła”. 
W kwietniu 1989 r. w Legnicy powstała pierwsza organizacja łemkowska Stowarzyszenie Łemków 
– reprezentacja orientacji zaznaczającej swą odrębność od narodu ukraińskiego, opowiadającej 
się za przynależnością do Karpackich Rusinów40. Inicjatorem powołania organizacji był Dymitr Ru-
synko. Do zarządu weszli: Andrzej Kopcza, autor statutu i przewodniczący stowarzyszenia; a także 
Stefan Kosowski, Piotr Trochanowski, Jarosław Horoszczak oraz Stefania Dubec. 30 czerwca 1989 
r. ukazał się pierwszy numer oficjalnego organu Besida41. Istotnym aspektem powstania organi-
zacji była manifestacja własnej tożsamości narodowej i integracji tej społeczności42. Znalazło to 
wyraz w aktywnej działalności w ruchu karpatoruskim, między innymi zainicjowaniu w 1991 r. 

38 Janusz G., Prawo do stowarzyszania się mniejszości narodowych, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych 
i postulowanych w Polsce po II wojnie światowej, red. Dudra S., Nitschke B., Kraków 2013, s. 17.

39 http://www.karaimi.org/o-nas/zrealizowane-projekty (dostęp: 05.06.2016); zob. Dudra S., Kubiak R., Karaimi. Orga-
nizacje mniejszości karaimskiej w Polsce, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych…, s. 
289–312.

40 Barwiński M., Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956–2012, [w:] „Acta Univerditatis Lo-
dziensis Folia Geographica socio-oeconomica” nr 12(2012), s. 130.

41 http://www.stowarzyszenielemkow.pl (dostęp: 05.05.2016).
42 Dudra S., Łemkowie. Struktury organizacyjne Łemków w powojennej Polsce, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, 

etnicznych i postulowanych…, s. 257; zob. Albin J., Chudy J., Z genezy Stowarzyszenia Łemków, [w:] „Acta Universitatic 
Wratislaviensis Studia nad współczesną myślą polityczną”, red. Lewandowski C., nr 1665(1994).
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Światowego Kongresu Rusinów w Medzilaborcach, a także przyjęciu roli gospodarza drugiego zjaz-
du, który odbył się 22 maja 1993 r. w Krynicy43.

Celem Stowarzyszenia jest integracja ludności łemkowskiej, ochrona i rozwój kultury i tradycji, 
a także nauka etnolektu łemkowskiego. Do głównych zadań należy także popularyzacja historii 
Łemkowszczyzny poza granicami państwa. Realizacja tych założeń przebiega na polu organizacji 
działalności kulturalno-oświatowej, między innymi koncertów, spektakli teatralnych, seminariów 
etc. Ponadto Stowarzyszenie dąży do otwierania bibliotek, czytelni, klubów oraz muzeów. Two-
rzy amatorskie zespoły artystyczne i organizuje kursy dotyczące kultury łemkowskiej. Istotne jest 
także wydawanie czasopism mniejszościowych, literatury i broszur oraz katalogowanie i utrwala-
nie zabytków kultury łemkowskiej. Ważna jest współpraca z władzami administracyjnymi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz organizacjami, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, samorządowymi 
jak również z instytucjami naukowymi i kulturalnymi44. Stowarzyszenie Łemków organizuje między 
innymi festiwale Łemkowska Watra na Obczyźnie i Łemkowska Twórcza Jesień. Organizacja objęła 
patronatem Zespół Pieśni i Tańca „Łastiwioczka”, a także Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”45. 
Działacze propagują naukę etnolektu łemkowskiego w szkołach na wszystkich etapach edukacji. 
W tym celu w 1992 r. wydano podręczniki Łemkowśki bukwy i Leksykalne wyprawy i zabawy autor-
stwa Mirosławy Chomiak, a także Bukwy-układanki Piotra Trochanowskiego. Wznowiono również 
opracowane w latach trzydziestych XX wieku podręczniki Metodego Trochanowskiego 46.

30 grudnia 1989 r. utworzono Zjednoczenie Łemków w Gorlicach, stojące na stanowisku zakłada-
jącym przynależność ludności łemkowskiej do narodu ukraińskiego, przy podkreśleniu jej odręb-
ności regionalnej. Organizacja ściśle współpracuje ze Związkiem Ukraińców w Polsce. Działa na 
polu społeczno-politycznym zarówno państwowym, jak i międzynarodowym, współpracuje m.in. 
z Organizacją Obrony Łemkowszczyzny w Stanach Zjednoczonych oraz Światową Federacją Łem-
kowskich-Ukraińskich Organizacji47. Zjednoczenie stawia sobie za cel reprezentowanie i ochronę inte-
resów ukraińskiej etnograficznej grupy Łemków, przy poszanowaniu ustawodawstwa RP, szczególnie 
w aspekcie zadośćuczynienia, zwłaszcza materialnego, za przesiedlenia w ramach akcji „Wisła”48. 
Organizacja dąży także do ochrony kultury łemkowskiej: muzyki, architektury i malarstwa, a także 
twórczości ludowej i folkloru oraz promocji zespołów regionalnych i amatorskich. W tym celu Zjed-
noczenie Łemków organizuje wydarzenia kulturalne, między innymi coroczny koncert Łemkowskiej 
Watry – święto kultury łemkowskiej. Jest także organizatorem prezentacji malarstwa Łemkowskie 
Jeruzalem, ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych prac Nikifora Krynickiego (Epifaniusza 
Drowniaka)49. Dba także o rozwój oświaty i nauki w łemkowskiej społeczności, zwłaszcza badań 
z zakresu łemkoznawstwa, poprzez organizację kursów, konferencji oraz seminariów naukowych. 
Główny nacisk jest kładziony na dążenie do nauki języka ukraińskiego w szkołach, do których 

43 Dudra S., Łemkowie…, s. 265; zob. Magocsi P. R., The Language Question among the Subcarpathian Rusyn, New Jersey 
1987, Dubiel-Dmytryszyn S., Łemkowie a ruch rusiński, [w:] „Rocznik Ruskiej Bursy”, Gorlice 2007.

44 Statut Stowarzyszenia Łemków, http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=12 
(dostęp: 06.05.2016).

45 Barwiński M., Ukraińskie i łemkowskie…, s. 132.
46 Dudra S., Łemkowie…, s. 264–265; zob. Duć-Fajfer H., Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie, [w:] „Rocznik Ruskiej Bursy”, Gor-

lice 2006.
47 Barwiński M., Ukraińskie i łemkowskie…, s. 132; Dudra S., Łemkowie…, s. 267–278.
48 Dudra S., Łemkowie…, s. 276.
49 Barwiński M., Ukraińskie i łemkowskie…, s. 133; zob. Łemkowskie Archiwum http://www.lemko.pl/kalendarz-impre-

z/%C5%82emkowskie-jeruzalem/ (dostęp: 07.05.2016).
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uczęszczają łemkowskie dzieci. Podobnie jak Stowarzyszenie Łemków, Zjednoczenie szczegól-
ną uwagę przywiązuje do wydawania czasopism, periodyków i materiałów reklamowych. Jego 
głównym organem jest czasopismo Watra50. Wydaje także poezję łemkowską, do tej pory ukazały 
się między innymi tomy Jakiwy Dudry Gwiazdy na skibach, Stefanii Trochanowskiej Werbyna i Ewy 
Młynarczyk-Hyry Tęsknota za Tobą. Wydaje także prace naukowe, między innymi Joanny Okul-
skiej Tożsamość etniczno-kulturowa Łemków w środkowej części Beskidu Niskiego w świetle badań 
socjologicznych oraz opracowania, na przykład Dwutygodnik »Nasz Łemko« w latach 1934–1939. 
Wybrana publicystyka, red. Aleksander Masłej i Włodzimierz Pyłypowicz51.

W 1991 r. zawiązane zostało Stowarzyszenie „Ruska Bursa” w Gorlicach, sięgające tradycją do or-
ganizacji powstałej w 1908 r. Głównym celem tego Stowarzyszenia jest działalność oświatowa 
(w tym organizacja konferencji naukowych, seminariów, kursów językowych dla łemkowskich 
dzieci), kulturalna (organizacja koncertów, wystaw, warsztatów) i wychowawcza (organizacja wy-
jazdów do teatrów, muzeów, skansenów). Organizacja prowadzi też działalność wydawniczą – 
jej głównym organem jest czasopismo naukowe Rocznik Ruskiej Bursy, wydaje również Bibliotekę 
Łemkowskiej Klasyki. Prowadzi biblioteki, archiwum oraz izby pamięci Iwana Rusenki. Współtwo-
rzy łemkowskie radio Lem.fm oraz portal internetowy Lem.fm+. Ponadto prowadzi dziecięcy ze-
spół muzyczny Teroczka oraz grupę teatralną Terka52. Stowarzyszenie „Ruska Bursa” jest członkiem 
Światowej Rady Rusinów53.

O zachowanie łemkowskiej tradycji i kultury dbają także: 

  Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” (założony w 1991 r. w Legnicy przez Jerzego 
Starzyńskiego; jego głównym celem jest podtrzymanie łemkowskiej tradycji, edukacja 
artystyczna oraz inspiracja badań nad łemkowszczyzną)54

  Łemkowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej (powstało w 1992 r. w celu 
integracji ludności łemkowskiej, ochrony jej dziedzictwa kulturowego i tożsamości et-
nicznej, zwłaszcza przez działalność kulturalną; jest organizatorem Łemkowskiej Watry 
w Ługach oraz Wieczoru z Kulturą Łemkowską)55

  Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej

  Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika” (powstała w 2001 r. w celu 
wspierania finansowego działalności kulturalnej Łemków, szczególnie piśmiennictwa, 
sztuki ludowej i tradycji łemkowskiej)56

  Stowarzyszenie Młodzieży Łemkowskiej „Czuha” (powstało w 2007 r. w celu integracji 
łemkowskiej młodzieży, wspierania jej twórczości oraz popularyzacji wiedzy na temat 

50 http://www.lemkounion.republika.pl/dokumenty%20organizacji/statut.pdf (dostęp: 08.05.2016).
51 Dudra S., Łemkowie…, s. 277.
52 Руска Бурса, http://www.lem.fm/ruska-bursa/ (dostęp: 15.05.2016).
53 Barwiński M., Ukraińskie i łemkowskie…, s. 134.
54 Dudra S., Łemkowie…, s. 281; zob. http://www.kyczera.eu/ (dostęp: 17.05.2016).
55 http://www.strzelce.pl/pl,4764,Stowarzyszenie....html (dostęp: 19.05.2016); zob. Słowińska S., Inicjatywy Stowarzysze-

nia Miłośników Kultury Łemkowskiej. Utrwalanie enklawy etnicznej, [w:] „Opuscula Sociologica”, nr 1 (7) 2014, s. 51–61.
56 http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/lemkowie/dzialalnosc/fundacje (dostęp: 21.05.2016).
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historii Łemkowszczyzny57; bardzo ważną inicjatywą stowarzyszenia była akcja stawia-
nia tablic z polsko-łemkowskimi nazwami miejscowości58)

  Rusiński Demokratyczny Krąg Łemków w Polsce „Hospodar” (organizacja stara się o po-
wroty Łemków na Łemkowszczyznę i zadośćuczynienia za szkody wyrządzone przesie-
dleniami; współpracuje ze Stowarzyszeniem Łemków, wydaje kwartalnik Łemko)59.

Na rzecz ludności łemkowskiej prężnie działają również: Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca 
„Łemkowyna”, Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „Serencza”, Stowarzyszenie Wspiera-
nia Kultury Łemkowskiej „Wereteno”, Łemkowska Fundacja Oświatowa im. Jana Krynickiego, Stowa-
rzyszenie Terka Karpacka.

Obecnie na rzecz Romów działa wiele organizacji pozarządowych60. Pierwszą organizacją tej gru-
py etnicznej w Polce był Komitet Cygański w Wałbrzychu, założony przez Andrzeja Siwaka w 1951 
r. Organizacja została szybko zlikwidowana, a jej miejsce zajął Wojewódzki Zarząd Stowarzysze-
nia Cyganów Osiadłych, zajmujący się pomocą socjalną a także walką z analfabetyzmem wśród 
Romów61. Najstarszą istniejącą obecnie organizacją działającą na rzecz ludności romskiej jest Sto-
warzyszenie Kulturalno-Społeczne Romów w Tarnowie „Centrum Kultury Romów w Polsce”, powsta-
łe także z inicjatywy Andrzeja Siwaka w 1963 r. pod nazwą Cygańskie Stowarzyszenie Kulturalno
-Oświatowe „Nowe Życie”. Organizacja stawia sobie za cel działalność na rzecz równouprawnienia 
Romów pod względem społeczno-politycznym i zawodowym. Swoje działania skupia głównie 
na ochronie praw i interesów tej społeczności poprzez prowadzenie poradnictwa prawnego 
oraz społecznego. Jedną z ważniejszych inicjatyw było otwarcie w 1979 r. w Muzeum Okręgo-
wym w Tarnowie wystawy cyganologicznej, przekształconej w 1990 r. w stałą ekspozycję62. Sto-
warzyszenie brało udział w projektach: Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów 
KXETANES-RAZEM w ramach Equal, Poznajmy się i szanujmy finansowanym przez Fundusz Inicja-
tyw Obywatelskich, Romska droga do pracy – program aktywizacji zawodowej Romów z Małopolski 
i Podkarpacia oraz Edukacja, Przedsiębiorczość, Wzorce Postaw – trzy filary awansu ekonomiczne-
go i społecznego Romów w Polsce (oba w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), Program 
Obywatel i Prawo V „Świadomość społeczno-prawna fundamentem zintegrowanego społeczeństwa 
obywatelskiego’’ współfinansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Romska 
praca filarem awansu społeczno-ekonomicznego Romów63. 

Do najważniejszych organizacji romskich zaliczyć można: Stowarzyszenie Romów w Polsce, Zwią-
zek Romów Polskich, Centrum Kultury Romów w Polsce. Stowarzyszenie Romów w Polsce powstało 
w 1992 r. w Oświęcimiu. Głównym celem organizacji jest integracja ludności romskiej z ludnością 

57 http://bazy.ngo.pl/search/info.asp?id=178140 (dostęp: 23.05.2016).
58 Dudra S., Łemkowie…, s. 286.
59 Ibidem s. 280; zob. http://www.beskid-niski.pl/index.php?pos=/lemkowie/historia/3rp (dostęp: 21.05.2016).
60 Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale J. Jaciubka: Romowie w Polsce. Rys historyczno-kulturowy.
61 Pochyły P., Romowie. Stowarzyszenia Romskie w Polsce, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postu-

lowanych…, s. 246; zob. Sołtysik Ł., Działalność Komitetu Cygańskiego w Wałbrzychu (1951–1952) i Wojewódzkiego Za-
rządu Stowarzyszenia Cyganów Osiadłych w Wałbrzychu (1952–1955), [w:] Situation of Roma Minority in Czech, Hungary, 
Poland and Slovakia, red. Balvin J., Kwadrans Ł., Wrocław 2010; Mirga A., Romowie – proces kształtowania się podmioto-
wości politycznej, [w:] Mniejszości narodowe w Polsce, red. Madajczyk P., Warszawa 1998.

62 Pochyły P., Romowie…, s. 247.
63 http://www.cazr.pl/stowarzyszenie/ (dostęp: 27.05.2016); http://romopedia.pl/index.php?title=Stowarzyszenie_Kul-

turalno-Spo%C5%82eczne_Rom%C3%B3w_w_Tarnowie (dostęp: 27.05.2016). 
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polską, aktywizacja Romów, a także zmiana stereotypów o tej grupie etnicznej, a ponadto pod-
jęcie działań zmierzających do poprawy warunków życia społeczności romskiej pod względem 
ekonomicznym, a także społeczno-kulturalnym. Istotnym zadaniem organizacji jest upamiętnienie 
martyrologii eksterminacji Romów podczas II wojny światowej. W związku z tym Stowarzyszenie 
jest głównym organizatorem Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów. Stowarzyszenie 
Romów w Polsce prowadzi działalność badawczą, którą realizuje uczestnicząc w projektach rządo-
wych oraz europejskich. W 1999 r. organizacja brała udział w programie badawczym prowadzonym 
przez Krajowy Urząd Pracy Romowie na rynku pracy. W jego efekcie opracowano program szkoleń, 
które mają na celu poprawę sytuacji ludności romskiej. Stowarzyszenie uczestniczyło w programie 
unijnym Equal, założyło Romski Instytut Historyczny zajmujący się badaniem holocaustu, prowadzi 
działalność wydawniczą (seria Biblioteka Cyganologii Polskiej). Jego głównym organem jest czaso-
pismo Dialog Pheniben, którego redaktor naczelną jest Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Kwartalnik 
poświęcony jest popularyzacji kultury i tradycji romskiej.

Związek Romów Polskich powstał w 2000 r. w Szczecinku. Prezesem organizacji jest Roman Choj-
nacki, członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym obsza-
rem działań Związku jest współpraca z instytucjami rządowymi, polskimi i międzynarodowymi 
organizacjami oraz fundacjami na rzecz pomocy Romom – między innymi z Międzynarodową 
Organizacją do Spraw Migracji i Polską Unią Ofiar Nazizmu. Związek działa także na polu społeczno- 
-kulturalnym oraz edukacyjnym. W 2001 r. utworzył Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar 
Holokaustu, mający na celu prowadzenie badań nad prześladowaniem Romów, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń II wojny światowej. Organizacja była współrealizatorem projektu Equ-
al, w ramach którego zajmowała się zwalczaniem dyskryminacji Romów na rynku pracy. Związek 
Romów Polskich współdziałał także w ramach Partnerstwa dla aktywizacji zawodowej Romów po-
przez narzędzia gospodarki społecznej. Następnie zaangażował się w realizację projektów na rzecz 
poprawy warunków ekonomicznych społeczności romskiej: Innowacyjni Romowie na rynku pracy 
oraz Romska Szkoła Umiejętności, prowadzonego przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczo-
ści. Oba projekty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Związek jest też 
realizatorem projektu stypendialnego dla studentów wywodzących się ze społeczności romskiej 
oraz projektu finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach 
którego wydaje dwumiesięcznik Romano Atmo (Romska Dusza). Zadaniem periodyku jest popu-
laryzacja języka, tradycji i kultury romskiej zarówno wśród społeczności romskiej, jak i polskiej. 
Działania te mają na celu integrację obu środowisk oraz walkę z dyskryminacją i stereotypami64. 

Istotne było powołanie w 2011 r. Federacji Romskiej „From”, która zrzesza blisko 40 stowarzyszeń 
mniejszości romskiej i zyskała status reprezentacji tej społeczności pod względem politycznym 
i prawnym65.

Inne stowarzyszenia działające na rzecz Romów i wyróżnione przez portal romopedia.pl to: 

  Centralna Rada Romów

64 Związek Romów Polskich http://romopedia.pl/index.php?title=Zwi%C4%85zek_Rom%C3%B3w_Polskich (do-
stęp: 24.05.2016); strona główna Związku Romów Polskich, http://romopedia.pl/index.php?title=Zwi%C4%85zek_
Rom%C3%B3w_Polskich (dostęp: 24.05.2016). 

65 Pochyły P., Romowie…, s. 254.
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  Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Cyganów RP „Solidarność” z siedzibą w Kielcach

  Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma Union” z siedzibą we Włocławku

  Stowarzyszenie Romów Okręg Nowy Sącz z siedzibą w Laskowej

  Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w RP w Kędzierzynie-Koźlu

  Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Łodzi

  Małopolskie Stowarzyszenie Romów w Andrychowie

  Stowarzyszenie „Nowa Roma” z siedzibą w Lublinie

  Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce z siedzibą w Krakowie

  Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” z siedzibą w Krakowie

  Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” z siedzibą w Bytomiu

  Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie

  Stowarzyszenie Romów w Stalowej Woli

  Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” w Olsztynie

  Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej z siedzibą w Gorzowie 
Wielkopolskim66.

W Polsce prężnie działają także stowarzyszenia mniejszości tatarskiej. Związek Tatarów Rzeczy-
pospolitej Polskiej utworzono w 1992 r. celem integracji osób wywodzących się z tej mniejszości 
etnicznej. W statucie Związku zapisano, iż jest spadkobiercą tradycji takich organizacji tatarskich, 
jak: Koło Akademików Muzułmanów Polskich, Stowarzyszenie Pomocy Biednym Muzułmanom, Zwią-
zek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Tatarów Polski, Litwy, Białorusi 
i Ukrainy, a także Związek Tatarów Polskich w RP. Organizacja stawia sobie za cel podtrzymanie 
świadomości etnicznej, integrację, a także prowadzenie badań dotyczących kultury i tradycji ta-
tarskiej, ważnym aspektem działalności jest ochrona interesów ludności tatarskiej w kwestiach 
społecznych i zawodowych. Realizacją powyższych zamierzeń jest działalność kulturalno-oświa-
towa (między innymi: szkoleniowa, edukacyjna, sportowa), wydawnicza i naukowa (prowadzona 
z innymi organizacjami tatarskimi, instytucjami naukowo-badawczymi i związkami wyznaniowy-
mi). Związek aktywizuje najmłodszych przez prowadzenie działań dla młodzieży. Ważnym aspek-
tem działalności organizacji jest pomoc socjalna i działalność charytatywna. Związek Tatarów Rze-
czypospolitej Polskiej współpracuje z instytucjami rządowymi oraz unijnymi67. Jest organizatorem 
warsztatów językowych i wydarzeń kulturalnych (np. Spotkania z muzyką i poezją tatarską – Tatar-
skie Wierszowanie), a także sympozjów naukowych (m.in. Kitab, chamaił jako nośniki kultury, trady-
cji i zachowań Tatarów Polskich) oraz współorganizatorem Festiwalu Kultury Tatarskiej i konferencji 

66 Stowarzyszenia romskie w Polsce http://romopedia.pl/index.php?title=Stowarzyszenia_romskie_w_Polsce (dostęp: 
27.05.2016).

67 Statut Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej http://ztrp.pl/stowarzyszenie/statut-ztrp/ (dostęp: 27.05.2016).
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naukowych (między innymi Ogólnopolskiej Konferencji Komparatystycznej Wschód muzułmański 
w literaturze polskiej. Idee i obrazy)68.

Bardzo ważną organizacją integrującą ludność tatarską jest Muzułmański Związek Religijny z siedzi-
bą w Białymstoku. Powstał w 1925 r. i reprezentuje interesy grupy etnicznej wobec instytucji pań-
stwowych, organizacji pozarządowych, jak również zagranicznych związków muzułmańskich69. 
Do głównych zadań Związku należy pielęgnowanie tradycji islamu, jak również rozpowszech-
nianie wiedzy na temat kultury, sztuki i nauki muzułmańskiej. Organizacja otacza opieką muzuł-
mańskie cmentarze, domy kultury oraz meczety. Prowadzi działalność na rzecz budowy obiektów 
sakralnych, oświatowych oraz kulturalnych. Związek stoi na straży szariatu; jest także organizato-
rem wspólnych modlitw, uroczystości religijnych oraz nauki religii. Ponadto prowadzi działalność 
charytatywną, oświatową, kulturalną, artystyczną oraz wydawniczą. Od 2009 r. wydaje Przegląd 
Tatarski – kwartalnik o tematyce społeczno-kulturalnej70. 

68 http://www.ztrp.org/ (dostęp: 29.05.2016); zob. Chazbijewicz S., Tatarzy. Organizacje społeczne i kulturalne oraz religijne 
polskich Tatarów, [w:] Stowarzyszenia mniejszości narodowych, etnicznych i postulowanych…, s. 287–297.

69 Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale K. Jareckiej-Stępień: Tatarzy w Polsce. Rys historycznokulturowy.
70 Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego http://mzr.pl/statut/ (dostęp: 01.06.2016); zob. Chazbijewicz S., Tatarzy…, 

s. 287–297.
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3.  Aneks: Wykaz organizacji mniejszości etnicznych 
działających w Polsce71 

71 Krajowy Rejestr Sądowy, Strona Ministerstwa Sprawiedliwości https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:l-
b=t (dostęp: 05.06.2016).

Lp. Grupa etniczna NAzWA stoWArzyszeNIA sIeDzIbA

1 Łemkowie Fundacja Łemkowska Zagroda Gładyszów

2 Łemkowie Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika” Warszawa

3 Łemkowie Klub Miłośników Łemkowszczyzny Gorlice

4 Łemkowie Łemkowska Fundacja Oświatowa imienia Jana Krynickiego Gorlice

5 Łemkowie Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” Legnica

6 Łemkowie Stowarzyszenie Łemków Legnica 

7 Łemkowie Stowarzyszenie Młodzieży Łemkowskiej „Czuha” w Polsce Gorlice

8 Łemkowie Stowarzyszenie na rzecz Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Łemków „Terka”
Świątkowa 
Wielka

9 Łemkowie Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej „Serencza” Gorlice

10 Łemkowie Stowarzyszenie Terka Karpacka Nowica

11 Łemkowie Stowarzyszenie Wspierania Kultury Łemkowskiej „Wereteno” Gorlice

12 Łemkowie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej Zyndranowa

13 Łemkowie Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Krynica-Zdrój 

14 Łemkowie Zespół Pieśni i Tańca „Łemkowyna” Bielanka

15 Łemkowie Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Gorlice

16 Tatarzy Towarzystwo Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej Gdańsk

17 Tatarzy Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Bohoniki

18 Tatarzy Narodowe Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Gdańsk

19 Tatarzy Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Podlaski w Białymstoku Białystok

20 Tatarzy Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich Asman Kruszyniany

21 Tatarzy Związek Szlachty Tatarskiej Byłego Księstwa Litewskiego Gdańsk

22 Tatarzy Fundacja Tatarskie Towarzystwo Kulturalne Białystok

23 Tatarzy Muzułmański Związek Religijny w RP Białystok

24 Karaimi Związek Karaimów Polskich Wrocław

25 Karaimi Fundacja Karaimskie Dziedzictwo Warszawa

26 Romowie Związek Romów Polskich Szczecinek

27 Romowie Stowarzyszenie Romów i Innych Narodowości Nysa

28 Romowie
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Romów w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu

Kędzierzyn-Koźle

29 Romowie Stowarzyszenie Romów w Polsce Oświęcim

30 Romowie Stowarzyszenie Romów w Polsce „Czerchań” Bytom

31 Romowie Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów „Roma-Union” Włocławek

32 Romowie Międzynarodowa Fundacja Romów Olsztyn
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33 Romowie Stowarzyszenie na Rzecz Romów „Droga” Warszawa

34 Romowie Lubelskie Stowarzyszenie Romów Lublin

35 Romowie Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne Romów „Centrum Kultury Romów w Polsce” Tarnów

36 Romowie Stowarzyszenie Romów w Krakowie Kraków

37 Romowie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce Pabianice

38 Romowie
Podhalańskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej „Jekhe 
Taniben” – „Jedność” w Czarnym Dunajcu

Czarny Dunajec

39 Romowie Małopolsko-Śląskie Stowarzyszenie Romów Zarząd z siedzibą w Andrychowie Andrychów

40 Romowie
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rady Starszyzny Romów i Członków 
Narodowości Romskiej

Olsztyn

41 Romowie Stowarzyszenie Romów w Polsce „Drom” w Pleszewie Pleszew

42 Romowie Kraśnickie Stowarzyszenie Romów Kraśnik

43 Romowie Stowarzyszenie Romów „Jedność” w Głogowie Głogów

44 Romowie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Romów Kłodzko

45 Romowie Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” Wrocław

46 Romowie Stowarzyszenie Romów Podhalańskich Czarna Góra

47 Romowie Centralna Rada Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów Białystok

48 Romowie Dolnośląskie Stowarzyszenie Mniejszości Romów w Kamiennej Górze Kamienna Góra

49 Romowie Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów Zabrze

50 Romowie Stowarzyszenie Romów Górnego Śląska Bytom

51 Romowie Stowarzyszenie Romów w Legnicy Legnica

52 Romowie Wielkopolskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Polskich Romów Gruszczyn

53 Romowie Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia” w Świnoujściu Świnoujście

54 Romowie Dolnośląskie Stowarzyszenie Romów Wrocław

55 Romowie Stowarzyszenie Wałbrzyskich Romów Wałbrzych

56 Romowie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Romów Świecie

57 Romowie Radomskie Stowarzyszenie Romów „Romano Waśt” (Pomocna Dłoń) Radom

58 Romowie Stowarzyszenie Romów w Przemkowie Przemków

59 Romowie Mazowieckie Stowarzyszenie Romów Warszawa

60 Romowie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne Romów w Głubczycach Głubczyce

61 Romowie Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów z Siedzibą w Pleszewie Pleszew

62 Romowie Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów w Polsce Stalowa Wola

63 Romowie Stowarzyszenie Romów w Płocku Płock

64 Romowie Kulturalne Stowarzyszenie Romów Podhalańskich „Kałe-Bała” Czarna Góra

65 Romowie Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach „Patra” Pyrzyce

66 Romowie Królewska Fundacja Romów
Nowy Dwór 
Mazowiecki

67 Romowie
Brzeskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej „Parni Ciercheń” 
(Biała Gwiazda)

Brzeg

68 Romowie Stowarzyszenie Romów w Mielcu Mielec

69 Romowie Stowarzyszenie Romów w Prudniku Prudnik
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70 Romowie Stowarzyszenie Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen” Bydgoszcz

71 Romowie Stowarzyszenie Romów w Gliwicach Gliwice

72 Romowie Stowarzyszenie Romów w Lubinie Lubin

73 Romowie Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romów Ciechocinek

74 Romowie Stowarzyszenie na Rzecz Romów „Newo Dziwipen” Kraków

75 Romowie Małopolskie Stowarzyszenie Romów „Jamaro” Andrychów

76 Romowie Międzynarodowe Stowarzyszenie Romów w Likwidacji Opole

77 Romowie Stowarzyszenie Romów Śląskich Ruda Śląska

78 Romowie Stowarzyszenie Związek Romów Polskich w Świdwinie Świdwin

79 Romowie Związek Romów Polskich – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim
Gorzów 
Wielkopolski

80 Romowie Stowarzyszenie Romów w Kowarach Kowary

81 Romowie Niezależne Stowarzyszenie Romów w Polsce Nowa Sól

82 Romowie Stowarzyszenie Przyjaznych Romów w Lubinie Lubin

83 Romowie Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli Nowa Sól

84 Romowie Stowarzyszenie Romów w Strzelinie Strzelin

85 Romowie Stowarzyszenie Romów w Polkowicach Polkowice

86 Romowie Ełckie Stowarzyszenie Romów „Dži Romano” Ełk

87 Romowie Stowarzyszenie Romów w Lubaniu Lubań

88 Romowie Fundacja Romów Poznań

89 Romowie Stowarzyszenie Romów „Dofa” Rumia

90 Romowie Stowarzyszenie Romów Przemyskich Przemyśl

91 Romowie Śląskie Stowarzyszenie Romów w Radzionkowie Radzionków

92 Romowie Stowarzyszenie Romów w Dęblinie „Srebrny Księżyc” Dęblin

93 Romowie Miłośnicy Kultury i Tradycji Romów Legnica

94 Romowie Stowarzyszenie Kultury i Edukacji Romów Prudnik

95 Romowie Stowarzyszenie Romów w Nowej Soli „Integracja” Nowa Sól

96 Romowie Stowarzyszenie Romów „Bahtałe-Roma” Jasło

97 Romowie Szansa dla Romów Chorzów

98 Romowie Stowarzyszenie Romów w Chrzanowie Chrzanów

99 Romowie Krajowe Stowarzyszenie Romów „Amare Roma” Limanowa

100 Romowie Stowarzyszenia Romów w Kętach Kęty

101 Romowie Stowarzyszenie Romów w Chodzieży Chodzież

102 Romowie Stowarzyszenie Romów „Romano Kher” w Białogardzie Białogard

103 Romowie Małopolskie Stowarzyszenie Romów Kraków

104 Romowie Stowarzyszenie Romów Polskich „Dywes” Kielce

105 Romowie Okręgowe Stowarzyszenie Romów Tatrzańskich w Polsce Trybsz
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106 Romowie Stowarzyszenie Romów w Pułtusku „Romani” Pułtusk

107 Romowie Mazowieckie Stowarzyszenie Romów w Mławie Mława

108 Romowie Stowarzyszenie Romów w Skierniewicach Skierniewice

109 Romowie Stowarzyszenie Kultury Edukacji i Integracji Romów „Nasz Świat – Jamaro Sveto” Bydgoszcz

110 Romowie Stowarzyszenie Romów „Jedność” w Strzelcach Opolskich Strzelce Opolskie

111 Romowie Stowarzyszenie Kultura, Edukacja i Integracja Romów Strzelce Opolskie

112 Romowie Europejskie Stowarzyszenie Romów Polskich w Będzinie Będzin

113 Romowie Stowarzyszenie Romów – Romano Drom Sosnowiec

114 Romowie Stowarzyszenie Romów Podlaskich Białystok

115 Romowie Zgierskie Stowarzyszenie Romów Zgierz

116 Romowie Stowarzyszenie Romów w Obornikach Oborniki

117 Romowie Dolnośląskie Stowarzyszenie Romów „Bahtało Rom” Wrocław

118 Romowie Stowarzyszenie na rzecz Integracji Romsko-Polskiej Nowy Sącz

119 Romowie Stowarzyszenie Kultury Romskiej „Hitano” Olsztyn

120 Romowie Towarzystwo Krzewienia Kultury i Tradycji Romskiej „Kałe Jakha” Kraków

121 Romowie Stowarzyszenie Społeczności Romskiej „Familia” w Tarnowie Tarnów

122 Romowie
Podhalańskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej „Jekhe 
Taniben” – „Jedność” w Czarnym Dunajcu

Czarny Dunajec

123 Romowie
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Rady Starszyzny Romów i Członków 
Narodowości Romskiej

Olsztyn

124 Romowie Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Romskich w Polsce „Roma” Włocławek

125 Romowie Stowarzyszenie Dzieci Romskich przy parafii św. Jadwigi w Dębicy Dębica

126 Romowie Towarzystwo Rodziców Uczniów Romskich „Neło Drom” – Nowa Droga Wrocław

127 Romowie Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Polsce Kraków

128 Romowie Romskie Stowarzyszenie Oświatowe „Harangos” Kraków

129 Romowie Stowarzyszenie Kobiet Romskich „Kcher” w Tarnowie Tarnów

130 Romowie
Brzeskie Stowarzyszenie Romów i Miłośników Kultury Romskiej „Parni Ciercheń” – 
Biała Gwiazda

Brzeg

131 Romowie Europejska Fundacja Telewizji i Mediów Romskich Oświęcim

132 Romowie Światowa Izba Lordów Romskich Poznań

133 Romowie Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce Kamienna Góra

134 Romowie Europejskie Centrum Kultury i Edukacji Romskiej „Romano Union” Łódź

135 Romowie Stowarzyszenie Edukacji Romskiej Strzelin

136 Romowie Federacja Romska – From Oświęcim

137 Romowie Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Romskiej „Zefiryn”
Piotrków 
Trybunalski

138 Romowie Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu Jasin

139 Romowie
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Kobiet Romskich „Otwarte Drzwi – Pirade 
Wudara”

Włocławek

140 Romowie Światowy Związek Organizacji Romskich w Polsce Kędzierzyn-Koźle


