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Niniejszy raport badawczy jest częścią projektu „Światy społeczne
Białowieży: diagnoza kapitału kulturowego” realizowanego przez zespół
Białowieskiej Pracowni Społecznej w ramach programu Obserwatorium Kultury
201 2, współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego1 .
Ogólny cel badania miał dwojaki charakter:

Diagnostyczny: (1 ) rekonstrukcja społecznych światów Białowieży poprzez
opis pola lokalnej kultury (kapitał kulturowy gminy) i funkcjonujących w nim
różnych typów kapitałów kulturowych, charakterystycznych dla danych światów;
(2) opis wpływu różnych typów kapitału kulturowego na zmianę kapitału
społecznego i ekonomicznego badanej społeczności.

Eksploracyjny: opis praktyk uczestnictwa mieszkańców w kulturze,
w relacj i do pola kultury dominującej (kontekst władzy, rel igi i , etniczności) w celu
pokazania sposobu, w jaki kultura może dziel ić (wprowadzając dystynkcję)
i jednocześnie łączyć (umożliwiając komunikację i wspólne działanie). Badania
kapitału kulturowego, prowadzone w duchu teori i Pierre’a Bourdieu, pokazują
wyraźnie, że kultura wyznacza różne osie podziałów związanych z dominacją
symboliczną czy interesami, które stają się areną lub ramą, w której działają
lokalne instytucje i inne podmioty zajmujące się kulturą. Interesuje nas, jak
uczestnictwo w kulturze i kultura lokalna uwikłane są w wytwarzanie
i odtwarzanie podziałów społecznych. Dlatego naszym zasadniczym pytaniem
teoretycznym było pytanie o to, w jaki sposób kultura może dziel ić
i jednocześnie łączyć lokalną społeczność.

Nasza obecność w terenie i współpraca z partnerami (wykraczająca poza
ramy samego projektu) miała też na celu wprowadzenie elementów badań
w działaniu: dostarczenie wiedzy i wypracowanie rekomendacji , między innymi
poprzez napisanie niniejszego raportu. Dziękujemy za współpracę i życzl iwość
Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury oraz Urzędowi Gminy Białowieża

O PROJEKCIE

1 Białowieską Pracownię Społeczną powołało do życia Collegium Civitas i Fundacja Edukacyjna
Jacka Kuronia prowadząca Uniwersytet Powszechny w Teremiskach. W skład zespołu badaw-
czego – oprócz autorów raportu – wchodzil i doktoranci i studenci Collegium Civitas: Żaneta Bie-
niek, Kacper Leśniewicz, Monika Nowicka, Marta Sałkowska, Franciszek Sobieraj, Hanna
Szubert, Adam Szymczyk, Karina Wielomska oraz dr Katarzyna Górniak (wiceprezes Fundacji
Edukacyjnej Jacka Kuronia). Patrz: www.bps.civitas.edu.pl



7

(reprezentowanemu przez wójta Alberta Waldemara Litwinowicza
i przewodniczącego Rady Gminy Włodzimierza Wołkowyckiego). Odrębne
podziękowania należą się z naszej strony wszystkim mieszkańcom
białowieskich światów, za to, że poświęcil i nam swój czas, dzieląc się z nami
swoimi refleksjami i opisując rzeczy trudne do nazwania. Mamy nadzieję, że
niniejsze analizy nie nadużyją ich zaufania i zostaną przez wszystkich przyjęte
jako opis pewnych uniwersalnych mechanizmów świata społecznego, które
akurat w tym raporcie przyjęły metaforyczną nazwę gry w białowieskość.

Fot. Bogusław Chyła.
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ROZDZIAŁ 1
WPROWADZENIE

Raport składa się z trzech części: wprowadzenia i omówienia naszych zało-
żeń teoretycznych, części opisowej charakteryzującej gminę Białowieża, ze
szczególnym uwzględnieniem sfer kulturotwórczych - jak narracje o przeszłości,
etniczność, rel igia, instytucje i osoby kulturotwórcze - oraz z części analitycznej,
opartej o zebrany materiał empiryczny. W miejscu podsumowania proponujemy
wstępną diagnozę kapitału kulturowego mieszkańców Białowieży, czyl i pola lo-
kalnej kultury, ze wskazaniem najbardziej charakterystycznych typów kapitałów.
Postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kto w tym polu i w jaki sposób zajmuje
się kulturą, omówimy wynikające z analizy najważniejsze ograniczenia i wska-
żemy na pożądane kierunki rozwoju strategii działania.

W poniższym wprowadzeniu postaramy się zaprezentować uzasadnienie
naszego projektu. Odpowiemy na trzy podstawowe pytania: (1 ) dlaczego badali-
śmy Białowieżę, mimo jej ewidentnej odrębności (polegającej przede wszystkim
na intensywności pewnych procesów, skali emocji towarzyszącej konfl iktowi
o rozszerzenie Białowieskiego Parku Narodowego) i intensywności zmiany cy-
wil izacyjnej (wynikającej ze zderzenia kultury miejscowej z zewnętrzną); (2) dla-
czego zmianę tę postanowil iśmy badać w kulturze i poprzez kulturę; i (3)
dlaczego użyliśmy do tego koncepcji (mocno przez nas zmodyfikowanej) kapita-
łu kulturowego Pierre’a Bourdieu.

Dlaczego Białowieża?
Wybór Białowieży nie był przypadkowy. Gminę Białowieża cechuje wysoki,

jak na polskie warunki, potencjał kulturowy, polegający na różnorodności etnicz-
nej, rel igi jnej, zróżnicowanym pochodzeniu regionalnym (rdzenni mieszkańcy
i mieszkańcy napływowi), różnorodnym dziedzictwie historycznym i niepowta-
rzalnym krajobrazie kulturowym - obejmującym specyficzną zabudowę - oraz
bliskości Puszczy Białowieskiej. Osobliwość Białowieży skłoniła nas do potrak-
towania jej jako enklawy kulturowo-aksjologicznej. Pojawianie się takich specy-
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ficznych miejsc związane jest z szerszym procesem segmentacji rzeczywistości
społecznej (Gliński, 201 0: 58-59). W przypadku społeczności lokalnej Białowie-
ży nie decydują o tym trendy, wpływające na kształt współczesnego społeczeń-
stwa, ale „odwieczna” izolacja, stanowiąca cechę konstytutywną jej tożsamości.
Tego typu enklawy charakteryzują się następującymi własnościami: (1 ) wyrazi-
stością granic (w domyśle – symbolicznych); (2) niewielką skalą zjawisk; (3)
spójnością wewnętrzną (niekoniecznie w sensie trwałości więzi społecznej, ale
wynikającą też z innych czynników) oraz (4) swoistym charakterem otoczenia,
które jest zasadniczo odmienne i/lub daje się określ ić w kategoriach dominacji .
Enklawy, traktowane tutaj jako rodzaj spójnej przestrzeni społecznej, są tworzo-
ne świadomie w oparciu o wybór, będący odpowiedzią na strukturalne czynniki.
W przypadku Białowieży, byłaby to determinacja wieloczynnikowa – ze względu
na położenie geograficzne (środek Puszczy Białowieskiej), odległość od cen-
trów kulturowych (Białystok, Warszawa), rywalizację z Hajnówką (odmienność
specyfiki miejscowości). Dodatkowy czynnik stanowi szczególne bogactwo kul-
turowe (materialne i niematerialne) w porównaniu z innymi polskimi gminami
wiejskimi. Można powiedzieć, że o odrębności Białowieży decyduje poziom zło-
żoności relacj i wielokulturowych, etnicznych, rel igi jnych oraz wysoki odsetek za-
mieszkujących ją osób z wyższym wykształceniem (9,5%). Wszystkie te
czynniki sprawiają, że Białowieża nie może być traktowana jako typowa polska
gmina wiejska. Bogactwo dziedzictwa historycznego i obecność tak potężnego
zasobu symbolicznego, jakim jest puszcza, sprawiają, że Białowieża powinna
być traktowana jako twór rozpoznawalny w wielu miejscach na świecie i wyraź-
nie dominujący nad resztą regionu (Franklin 2000; Niedziałkowski et al. 201 2).
Koncentracja instytucj i naukowych (w tym instytutów badawczych Polskiej Aka-
demii Nauk) oraz atrakcji turystycznych (takich jak Rezerwat Żubrów i Białowie-
ski Park Narodowy, dalej: BPN) w jednym miejscu sprawia, że w świadomości
mieszkańców innych wsi puszczańskich jedynie Białowieża może przyciągać
obcych, „natomiast środowiska wiejskie otaczające Puszczę i ich kultura nie są
atrakcyjne dla turystów” (Sadowski 1 994: 23).

Dodatkowym uzasadnieniem do przeprowadzenia tak pomyślanego projek-
tu był brak badań socjologicznych poświęconych opisowi społeczności białowie-
skiej w kontekście innym niż stosunek do ochrony przyrody. Mamy tutaj do
czynienia z sytuacją paradoksalną – wielu naukowców od początku XX wieku
prowadzi w Puszczy Białowieskiej nieustające badania, do tego stopnia, że
można ją potraktować jako jedno wielkie laboratorium. Jednak wobec masy
prac stricte przyrodniczych, te posiadające komponent społeczny stanowią nie-
wielki margines. Wprawdzie w ciągu ostatnich 20 lat instytuty naukowe umiej-
scowione w Białowieży (Instytut Biologi i Ssaków PAN, Zakład Lasów
Naturalnych IBL) coraz bardziej otwierają się na badania poświęcone ochronie



10wprowadzen ie

środowiska i bioróżnorodności, uwzględniając również obecność człowieka na
tych terenach, to są one bardzo ściśle skoncentrowane na jego relacjach
z przyrodą (Szujecki 2008, Siuta 2011 , Niedziałkowski, Paavola and Jędrzejew-
ska 201 2). Wyróżniają się tu prace prowadzone przez pracowników IBS, w tym
pochodzącego z Hajnówki Tomasza Samojl ika, nad historią środowiska przyrod-
niczego puszczy (Samojl ik 2005, 2007) i wpływem fenomenu puszczy na rozwój
nauk przyrodniczych i szeroko pojętej kultury narodowej (malarstwo, l iteratura)
począwszy od XIX wieku (Daszkiewicz, Samojl ik, Jędrzejewska 201 2). Jeśl i
chodzi o zasób dziedzictwa kulturalno-historycznego, to wieloletnie badania an-
tropologiczno-etnograficzne poświęcone tożsamości kulturowej mieszkańców
regionu Puszczy Białowieskiej prowadziła Ewa Moroz-Keczyńska (obecnie ku-
stosz Muzeum Przyrodniczo-Leśnego BPN).

W badaniach socjologicznych dominowała dotąd wyraźnie koncentracja na
sporze wokół rozszerzenia granic BPN, konfl ikcie różnych wartości i interesów
(Sadowski 1 994, Gliński 2001 )2. To właśnie stosunek do podstawowego zasobu
symbolicznego, czyl i Puszczy Białowieskiej i kwesti i rozszerzenia granic Biało-
wieskiego Parku Narodowego stał się źródłem napięć pomiędzy różnymi grupa-
mi społecznymi (naukowcami i ekologami, leśnikami, samorządem
reprezentującym interesy miejscowych). Spór o Puszczę przybrał na intensyw-
ności w połowie lat 90. , gdy przygotowywano pierwsze rozszerzenie granic
BPN, które doszło do skutku w 1 996 roku. Zasadniczym powodem tej intensyw-
ności konfl iktu i braku możliwości osiągnięcia społecznego konsensusu, okaza-
ło się miejsce, jakie zajmuje puszcza w życiu mieszkańców tego regionu. Dla
wielu z nich (niezależnie od przynależności do grupy miejscowych czy przyjezd-
nych) jest ona w pewien sposób jedną z podstawowych wartości konstytuują-
cych ich funkcjonowanie oraz składnikiem ich tożsamości, i to na wielu
poziomach (również emocjonalnym). Puszcza nikogo nie pozostawia obojętnym
– natomiast decydujące jest właśnie zróżnicowanie w jej odbiorze jako wartości:
symbolicznej, estetycznej, etycznej, czy też instrumentalnej. Do wątku tego po-
wrócimy w części empirycznej raportu. Siła tego konfl iktu bierze się naszym
zdaniem stąd, że skupia w sobie wiele innych podziałów, mających historyczne
i kulturowo-etniczne podłoże. Spór o rozszerzenie BPN jest si lnie widoczny
w polskiej i europejskiej sferze publicznej, intensywnie relacjonowany przez me-
dia i zaangażowane w niego strony (w tym silne lobby międzynarodowych orga-
nizacji ekologicznych). Nie bez znaczenia również pozostaje polityka państwa
wobec regionu Puszczy Białowieskiej (ten wątek jednak pomijamy).

2 Wieloletnie badania na temat tożsamości, wieloetniczności i stygmatyzacji Białorusinów
prowadzil i pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku, ale dotyczyły one zazwyczaj całego regionu
pogranicza (Sadowski 1 995, Czykwin 2000).
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Wyliczone powyżej czynniki sprawiają, że każde zjawisko w tej społeczno-
ści jest automatycznie odnoszone i interpretowane przez ramy konfl iktu o pusz-
czę, który stanowi coś w rodzaju dyskursywnej zasłony dymnej,
uniemożliwiającej dotarcie do innych elementów rzeczywistości, pozbawiając je
kompletnie znaczenia. Jest to również jeden z powodów braku socjologicznego
opisu owej specyficznej społeczności lokalnej, funkcjonującej z jednej strony na
pograniczu i z dala od centrów cywil izacyjnych, a z drugiej, dla wielu miłośników
przyrody, znajdującej się w samym centrum Europy, której „dziewiczym” jądrem
pozostaje Puszcza Białowieska (Franklin 2001 ).

Dlaczego kultura?
Opierając się na wnioskach z badań socjologicznych prowadzonych wcze-

śniej na tym obszarze (Sadowski 1 994, Gliński 2001 , Winiarski 201 0), założyl i-
śmy, że to właśnie kultura jest zasadniczym czynnikiem podziału, a więc
dystynkcji w słowniku przyjętej przez nas ramy teoretycznej Pierre’a Bourdieu.
Równocześnie nie odrzucaliśmy hipotezy, że jako źródło dystynkcji , może się
okazać również spoiwem dla całej wspólnoty, co ujawnia się w narracjach po-
wołujących się na istnienie „kultury białowieskiej”. Wydaje nam się, że kultura
utożsamiana z uporządkowaną wizją i narracją symboliczną o świecie, o tym,
co ważne i co nieistotne, jest zarówno tym, co dziel i , jak i łączy, wytwarza ob-
szary wspólne, jak i obszary wykluczenia, które tylko czasami mogą znajdować
bezpośrednie przełożenie na strukturę społeczną. Przygotowując projekt bada-
nia, założyl iśmy, że niematerialne dziedzictwo kulturowe, jak wielość różnych
tradycji , wierzeń i hierarchii wartości, a zwłaszcza wynikająca z tego mozaika
tożsamości kulturowo-etnicznych, może stanowić zasób o dość dystynktywnym
charakterze, prowadzący często do mechanizmu stratyfikacji etnicznej (Sadow-
ski 201 0). Jak czytamy we wnioskach z przywołanych wyżej badań, przeprowa-
dzonych w Regionie Puszczy Białowieskiej w 1 994 roku: „niezwykle delikatną
materią kulturową jest skład etniczno-rel igi jny mieszkańców. W określonych wa-
runkach może on być znacznym źródłem zasobów i energii , ale w innych rów-
nież istotnym źródłem konfl iktów i niepowodzeń” (Sadowski 1 994: 65).
Powyższa konkluzja potwierdza nasze założenie. Do kwesti i tej powrócimy przy
opisie koncepcji Pierre’a Bourdieu, która posłuży nam za ramę teoretyczną ni-
niejszego raportu.
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Podstawą do naszego projektu były
wnioski płynące z badań Pawła Winiarskie-
go, który w swojej pracy magisterskiej zaty-
tułowanej Rozbieżności w definicji sytuacji
– w kierunku hipotezy społecznych światów
Białowieży, „testował” następujące założe-
nia (Winiarski 201 0): (1 ) w gminie Białowie-
ża istnieją obok siebie hermetyczne światy
społeczne; (2) kanały komunikacyjne mię-
dzy poszczególnymi społecznymi światami
są ograniczone; (3) światy te posiadają od-
mienne definicje sytuacji dotyczące prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości
społeczności lokalnej; (4) światy te konku-
rują ze sobą o wpływ na sposób zarządza-
nia dobrami materialnymi i symbolicznymi,
jakimi dysponuje społeczność lokalna
(w tym przede wszystkim puszczą). Założe-

nia te i przeprowadzona w pracy Winiarskiego analiza, oparta na 20 pogłębio-
nych wywiadach jakościowych, stała się bezpośrednim punktem wyjścia dla na-
szych badań. Jak pokazał Winiarski, o różnicach w definiowaniu sytuacji
(owego status quo), decyduje w przypadku Białowieży stosunek do problemu
dziedzictwa. Puszcza Białowieska jest osią symboliczną, wokół której koncen-
trują się spory o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Białowieży. Można wy-
różnić trzy - mówiąc w języku Bourdieu - przestrzenie, w których dochodzi do
pęknięć, czyl i niespójności w definicj i sytuacji , są to: (a) ocena wartości dzie-
dzictwa historyczno-kulturowego (w tym puszczy) - różnice występują na osi in-
strumentalne-autotel iczne; (b) prawo do dziedzictwa – kto ma „prawo
własności”, a więc kto ma władzę dysponowania dziedzictwem, decydowania
o sposobie jego wykorzystania; (c) skoro dziedzictwo jest zasobem, na którym
buduje się przyszłość – to pytaniem otwartym pozostaje, które jego elementy
i w jaki sposób wykorzystać. Pytania te odsyłają bezpośrednio do pojęć takich
jak pamięć zbiorowa oraz władza symboliczna, rozumiana jako wywieranie
wpływu i jego legitymizacja (Winiarski 201 0).

Powyższe wnioski skłoniły nas do postawienia następującej hipotezy: różni-
ce pomiędzy tymi społecznymi światami mają charakter kulturowy. Nie interesu-
je nas w tym przypadku ich etnograficzny opis, ale socjologiczna analiza ich

Fot. Katarzyna Winiarska.
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funkcjonowania w przestrzeni społecznej. Opisując kapitał kulturowy mieszkań-
ców Białowieży, nie będziemy rozstrzygać tego, kto jest, a kto nie jest prawdzi-
wym białowieżaninem, tylko kto i dlaczego się za takiego uważa oraz jakie
wartości wpisuje w ową podstawową dystynkcję „swój-obcy”. Dlatego też przez
światy społeczne rozumiemy nie „grupy” ludzi zaangażowane w pewną działal-
ność i wytwarzające wspólną wizję odnośnie tego, jak zajmować się danym
działaniem i jak realizować własne interesy (Clarke 1 991 ), ale mikroświaty wy-
twarzane przez uniwersum dyskursu i ekonomię praktyk – przestrzeń komuni-
kacyjną, narzucającą uczestnikom wspólną perspektywę oglądu rzeczywistości
(Konecki 201 2). W języku Bourdieu owe zobiektywizowane symbolizacje (pra-
womocne sposoby nazywania i opisywania rzeczy) są definiowane analitycznie
jako klasy (grupy dominujące lub zdominowane) ujawniające się w danym polu
władzy symbolicznej (Bourdieu 2008). Innymi słowy, wielokulturowość światów,
którą zamierzaliśmy wstępnie zdiagnozować, oznacza dla nas zróżnicowanie
w praktykowaniu pewnego modelu świata życia codziennego. Ujawnia się ona
na poziomie nie tylko praktyk kulturowych, ale też świadomości społecznej, gdy
mieszkańcy zauważają różnice między sobą i sąsiadami, gdy postrzegają inne
wartości jako ważne i kształtujące ich życie. Zakładamy, iż diagnoza kapitału
kulturowego pozwoli nam, nie tylko podać charakterystykę owej społeczności,
ale przede wszystkim uchwycić części składowe tej konfiguracji . Postaramy się
określ ić odmienności i granice kulturowe poszczególnych środowisk i warstw
społecznych, ujawniające się w specyfice form komunikowania, innej konstelacj i
symboli czy wzorów postępowania uznawanych za „właściwe” i swoje”.

Charakteryzując kapitał kulturowy, opierać się będziemy na szerokiej defini-
cj i kultury, traktowanej jako zespół praktyk odwołujących się do wartości, norm
i wyobrażeń na temat otaczającego świata, a także sposobów jego opisywania
(symbolizowania) i wytwarzania sieci znaczeń społecznych legitymizujących ob-
raz świata (Bourdieu 2005, Berger/Luckmann 201 0). Tak rozumianą kulturę
utożsamiamy z symbolicznym uniwersum dyskursywnym (za: Foucault 2002),
dyskurs traktujemy jako ujawnienie/material izację znaczenia zarówno na pozio-
mie wypowiedzenia, jak działania). Włączamy również do naszego podejścia
odniesienie do definicj i „kultury żywej” (Fatyga 2008), w której nacisk położony
jest na badanie praktyk kulturowych w szerszym sensie niż klasycznie definio-
wane oraz utrzymywanie stanu ciągłego niedomknięcia tego katalogu, a więc
włączanie w jego obręb nowych praktyk. Kultura żywa definiowana jest jako
„wielowymiarowe środowisko życia jednostek i grup społecznych oraz funkcjo-
nowania instytucj i społecznych, w którym zachodzą dynamiczne procesy, rozwi-
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Kultura: zespół praktyk odwołujących się do wartości, norm i wyobra-

żeń na temat otaczającego świata, a także sposobów jego opisywania

(symbolizowania) i wytwarzania sieci znaczeń społecznych. Dyskursyw-

ne uniwersum symboliczne, gdzie to, co symboliczne (nie instrumental-

ne) oznacza nadwyżkę znaczenia, która pojawia się w wypowiedziach

czy praktykach wartościo- i normotwórczych legitymizujących dany ob-

raz świata.

jają się praktyki kulturowe o zróżnicowanych charakterystykach aksjologicznych
i zróżnicowanych, najczęściej pol isemicznych, znaczeniach”3. Z jednej strony
pragniemy wykorzystać koncepcję kultury żywej, ze względu na jej pojemność
i otwartość w stosunku do „l iczących się”, wartościotwórczych praktyk. Z dru-
giej, chodzi nam też o wymiar symboliczny kultury (nie instrumentalny), czyl i
o ową nadwyżkę znaczenia, która pojawia się w wypowiedziach czy praktykach
normotwórczych legitymizujących dany obraz świata.

W skład kultury, będącej uniwersum symbolicznym, wchodzą poszczególne
sub-uniwersa (wytwarzane przez odmienną logikę wartości, jak to opisał Max
Weber): rel igia (zespół praktyk i wierzeń), pol ityka (zachowania i normy), nauka
(praktyki wytwarzające i legitymizujące wiedzę) a także sposoby ich realizacji
w postaci praktyk kulturowych charakteryzujących poszczególne grupy (Bour-
dieu 2008, 2011 ). Z tak szerokiej definicj i kultury musi wynikać równie szerokie
określenie praktyk uczestnictwa w kulturze, które stanowi dla nas termin po-
mocniczy wobec zasadniczej kwesti i kapitału kulturowego i wytwarzanych przez
niego podziałów społecznych. Na pewno jesteśmy zmuszeni do odrzucenia tra-
dycyjnej definicj i , określającej te praktyki jako uczestnictwo w instytucjach kultu-
ry „wysokiej” (kino, teatr, muzea, fi lharmonia). Jest ono zbyt wąskie
i nieadekwatne do społeczności lokalnej, która - jak to postaramy się pokazać –
rządzi się swoimi własnymi prawami.

Czynimy tak z wielu powodów. Definicja, a co za tym idzie badania uczest-
nictwa w kulturze, w ciągu ostatnich lat przeszły w Polsce głęboką przemianę.
Generalnie, wskazuje się na nieadekwatność badawczą starego modelu uczest-
nictwa, wciąż wykorzystywanego w badaniach GUS. Natrafiamy zazwyczaj na
dwa typy argumentów: (1 ) wobec gwałtownych zmian w kulturze pojawia się ko-
nieczność zmiany koncepcji i terminów opisujących badaną rzeczywistość albo
(2) pojawia się postulat urefleksyjnienia wymiaru władzy wpisanego w samo

3 http: //www.obserwatoriumkultury.pl/kategorie/podstawa-teoretyczna-obserwatorium-zywej-
kultury.html
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Wybór koncepcji Pierre’a Bourdieu jako ramy teoretycznej naszych
wywodów był wyborem całkowicie świadomym. Narzędzia krytyczne, jakich
dostarcza nam ta koncepcja, wydają nam się bardziej adekwatne do opisu
polskiej rzeczywistości niż bardzo rozpowszechniona koncepcja kapitału
społecznego Roberta Putnama, oparta przede wszystkim na kategori i wąskiego
i szerokiego zaufania (Trutkowski/Mandes 2005, Markowska (red.) 201 0). Jak
pokazują wnioski płynące z wieloletnich badań nad kondycją społeczeństw
postkomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, charakterystyczną
cechą tego regionu jest dominująca - w perspektywie długiego trwania - rola
kapitału kulturowego (Eyal, Szelenyi, Townsle 1 998; Arneil 2006). Co więcej,
podążamy za autorem Dystynkcji (bardziej za duchem jego teori i niż l iterą)
w momencie, gdy w swoim podejściu stara się przezwyciężyć podstawowe
dychotomie nauk społecznych, takie jak subiektywizm-obiektywizm czy
jednostkowość-kolektywność. Bourdieu proponuje spójną analizę ekonomii
praktyk skupionych wokół pojęcia władzy symbolicznej, wyznaczającej granice
i dynamikę pola symbolicznego, łącząc ze sobą „podejście fenomenologiczne
ze strukturalnym” (Bourdieu/Wacquant 2001 : 9). Właśnie dlatego jesteśmy

Dlaczego Bourdieu?

prowadzenie tego typu badań (na zamówienie najczęściej instytucj i państwo-
wych lub samorządowych). Jak widać, pierwszy z tych argumentów dotyczy
kwesti i przedmiotowych a drugi podmiotowych. Wnioski płynące z poważnego
potraktowania jednych i drugich pokazują, że konieczne jest uświadomienie so-
bie faktu, że badanie kultury jest za każdym razem definiowaniem tego, co jest
kulturą i tego, co jest kulturalne, a co za tym idzie wyklucza pewne obszary rze-
czywistości społecznej. Chodzi tutaj o tradycyjnie działające instytucje, które,
roszcząc sobie prawo do uniwersalności, real izują swój partykularny program4

oraz o jednostki czy grupy pasywne, niezaangażowane, niezainteresowane wy-
twarzaniem kultury i braniem udziału w tego typu działaniach. Do tego zagad-
nienia powrócimy w rozdziale teoretycznym.

4 Ciekawym przykładem takiej krytyki jest raport z badań działalności domów kultury. Por.
www.zoomnadomykultury.pl
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przekonani, że pod względem teoretycznym, krytycznym i metodologicznym
koncepcja kapitałów stanowi świetne narzędzie do wielowymiarowej analizy
przestrzeni społecznej. Pozwala ona łączyć ze sobą metody ilościowe
i jakościowe (łącznie z obserwacją etnograficzną), podejście dynamiczne
i strukturalne, perspektywę subiektywistyczną i obiektywistyczną. Otwarta też
jest na szereg modyfikacji związanych z lokalnym kontekstem i wymiarem
historycznego stawania się (Bourdieu 2005, 2008). Do kwesti i
metodologicznych powrócimy po omówieniu założeń teoretycznych.

Tradycyjny dom białowieski. Fot. Bogusław Chyła.
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ROZDZIAŁ 2
ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE

Wykorzystanie w analizie pojęcia kapitału kulturowego wymaga odniesienia
go do całego korpusu teoretycznego Pierre’a Bourdieu, ponieważ pojęcie to
w sposób szczególnie znaczący zmieniało swój zakres semantyczny. Od wcze-
snego użycia, przy badaniu systemu szkolnictwa reprodukującego kapitał kultu-
rowy danej klasy, ewoluowało aż po używanie go do opisu całej klasowej
struktury społeczeństwa francuskiego w Dystynkcji (Bourdieu 2005). Pierwotnie
kapitał kulturowy był traktowany przez Bourdieu jako zasób jednostkowy, dopie-
ro w późniejszej fazie pojawiła się możliwość zastosowania go do analizy
grup/klas i zbiorowych habitusów. Takie podejście podkreśla wagę struktural-
nych czynników, wynikających z pozycji zajmowanych w danym polu – dyna-
micznie zmieniających sytuację i podlegających zmianie pod wpływem
czynników historycznych. Świadomie porzucając perspektywę marksowską,
opartą na dominacji ekonomii, Bourdieu „rozmnaża” pojęcie kapitału (wskazując
na jego wymiar kulturowy, społeczny, czy ekonomiczny), aby pokazać wielość
zasobów decydujących o pozycji społecznej jednostki w strukturze, jak również,
aby podkreśl ić wielość logik działania (pól), w obrębie których zmienia się war-
tość kapitałów. Pozostając jednak przy tym słowie, podkreśla si lnie wątek wła-
dzy (czy bardziej: dominacji), nieodzownie związany ze wszystkimi zasobami
znajdującymi się w obrębie tego, co społeczne, a co za tym idzie ich odróżniają-
cą, dzielącą i wykluczającą siłą.

Zatrzymując się na chwilę nad kluczowymi kategoriami, w ramach których
funkcjonuje pojęcie kapitał kulturowy, wskażmy ogólny sens pojęcia kapitału .
„Kapitałem (U) jest każdy zasób dostarczający korzyści tym, którzy go posiada-
ją, mogący być akumulowany i dziedziczony” (Bennett, Si lva 2011 : 428). „Kapi-
tał może być rozumiany jako »energia«, która kieruje rozwojem pola w czasie.
Kapitał w działaniu to odgrywanie zasad pola. Jest real izacją specyficznych
form władzy” (Moore 2008: 1 05), czyl i zasadą różnicowania naszych pozycji
w polu. Kapitał zawsze związany jest z określonym polem i to właśnie pole

Kapitał, pole i habitus
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(champ), rozumiane jako sieć relacj i aktual izowanych przez walkę pozycji , po-
winno stanowić – według Bourdieu - podstawowy przedmiot badań socjologów.
Pojęcie pola Bourdieu wprowadził, by podkreśl ić konieczność myślenia relacyj-
nego (jedyną realnością są obiektywne relacje pomiędzy pozycjami – a więc
struktura wewnętrzna pola – a nie interakcje pomiędzy działającymi podmiota-
mi, jak to widział Max Weber). Pole od systemu czy struktury różni się historycz-
nością stawania się oraz brakiem odniesienia do funkcjonalności i organicyzmu.
Historia społeczna zawsze dzieje się wewnątrz jakiegoś pola, które odpowiada
również za sieć znaczeń, służących do opisywana rzeczywistości, ale jej aktual-
ny efekt jest wypadkową sił i efektem przypadkowych starć, a nie ucieleśnie-
niem jakiejś prawidłowości. Co więcej, logika pól jest rozproszona i wewnętrznie
niekompatybilna, co oznacza, że w polu szeroko pojętej produkcji kultury (wy-
twarzania dóbr symbolicznych) możemy działać w autonomicznym sub-polu l ite-
rackim, naukowym, czy muzycznym. Ekonomia praktyk w tych polach może być
różna – nie zawsze ta sama konfiguracja kapitałów przynosi podobne efekty.
Bourdieu wyróżnia dwie podstawowe formy kapitału jako akumulowanych, dzie-
dziczonych, reprodukowanych i rozwijanych zasobów jednostek lub grup. Są to
kapitał ekonomiczny i kapitał kulturowy (Bourdieu 1 985). Przypomnijmy pokrót-
ce ich definicje.

Kapitał ekonomiczny stanowią te zasoby, które natychmiast i bezpośred-
nio mogą zostać spieniężone, a których zinstytucjonalizowaną postacią jest pra-
wo własności. Kapitał kulturowy stanowią zasoby „idealne” jednostek: ich
postawy, wiedza, kompetencje i umiejętności (ucieleśniony kapitał kulturowy),
nabywane w toku socjal izacji , edukacji , akulturacji ; posiadane dobra kultury, ta-
kie jak obrazy, książki, sprzęty, narzędzia (zobiektywizowany kapitał kulturowy),
funkcjonujące jako realny kapitał kulturowy o tyle, o i le potrafią być przez jed-
nostki wykorzystane (tzn. w powiązaniu z ucieleśnionym kapitałem kulturowym);
rozmaite „certyfikaty” obiektywizujące i potwierdzające ów ucieleśniony kapitał
kulturowy (zinstytucjonalizowany kapitał kulturowy) w postaci dyplomów, świa-
dectw, odznaczeń itp. Szeroko rozumiany kapitał kulturowy daje się uszczegóła-
wiać w odniesieniu do bardziej specyficznych sub-pól kulturowych, takich jak:
nauka, technika, rel igia, sztuka itp. Ze względu na jego istotę Bourdieu propo-
nuje go nazwać również kapitałem informacyjnym (na który składa się wiele
sub-kapitałów, takich jak: językowy, intelektualny, naukowy).

Co istotne, formy kapitału kulturowego (początkowo rozumianego właśnie
jako wykształcenie i kapitał intelektualny), tak samo jak kapitał ekonomiczny, są
zasobami, mogącymi przynosić zarówno społeczne korzyści, jak i ograniczenia.
Następuje tu więc przekroczenie perspektywy marksistowskiej i podkreślenie,
że wartość kapitału zależy od społecznego rozpoznania. Nie jest uniwersalną
cechą strukturalną każdej przestrzeni społecznej, ale właśnie pól, które aktywi-
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zują szczególnie mocno niektóre zasoby,
czyniąc z nich kapitały (Crossley 2008). Jak
podkreśla Bourdieu, to te dwa typy kapitału
są jednocześnie zasadami najmocniejsze-
go zróżnicowania (dystynkcji) pomiędzy
jednostkami/grupami.

Trzecią podstawową formą kapitału,
którą wyróżnia Bourdieu, jest kapitał spo-
łeczny, oznaczający „zbiór rzeczywistych i
potencjalnych zasobów, jakie związane są
z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bar-
dziej zinstytucjonalizowanych związków,
wspartych na wzajemnej znajomości i uzna-
niu – lub inaczej mówiąc z członkostwem w
grupie – która dostarcza każdemu ze swych
członków wsparcia w postaci kapitału po-
siadanego przez kolektyw, wiarygodności,
która daje im dostęp do kredytu w najszer-
szym sensie tego słowa” (Bourdieu 1 985:

51 ). Innymi słowy, kapitał społeczny stanowi nie tyle bezpośredni zasób jednost-
ki, co sieć jej społecznych relacj i , za pośrednictwem których jest ona w stanie
zmobil izować (aktywować) zasoby (ekonomiczne lub kulturowe) potrzebne w
danej sytuacji w określonym polu. Specyficznym podtypem kapitału społeczne-
go jest kapitał pol ityczny, rozumiany jako członkostwo w partiach politycznych,
komitetach wyborczych lub związkach zawodowych – posiadający odmienne
znaczenie w poszczególnych typach ustrojów (Bourdieu/Wacquant 2001 ).

Swoiście nadrzędnym typem kapitału - należącym do innego porządku,
związanym bezpośrednio z kategorią dominacji - jest kapitał symboliczny, „bę-
dący formą, jaką przybierają różne rodzaje kapitału, gdy są postrzegane i uzna-
wane jak prawomocne” (Bourdieu 2008: 38). Składają się na niego:
zakumulowany prestiż (może być odziedziczony po przodkach), medialna sława
i rozpoznawalność, obecność w przestrzeni publicznej, która przekłada się na
wpływ na opinię publiczną, dostęp do informacji oraz napięcie pomiędzy wiedzą
o czymś a rozpoznaniem warunków wytworzenia tej wiedzy i jej ograniczeń.
Gra, jaka toczy się w przestrzeni społecznej, polega na wysiłku uczynienia
„swojego” kapitału (a zarazem logiki pola, na którym jestem/jesteśmy jako grupa
czy klasa społeczna najlepszym graczem) dominującym – przekształceniu kapi-
tału ekonomicznego, kulturowego czy społecznego (lub ich podtypów) w kapitał
symboliczny. Zmiana taka czyni system dominacji określonej grupy i jej stylu ży-

Fot. El iza Łozowska.
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cia (praktyk plus wartości) „naturalnym” i „oczywistym”, a także „właściwym”
(pojawiają się „naturalne” el ity społeczne, np. : bogacze, intel igencja, kapłani,
nomenklatura – stosownie do wyróżnionych wcześniej podtypów kapitałów). Co
więcej, ustanowienie dominacji symbolicznej ułatwia reprezentantom grupy do-
minującej konwersje kapitału kulturowego na inne typy kapitałów.

Jak ma się do tego kwestia tożsamości kulturowej i regionalnej? Ciekawe –
z punktu widzenia naszych badań – ujęcie pola zaproponował Wojciech Łukow-
ski, interpretując je jako regionalną przestrzeń geograficzno-społeczną, w której
ramach – na właściwych im sub-polach odmiennych konfiguracji kapitałów –
ścierają się rozmaite grupy społeczne z ich projektami tożsamości regionalnej
(Łukowski 2002). Rozwijając tę perspektywę, Tomasz Zarycki proponuje okre-
ślenie danego regionu (społeczno-geograficznego) w kategori i pola i jego opis
poprzez zidentyfikowanie kluczowych w nim podtypów kapitałów (Zarycki 2003).
Chodziłoby zatem o określenie rol i (wagi, ważności) przydawanej poszczegól-
nym typom i podtypom kapitału oraz statusów dzięki nim uzyskiwanym, a na-
stępnie opisanie możliwości ich konwersj i na kapitał w danym regionie
dominujący. Warunki owej konwersj i są za każdym razem związane i określone
przez specyfikę danego pola. Załóżmy, że dziedzictwo kulturalne danego regio-
nu jest właśnie tym, co w naszym badaniu chcemy nazwać lokalnym polem

kultury. Kategoria lokalności oznacza w tym przypadku modyfikację przestrzeni
społecznej związanej z wymiarem geograficzno-historycznym (niepowtarzalną
wiązką jakości, będących środowiskiem, którego granice są wyznaczane do-
kładnie tak, jak chciał Bourdieu przez strategię budowania tożsamości regional-
nej, a więc przez pole władzy symbolicznej). Władza symboliczna, która jest
władzą definiowania granic pola i jego wewnętrznej hierarchii (stawek) w każ-
dym z tych pól, opiera się na innym zestawie/proporcj i kapitałów. Jest ona wła-
dzą nazywania (i przez to – tworzenia) grup, współtworzenia ładu publicznego,
narzucania swojej subiektywnej wizj i świata innym i mocą nadania jej waloru
obiektywności. Dlatego szczególnymi instytucjami reprodukcji władzy symbo-
l icznej są instytucje edukacyjne oraz system nauki (zwłaszcza eksperci), który -
od momentu narodzin nowoczesności - przejął od rel igi i funkcję legitymizującą
porządek rzeczy.

Wielkość i skład (konfiguracja) poszczególnych typów kapitałów oraz trajek-
toria ich rozwoju w przypadku każdego aktora (zarówno jednostkowego, jak i
grupowego) określają jego tymczasową pozycję w polu. Wyróżnione w ten spo-
sób „klasy logiczne” podobnych pozycji (wielkości, konfiguracji i rozwoju kapita-
łów) stanowić mogą klasę, o i le znajdą się jej reprezentanci, którzy świadomie
wyartykułują jej interesy. „Performatywna władza nazywania, prawie zawsze łą-
cząca się z władzą reprezentacji , powołuje do istnienia w ustanowionej formie,
to jest jako zbiorowe ciało, to, co dotąd istniało tylko jako uszeregowany zbiór
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zestawionych ze sobą jednostek, podobnie jak ma się to w przypadku grup et-
nicznych, rel igi jnych czy narodowościowych” (Bourdieu 2008: 45). Władzę po-
siada ten, kto jest w stanie nazwać i określ ić ramy symboliczne rzeczywistości i
narzucić je innym, reprodukując swój habitus (najprościej rzecz ujmując – swój
styl życia i postrzegania/praktykowania świata).

Typowe modele habitusów muszą znaleźć swoją artykulację (społeczną toż-
samość), by można było mówić o aktorach społecznych działających w określo-
nym polu (relacj i). Przy czym, polem nie nazywamy ogólnie pojętej przestrzeni
społecznej, tylko jeden z wielu jej wymiarów. W każdym z tych wymiarów habi-
tus jednostkowy aktualizuje się w wymiarze zbiorowych praktyk (jest źródłem
aktualizacji naszych dyspozycji na pozycję w danym polu). Co więcej, zakłada-
jąc ujęcie dynamiczne w obserwowaniu trajektori i habitusów, jesteśmy w stanie
zaobserwować ich ewolucję (modyfikację) pod wpływem konwersj i poszczegól-
nych kapitałów. „Dane pole poddawać więc będzie przeobrażeniom funkcjonują-
ce w jego ramach habitusy. Zmiana habitusów, szczególnie na szerszą skalę,
łączy się oczywiście z przemianą samego pola” (Zarycki 2003: 254). Obserwu-
jąc grę relacj i w danym polu, można opisać wyłanianie się pozycji dominujących
i zdominowanych, które dla celów analitycznych Bourdieu proponuje nadal na-
zywać „klasą”, choć określenie klasa dominująca nie jest, i nie może być, uży-
wane do opisania konkretnej grupy społecznej. W zależności od rodzaju pola
różni aktorzy mogą zajmować pozycję dominującą5.

Z uwagi na cel naszego badania, które zmierza do rekonstrukcji społecz-
nych światów Białowieży poprzez opis kapitału kulturowego mieszkańców gmi-
ny, powyższa optyka wymaga, aby badanie koncentrowało się na zasobach
„idealnych”, tworzących różne typy kapitałów kulturowych. Jego celem będzie
rekonstrukcja pola kulturowego Białowieży jako przestrzeni społecznej określo-
nej logiką napięć specyficznych „typów” kapitałów kulturowych, właściwych dla
danej społeczności.

Kluczowym momentem takiego ujęcia jest definicja kultury, a w ślad za nią
dookreślenie kapitału kulturowego jako narzędzia badawczego. Przypomnijmy,
że kultura dla nas jest uniwersum symbolicznym, w skład którego wchodzą po-
szczególne sub-uniwersa, stanowiące obszary praktyk wartościo- i normotwór-
czych. Takimi obszarami w naszym ujęciu mogą być: rel igia, kultura
polityczna/obywatelska i aktywność społeczna, nauka, formy spędzania wolne-

5 Sam Bourdieu celował raczej w zawężaniu pól i wyróżnianiu szczegółowych sub-pól dla
pogłębiania analizy działających w ich obrębie sił, gry i logiki kapitałów (ujmując je jako
określone obszary społecznej działalności w rodzaju gospodarki, produkcji artystycznej czy
naukowej, w których ta gra realnie się ujawnia), a jego ostateczne dookreślenie pozostawiał
każdorazowo badaczom, stosownie do ich celów
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go czasu (w tym kultura formalna i nieformalna), dziedzictwo niematerialne (tra-
dycja), a także praca oraz przyroda. Na pierwszy rzut oka, wydawać by się mo-
gło, że ujęcie to rozsadza teoretyczną ramę Bourdieu. Jednakże, zasadniczo w
innej optyce, wyraża ono wcześniejszą kategorię habitusu (jako całokształtu
dyspozycji do działania społecznego uwarunkowanych wielkością, konfiguracją i
trajektorią kapitałów), pozwalającego za pośrednictwem tak rozumianej kultury
dokonać translacj i specyficznej logiki Bourdiańskich pól na szeroko rozumiane
pole społeczno-kulturowe Białowieży. Oznaczałoby to, że naszym analizom bę-
dzie przyświecać pytanie, jakie zasoby (wykształcenie, wiedza, sieć znajomych,
tradycja, majątek, pochodzenie), i oparte na nich praktyki kulturowe, mają lokal-
nie istotne znaczenie społecznie (czyl i funkcjonują jako kapitał), współkształtują
pole lokalnej kultury oraz dążą do przekształcenia się w kapitał symboliczny
charakterystyczny dla „kultury dominującej”.

Kapitał kulturowy jako narzędzie
badawcze

Przyjrzymy się teraz, w jaki sposób kategoria kapitału kulturowego stała się
tak istotnym narzędziem badawczym. Jak zauważają Tony Bennett i El izabeth
Silva (Bennett, Si lva 201 0: 427), pojęcie kapitału kulturowego zrobiło olbrzymią
karierę w naukach społecznych oraz daleko rozszerzyło swój apl ikacyjny cha-
rakter poza analizy z zakresu socjologi i edukacji , w odniesieniu do którego to
obszaru zaproponowali je początkowo Bourdieu i Passeron (Bourdieu, Passe-
ron 2011 ). Uzasadniając karierę tego pojęcia, Bennett i Si lva wskazują na na-
stępujące obszary badawcze, w których wykorzystano i rozszerzono ten
koncept: płeć, emocje, etniczność, sztuka i jej odbiorcy, praktyki czytelnicze czy
relacje pomiędzy pozycją społeczną a efektami kształcenia. Opinia przywoła-
nych autorów nie stosuje się jednak do polskich badań społecznych, w których
kapitał kulturowy pozostaje koncepcją wykorzystywaną jak dotąd raczej spora-
dycznie6.

6 Z badań nad społecznościami lokalnymi odwołującymi się do koncepcji Pierre’a Bourdieu war-
to przywołać pracę Michała Buchowskiego (1 996), Klasa i kultura w okresie transformacji. Antro-
pologiczne studium przypadku społeczności lokalnej w Wielkopolsce oraz, wspomnianą już
książkę, Wojciecha Łukowskiego (2002), Społeczne tworzenie ojczyzn. Jeśl i chodzi o badania
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W przystosowaniu koncepcji kapitału kulturowego do naszych badań szcze-
gólnie pomocne będzie ujęcie Michele Lamont, kanadyjskiej badaczki, która od
lat próbuje stosować tą kategorię do badań amerykańskiej klasy średniej. La-
mont (1 988) twierdzi, że ważność tego pojęcia wynika ze stojącej za nim teori i ,
która pozwala inaczej spojrzeć na znany socjologi i od Webera problem statusu.
Pojęcie kapitału kulturowego odsłania bowiem ważne aspekty procesu repro-
dukcji struktury społecznej; wskazuje na relacje pomiędzy kulturą (i edukacją) a
społeczną reprodukcją7. Należy silnie podkreśl ić za Lamont, że rozumienie ka-
pitału kulturowego zmieniało się w ujęciu samego autora (a właściwie autorów:
Bourdieu i Passerona). W Inheritors to „nieformalne standardy akademickie”,
które stanowią „atrybuty klasowe” klasy dominującej (Lamont 1 988: 1 55). Do
tych standardów i atrybutów należą: nieformalna wiedza na temat szkoły, trady-
cyjna humanistyczna kultura, kompetencje językowe, charakterystyczne posta-
wy oraz styl zachowania (kreatywność czy naturalność). W Reprodukcji
następuje delikatna zmiana definicj i . „Kapitał kulturowy zostaje scharakteryzo-
wany jako zbudowany wyłącznie ze zdolności językowych (gramatyka, akcent,
ton), wcześniejszej kultury akademickiej, wiedzy formalnej i ogólnej kultury oraz
dyplomów. Stosunek do szkoły, maniery i styl zachowania, gust kultury wyższej
rozumiane są tu jako klasowy ethos a nie kapitał kulturowy” (ibidem: 1 55). Zu-
pełnie odmienne jest rozumienie kapitału kulturowego w Dystynkcji, gdzie staje
się on „wskaźnikiem i podstawą pozycji społecznej”; postawy kulturowe, prefe-
rencje i zachowania zostają rozumiane jako »smaki«, wykorzystywane w spo-
łecznej selekcji (social selection)” (ibidem: 1 55). Jednocześnie, smaki (gusta)
różnią się w zależności od kulturowego i ekonomicznego kapitału. A w Les stra-
tegies de reconversation „kapitał kulturowy staje się zasobem władzy (power re-
sources) (U), ułatwiającym dostęp do pozycji w organizacjach (organizational
positions) i jednocześnie wskaźnikiem pozycji społecznej” (ibidem: 1 55-1 56).

porównawcze kapitału kulturowego w makroskali , godna uwagi jest praca Tomasza Zaryckiego,
Kapitał kulturowy inteligencji w Polsce i Rosji oraz książka pod redakcją Ewy Rewers i Agaty
Skórzyńskiej (201 0), Sztuka – kapitał kulturowy polskich miast a także tom zredagowany przez
Andrzeja Sadowskiego (2009), Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i
wschodnioeuropejskich pograniczy. 7 Na przykład badania Bourdieu i Passerona opisane w Re-
produkcji , gdzie rozpatrywana jest m. in. relacja pomiędzy kapitałem kulturowym a systemem
edukacji , pokazały brak społecznej neutralności szkoły, która instytucjonalnie preferuje uczniów
z klasy dominującej, a więc legitymujących się wysokim kapitałem kulturowym. Ergo: szkoła jest
częścią reprodukcji struktury społecznej.
7 Na przykład badania Bourdieu i Passerona opisane w Reprodukcji , gdzie rozpatrywana jest
m. in. relacja pomiędzy kapitałem kulturowym a systemem edukacji , pokazały brak społecznej
neutralności szkoły, która instytucjonalnie preferuje uczniów z klasy dominującej, a więc
legitymujących się wysokim kapitałem kulturowym. Ergo: szkoła jest częścią reprodukcji
struktury społecznej.
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Mamy tu więc do czynienia z różnorodnością definicj i . Podkreśl ić trzeba, że na
zmiany te wskazuje sam Bourdieu, mówiąc, że „początkowo” traktował koncep-
cję kapitału kulturowego jako hipotezę mającą wytłumaczyć nierówne osiągnię-
cia edukacyjne dzieci z różnych klas społecznych (Bourdieu 1 985: 47).

W odniesieniu do naszego projektu trafne wydaje się wykorzystanie definicj i
Lamont, która proponuje, aby kapitał kulturowy rozumieć jako „zinstytucjonalizo-
wane, to znaczy szeroko podzielane, kulturowe oznaki statusu (postawy, prefe-
rencje, wiedzę, zachowania, dobra i referencje) mające znaczenie w
społecznym i kulturowym akcie wykluczania (exclusion)” (ibidem: 1 56). Wyklu-
czania – wyjaśnijmy – z praktyk i zasobów charakterystycznych dla grup posia-
dających wysoki status społeczny. Im wyższy status, tym silniejsza dystynkcja
tworząca ową symboliczną granicę pomiędzy „nami” a „nimi” (nieuprzywilejowa-
nymi). Autorka wskazuje, co jest bardzo ważne dla nas, że oznaki wysokiego
statusu mogą różnić się klasowo. Odchodzi tym samym od jednoznacznego bu-
dowania definicj i kapitału kulturowego w oparciu o status klasy wyższej danego
społeczeństwa w całości (jak w Dystynkcji), na rzecz uelastycznienia pojęcia.
Otwiera w ten sposób drzwi do badania kapitału kulturowego małej zbiorowości,
który może różnić się od „narodowego” kapitału kulturowego. Wprawdzie Bour-
dieu zakłada, że standardy klasy niższej nie są autonomiczne, ale zawsze rela-
cyjnie związane ze standardami klasy wyższej, ale z perspektywy oddolnej
może się okazać, że owa relacyjność przypisana jest do wszystkich pozycji –
zarówno zdominowanych, jak i dominujących, a poczucie autonomii smaku, są-
dów i wyborów właściwych danej klasie jest czystą illusio.

Takie podejście znajduje potwierdzenie w modyfikacji koncepcji Bourdieu,
zaproponowanej przez autorów książki o porządku klasowym w Polsce, którzy
zauważają, że autor Dystynkcji sam później zmienił swoje podejście do krytyki
uniwersalności, wykorzystywanej przez klasę wyższą jako samo uzasadniająca
się oczywistość, i zauważył jej podwójne ostrze. Odwoływanie się do uniwersal-
ności może „reprodukować bariery społeczne, ale także rzucać im wyzwanie”
(Gdula/Sadura 201 2: 32). Na uniwersalność swoich habitusów, traktowanych
przewrotnie jako naturalna kondycja człowieka, powołują się - w dużym uprosz-
czeniu - zarówno klasy dominujące, jak i zdominowane (budując na tym swoje
roszczenia emancypacyjne). Polscy socjologowie określają w ten sposób rywa-
l izację pomiędzy różnymi uniwersalnościami zakorzenionymi w stylach życia i
klasy wyższej, i niższej. Uniwersalnościami, które są tylko partykularnym rosz-
czeniem do powszechności a nie przekonaniem o jej mocy (ibidem: 33-34)8.

8 Tak pojęty mechanizm uniwersalizacji „stylu życia” i związanych z nim wartości przypomina
relację hegemoniczną opisaną przez Ernesta Laclau i Chantal Mouffe (2007).
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Co dla nas istotne, Lamont założyła, że aby badać kapitał kulturowy nie
trzeba przeprowadzać drobiazgowych analiz statystycznych, ale „można identy-
fikować klastry ludzi podzielających jednakowe repozytoria zinstytucjonalizowa-
nych oznak, przeprowadzając wywiady (U) na temat ich preferencji i stylów
życia” (ibidem: 1 62). Określenie stopnia ważności tych oznak może odbywać
się poprzez ocenę ich statusu przez ludzi. Aby rozpoznać lokalne repozytoria
kulturowych oznak statusu, należy: (1 ) analizować konfl ikty wokół symbolicz-
nych granic; (2) określ ić lokalne znaczenie sygnałów kultury dominującej (legiti-
mate culture); (3) analizować codzienne interakcje, w których wykorzystywany
jest kapitał kulturowy w formie kapitału symbolicznego (czyli jako sposób osią-
gnięcia upragnionych celów). Zasadnicza teza, wynikająca z badań Michele La-
mont, dotyczy interesującego nas mechanizmu, który można opisywać
jakościowo: co decyduje o tym, że symboliczne granice pomiędzy różnymi świa-
tami, ujawniające się w polu szeroko pojętej kultury (norm i wartości), po jakimś
czasie utrwalają się i stają się granicami reprodukującymi się w strukturze spo-
łecznej. Innymi słowy: jak to się dzieje, że odmienność kulturowa przekłada się
na wysoką lub niską pozycję społeczną.

Kulturalne uczestnictwo w kulturze
Z powyższym zagadnieniem wiąże się bezpośrednio kwestia statusu i cha-

rakteru badań nad uczestnictwem w kulturze, z których wiele ma charakter
mniej lub bardziej wartościujący. Normatywność powyższych koncepcji wyraź-
nie ujawnia się w wartościującym języku: „uczestnictwo” w wydarzeniach kultu-
ralnych, posiadanie „intencji” i „celów” kulturalnych, czy pragnienie
„orientowania się” w ofercie kulturalnej stają się znaczącymi wymiarami pozio-
mu uczestnictwa w kulturze. Co więcej, stają się one punktami odniesienia dla
instytucj i (GUS 2011 ). Polityka kulturalna państwa, skoncentrowana na podno-
szeniu poziomu kulturalnego obywatel i , wytwarza niewątpl iwie coś, co można
nazwać polem kultury narodowej, związanym bezpośrednio z (meta)kapitałem
władzy państwowej. Ponieważ w niniejszym badaniu zajmujemy się polem kul-
tury lokalnej (o czym poniżej), powyższe wątki musimy świadomie zawiesić ze
względu na odmienność perspektyw, rozłożenie akcentów i różną skalę takich
zjawisk jak kultura dominująca w polu państwowym/lokalnym.

Bardziej przydatna w naszym podejściu, choć z pewnymi zastrzeżeniami,
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może okazać się definicja, twórczo rozwijana przez Marka Krajewskiego/Barba-
rę Fatygę, która traktując uczestnictwo jako proces włączania się do komunika-
cj i społecznej, uwzględnia różnorodne i nowe typy praktyk (w tym cielesne,
emocjonalne czy związane z pojawieniem się nowych mediów). Zgodnie ze
słownikiem terminów przyjętych przez zespół Obserwatorium Kultury, uczestnic-
two w kulturze w szerokim rozumieniu to proces włączania grup i jednostek oraz
przedmiotów, idei, zachowań oraz ich konfiguracji w konkretne sytuacje kulturo-
we, składające się na środowisko kultury żywej9. Sytuacje kulturowe to takie sy-
tuacje, które są uregulowane kulturowo, czyl i zachodzą dzięki językowi,
normom i wartościom stworzonym przez człowieka. Ostatnia definicja uczest-
nictwa, zaproponowana przez Marka Krajewskiego, brzmi następująco: jest to
zespół społecznych praktyk kulturowych; zespół różnorodnych działań związa-
nych z wymianą, przetwarzaniem, wykorzystaniem treści kulturowych (produk-
tów kultury i sztuki), mający charakter procesu komunikacji nadawców i
odbiorców. Uczestnictwo w kulturze zakłada posiadanie kompetencji kulturo-
wych, umożliwiających wymianę i transformację treści kulturowych (Krajewski
2011 : 35). Nowe podejście do uczestnictwa rozwijają również autorzy projektu
Tworzenie kultury – badania uczestnictwa w kulturze, pisząc: „Uczestnictwo w
kulturze nie jest tylko sytuacją wyjątkową, która wymaga, aby wyciągnąć z szafy
najlepszą koszulę i założyć najbardziej eleganckie buty. Uczestnictwo w kultu-
rze jest sprawą codzienną, a pod tym pojęciem kryją się zbiory relacj i łączące
ze sobą wiedzę, normy, znaczenia, obiekty materialne i ludzi”1 0.

Powyższe definicje są zgodne z naszą intuicją: zgadzamy się, że uczestnic-
two w kulturze nie powinno być definiowane jako zamknięty zbiór praktyk, ale
jako otwarta i potencjalnie nieskończona przestrzeń społeczna. Nie wiadomo
tylko, na jakiej zasadzie ma następować proces włączania „jednostek, grup,
idei, przedmiotów” do tego zbioru. Czy mamy tu do czynienia z odwróceniem
modelu GUS-owskiego, a więc sytuacją braku prekategoryzacji praktyk kulturo-
wych, które są badane? Przy takiej interpretacji oznaczałoby to próbę wycofania
się badacza na pozycję wyłącznie sprawozdawczą czy opisową, która definio-
wana by była przez cele „usługowe” - dostarczanie wiedzy ludziom zajmującym
się kulturą. Możliwa jest również odmienna strategia – włączenia się badacza w
proces wytwarzania kultury, nie poprzez narzucanie kategori i , ale ich współtwo-
rzenia w samym procesie badania. To samo dotyczy badanych, nie będących

9 Za: Krajewski M. 201 0, Uczestnictwo w kulturze jako proces uspołecznienia, odczyt wygłoszo-
ny na XIV Ogólnopolskim Zjeździe Socjologicznym w Krakowie. Kontynuację tego typu myślenia
widać w poszukiwaniach teoretycznych zespołu OK.:
http: //www.obserwatoriumkultury.pl/kategorie/Podstawa%20teoretyczna.html.
1 0 por. http: //www.tworzeniekultury.pl
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dla nas odbiorcami kultury czy informatorami, ale współtwórcami sytuacji kultu-
rowych. Zatarta tym samym zostaje ostra granica między twórcą a odbiorcą kul-
tury, jak również pomiędzy badaczem i badanym.

Przyznajemy, że wybór tej ostatniej strategii może mieć charakter politycz-
ny. Mówiąc w największym skrócie, badania uczestnictwa w kulturze zaczynają
być postrzegane jako służące społeczeństwu (i różnym grupom społecznym
wchodzącym w jego skład) a nie tylko państwu. Obecnie, wraz z procesami wią-
zanymi z kryzysem państwa narodowego, zmienia się rozumienie obywatel-
stwa, do głosu dochodzą grupy wykluczane przez klasycznie pojęte
obywatelstwo, np. kobiety czy mniejszości etniczne, siłę zyskują również insty-
tucje ponadnarodowe. To właśnie w tych procesach dostrzegamy źródło zmian
rozumienia uczestnictwa w kulturze. Społeczeństwo – w związku z tymi proce-
sami – przestaje być utożsamiane ze wspólnotą narodową, a rozumiane jest co-
raz częściej jako zbiór grup o różnych interesach. W momencie, gdy „kultura nie
jest dziełem państwa, [tylko] rozumie się ją jako środowisko życia”11 , badania
uczestnictwa w kulturze dążą do zachowania otwartej, niedomkniętej definicj i , a
wzór człowieka kulturalnego staje się przestrzenią negocjacj i , a nie - jak dotych-
czas - wykluczania na zasadzie jednego wzorca uczestnictwa utworzonego po-
dług klucza kultury narodowej. Czy to oznacza, że wszystko, co robi człowiek
jest uczestnictwem w kulturze? Możemy z tym się zgodzić pod warunkiem, że
zdamy sobie sprawę, że prawie wszystko, co robi człowiek, wykracza poza czy-
sto instrumentalne znaczenie i ma „drugie dno”, które odnosi się do całości rela-
cj i symbolicznych. Ta sama czynność wykonana przez aktora o odmiennej
pozycji w polu, ma różne znaczenie i odmienną moc sprawczą, czyl i w sensie
społecznym jest inną praktyką. Podobnie z klasycznym pojęciem kultury - są
różne pola jej wytwarzania/produkcji . W polu kultury lokalnej uczestnictwo w
kulturze nie polega na wytwarzaniu kulturalnych obywatel i danego państwa na-
rodowego, a coraz silniej staje się przestrzenią wytwarzania kapitału społeczne-
go i ekonomicznego oraz zdobywania władzy symbolicznej.

11 Ibidem.
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Gra kapitałów kulturowych w lokalnym
polu kultury: opis badania

Powyższe problemy stanowią tło dla prezentacji wybranego przez nas uję-
cia badania lokalnego pola kultury, w ramach którego tradycyjna tematyka
uczestnictwa w kulturze stanowi jedynie sub-pole obok szeregu innych praktyk
kulturowych. Takie podejście koncentruje się na analizie władzy symbolicznej,
wpisanej w lokalne pole kultury. Wprowadzamy pojęcie pola kultury, aby prze-
kroczyć definicyjne problemy związane z użyciem takich terminów, jak instytucje
kultury czy nowe instytucje kultury. Rozumiemy przez nie lokalną sieć relacj i
różnych podmiotów czy instytucj i (definiowanych socjologicznie), które rozpo-
znawane są przez lokalnych aktorów lub inne osoby (np. badaczy) jako istotne
z punktu widzenia lokalnej analizy problematyki kultury. Przy takiej konstruktywi-
stycznej definicj i , w skład pola kultury wchodzą te podmioty, które coś robią z
kulturą i jako takie są rozpoznane. Ważne jest też, aby ich katalog nie był za-
mknięty, ale stanowił przestrzeń negocjacj i . Taka definicja ma również charakter
procesualny – pole kultury zmienia się i w czasie, i w zależności od definiują-
cych je podmiotów. Trzeba też podkreśl ić, że analiza różnych pól kultury – w
różnych miejscach lub tworzonych przez różnych aktorów – może pozwolić na
analizę relacj i władzy, wpisaną w definiowanie tych podmiotów. Ujawnienie od-
miennych wizj i pól kultury może z kolei przyczynić się do ich zmiany, choćby po-
przez ich odsłonięcie. W tym sensie, użyty tu termin pole bezpośrednio odnosi
do koncepcji Pierre’a Bourdieu.

„Bezkrytyczne” przyjęcie definicj i Krajewskiego/Fatygi w naszych bada-
niach, oznaczałoby konieczność włączenia wymiaru społecznego do definicj i
uczestnictwa w kulturze, które przestaje się ograniczać do brania czynnego lub
biernego udziału w życiu kulturalnym, ale oznacza włączanie się jednostki w ży-
cie społeczne pewnej zbiorowości, między innymi poprzez bycie w relacj i do
różnych elementów (grup ludzi, instytucj i , idei, ruchów społecznych itd.). Jed-
nakże, tak rozumiane uczestnictwo byłoby tylko jednym z wymiarów aktualizacji
kapitału kulturowego, i to nie najważniejszym. O wiele bardziej istotny wydaje
nam się nie tyle „łączący” efekt kultury, co właśnie dystynktywny, wprowadzają-
cy jakościowe różnice, które przekładają się na naszą pozycję w danym polu.
Czyli używając koncepcji Bourdieu do zmodyfikowania owego podejścia, roz-
szerzamy definicję używaną przez Krajewskiego/Fatygę na mechanizmy wklu-
czania (uspołecznienia) i wykluczania (od-społecznienia), jakie towarzyszą
opisowi pola kultury. W wyniku tych modyfikacji nie traktujemy uczestnictwa w
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kulturze jako aktu jednostkowego, wynikającego z chęci czy potrzeby zaanga-
żowania albo z wewnętrznych uwarunkowań jednostki (jej kapitału kulturowego
jako habitusu). Jest ono dla nas wypadkową konfiguracji lokalnych definicj i i na-
pięć władzy symbolicznej, określających nie tylko kwestię lokalnego smaku
(gdzie wypada, a gdzie nie wypada bywać lub co wypada, a co nie wypada czy-
nić), ale też decydującą o tak banalnych sprawach jak kanały komunikacji spo-
łecznej, jawność i zrozumiałość pewnych komunikatów, granice sieci kontaktów,
ustalanie priorytetów działania oraz kryteriów oceny itd.

Powtórzmy raz jeszcze, celem naszego badania była rekonstrukcja światów
społecznych Białowieży, opis sieci relacj i , dzięki którym się one ujawniają pod
postacią różnych konfiguracji kapitałów kulturowych. W niniejszym raporcie, pi-
sząc „Białowieża”, mamy na myśli cały obszar administracyjny gminy rozumiany
jako mikroregion. Pod pojęciem „mieszkańcy Białowieży” rozumiemy osoby za-
mieszkujące obszar gminy, niekoniecznie na stałe w sensie zameldowania, ale
aktywne w lokalnym polu kultury. Interesuje nas tutaj uczestnictwo jako dyna-
miczny proces uspołecznienia, czyl i obecności w polu władzy symbolicznej. Nie
będziemy więc koncentrować się na porównywaniu, które praktyki występują, a
które nie - tylko jak praktyki występujące lokalnie oddziałują i stają się wiodą-
cym kapitałem (które z nich i dlaczego) oraz jak wytwarzają różnice, czyl i dys-
tynkcje społeczne, na osiach my/oni, gorsi/lepsi, bardziej/mniej lokalni,
pożyteczni/szkodliwi. Owe kategorie antagonizujące wskazują na symboliczne
granice światów zgodnie ze wspomnianym wcześniej podejściem Michele La-
mont. Modyfikując je do naszych potrzeb, zaproponowaliśmy następujące
szczegółowe pytania badawcze:

Podążając za naszymi ustaleniami teoretycznymi, przyjęl iśmy, że jednym ze
sposobów badania uczestnictwa w kulturze jest budowanie monografi i typu ca-
se study oraz triangulacja technik badawczych. Badanie zaczęło się od trzymie-
sięcznego seminarium poświęconego analizie danych zastanych (lekturze
l iteratury teoretycznej oraz empirycznej poświęconej samej Białowieży, gazety
lokalnej „Głos Białowieży”, przeszukaniu serwisów i portal i internetowych po-
święconych tej tematyce oraz zapoznaniu się z dotychczasowymi badaniami).
Kolejnym etapem był ki lkudniowy zwiad badawczy w czerwcu, w czasie którego
przeprowadzono 6 indywidualnych wywiadów pogłębionych z reprezentantami
różnych światów: animatorką kultury, lokalnym artystą, naukowcem, dyrektorem
BOK, aktywną młodą kobietą (jedną z liderek nieformalnej grupy kobiet).

Na podstawie analizy danych zastanych oraz zwiadu badawczego utworzy-
l iśmy wskaźniki określające tożsamość kulturową i przynależność responden-
tów oraz charakterystykę ich świata, granice symboliczne pomiędzy różnymi
światami (pojawiające się przy wypowiadaniu rozróżnienia „my-oni”) a także



30za łożen ia teo re tyczne

stosunek do praktyk kulturowych występujących w Białowieży. Zgodnie z meto-
dologią wypracowaną przez Michele Lamont, największą wagę miały dla nas
wywiady jakościowe o charakterze eksploracyjnym przeprowadzane z ważnymi
aktorami społecznymi. Wywiady w trakcie badania (1 2-26 l ipiec 201 2) zostały
przeprowadzone początkowo z liderami opini i , lokalnymi autorytetami lub oso-
bami wpływowymi, charakterystycznymi dla opisanych wcześniej światów. Mó-
wiąc opisowo, przez ważnych aktorów społecznych rozumiel iśmy osoby, które
mogły udziel ić informacji na temat sytuacji i badanych zjawisk a także zapre-
zentować punkty widzenia typowe dla innych osób należących do tych samych
kręgów społecznych. Do grupy tej zal iczono osoby spełniające jedno z następu-
jących kryteriów: (a) pełniły lub pełnią ważne funkcje publiczne dotyczące sze-
roko pojętej kultury, jak np. : członek stowarzyszenia, działacz, lokalny artysta;
(b) mają znaczący wpływ na życie społeczności: są przedstawicielami samorzą-
du, ważnymi przedsiębiorcami lokalnymi, działaczami społecznymi, reprezen-
tantami charakterystycznych profesj i (leśnik, naukowiec); (c) są
charakterystyczne i powszechnie rozpoznawalne, nie pełniąc ważnych funkcji
publ icznych. Decydująca była więc ważna (obecna lub przeszła) pozycja spo-
łeczna (rozpoznawalność) lub pełniona funkcja. W drugiej fazie pobytu badaw-
czego stosowano również metodę kuli śniegowej, która pozwoliła uzupełnić
dobór respondentów o element opiniotwórczy – i okazała się też jedyną metodą
dotarcia do niektórych ze światów społecznych - oraz ujawnić granice symbo-
l iczne pomiędzy różnymi światami.

W badaniach wykorzystano różne metody i techniki badawcze, real izując w
ten sposób postulat triangulacj i . Głównymi narzędziami - biorąc pod uwagę ilość
zebranych za ich pomocą danych - były indywidualne wywiady pogłębione, re-
al izowane według przygotowanego wcześniej scenariusza (patrz: Aneks 3) oraz

• Jakie są najmocniej wartościotwórcze sub-pola w ramach lokalnego

pola kultury (stawki) i relacje pomiędzy nimi?

• Jakie i gdzie są granice symboliczne światów społecznych ujawniają-

cych się w tych polach?

• Jaki zestaw praktyk jest lokalnie dominującą kulturą i przejawem wy-

sokiego statusu? Jakie jest znaczenie praktyk kulturowych rozpoznawa-

nych jako ważne i istotne?

• Jakie typy kapitałów kulturowych są związane ze społeczną i kulturo-

wą dystynkcją/selekcją (procesualnie: jakie były dominujące, jakie są i

jakie mają potencjał stać się)?
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towarzyszący im kwestionariusz ankietowy z pogłębioną metryczką (patrz:
Aneks 5). Dodatkowym narzędziem wykorzystywanym w trakcie wywiadu była
mapka konturowa gminy Białowieża (patrz: Aneks 4). Każdy rozmówca i roz-
mówczyni po zakończeniu wywiadu proszeni byl i o samodzielne wypełnienie
ankiety. Zdecydowaliśmy się na przeprowadzanie z daną osobą badaną zarów-
no wywiadu, jak i ankiety, ponieważ każde z tych narzędzi wywołuje dane inne-
go rodzaju (ze względu na oczywistość tego faktu, nie rozwijamy już tego
problemu). W sumie przeprowadzil iśmy 51 wywiadów z osobami (25 kobiet/26
mężczyzn) w różnym wieku, z czego prawie 40 osób zostało przez nas zakwali-
fikowanych jako ważni aktorzy społeczni (formalni i nieformalni). Przy takim do-
borze rozmówców nic dziwnego, że charakteryzowali się oni w większości
wyższym wykształceniem oraz dużym stopniem refleksyjności i wiedzy „eks-
perckiej”.

Należy podkreśl ić, że z powodu dydaktycznego charakteru obozu badaw-
czego (w badaniu bral i udział studenci i studentki CC) wywiady indywidualne
przeprowadzane były w parze badawczej - każdy wywiad prowadziły dwie oso-
by: wykształcony socjolog i socjolożka oraz student lub studentka. Przyjęcie ta-
kiej strategii nie wpłynęło negatywnie na przebieg rozmów, a nawet
zdecydowanie podniosło wartość dydaktyczną projektu. Rozmowy nagrywane
były na dyktafony cyfrowe, jednak w miejsce tradycyjnych transkrypcji zdecydo-
waliśmy się na karty wywiadów, a więc dokładne omówienie przez badaczy wy-
wiadów wraz z krótką notką etnograficzną, opisującą miejsce i czas
przeprowadzenia wywiadu, charakterystykę rozmówcy, dynamikę i styl wypo-
wiedzi. Szczegóły te traktowaliśmy jako dodatkowe informacje, ważne ze wzglę-
du na tematykę badania (dotyczącą kapitału kulturowego). Karty wywiadów
powstawały w wyniku odsłuchania wywiadów i wynotowania odpowiedzi na inte-
resujące nas pytania oraz znaczących cytatów. Karty wykonywane były według
ściśle określonych reguł: odsłuchanie całości wywiadu, wynotowanie interesują-
cych nas wątków i opatrzenie ich cytatami, żeby w ten sposób maksymalnie
ujednolicić proces interpretacji . Uważamy, że zastąpienie transkrypcji kartą wy-
wiadu może być efektywne, o i le procedury ich wytwarzania są jednolite. W
przypadku naszego badania wytwarzanie kart wywiadów miało jeszcze tę war-
tość, że były one na bieżąco czytane przez całą grupę badaczy, a ich treść dys-
kutowana w trakcie wieczornych spotkań poświęconych omawianiu
poszczególnych wywiadów. W związku z tym materiał, jaki zawierają karty wy-
wiadu, można potraktować jako rodzaj wstępnej analizy dokonanej przez zespół
badawczy, pozwalającej z jednej strony uspójnić interpretację materiału, a z dru-
giej nadać jej wiele niespodziewanych wymiarów. Oczywiście, po zakończeniu
obozu nastąpił kolejny etap interpretacji , towarzyszący już uporządkowanej te-
matycznie analizie wybranych wątków badania.
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W ramach projektu przeprowadzone zostały również dwa zogniskowane
wywiady grupowe. Pierwszy z nich został poświęcony tożsamości kulturowej
kobiet [F01 ]. Do rozmowy zaprosil iśmy mieszkanki Białowieży, które od ponad
roku prowadziły, zorganizowane przez siebie, spotkania nieformalnej grupy
(„Krąg Kobiet Białowieży”), spotykającej się jako koło robótek ręcznych. Waż-
nym elementem tego spotkania był fakt, że grupą inicjatywną były młode kobie-
ty, należące do świata przyjezdnych, aktywne społecznie i zaangażowane jako
młode matki w sprawy białowieskiej szkoły. Zależało nam, by na wywiad grupo-
wy przyszły również starsze kobiety, które uczestniczyły w spotkaniach Kręgu
Kobiet (opowiadały o histori i Białowieży i dziel i ły się swoimi umiejętnościami),
niestety żadna z nich się nie zdecydowała. Ostatecznie rozmowę przeprowadzi-
l iśmy z trzema młodymi kobietami, pytając głównie o ich postrzeganie rzeczywi-
stości społecznej, obecność kobiet w sferze publicznej, wzorce wychowania
dzieci, motywacje do działania (patrz: Aneks 6).

Drugi wywiad grupowy został przeprowadzony z lokalnymi działaczami kul-
tury [F02]. Wzięły w nim udział następujące osoby, które reprezentują różne lo-
kalne instytucje związane z działalnością kulturalną: dyrektor Białowieskiego
Ośrodka Kultury, dyrektor Domu Dziecka, dwie osoby z Białowieskiego Parku
Narodowego (jedna z Muzeum Przyrodniczo-Leśnego, działającego w ramach
BPN), nauczycielka z lokalnej szkoły, lokalny artysta-fotograf. Wywiad koncen-
trował się na opisie potrzeb kulturalnych mieszkańców, rol i instytucj i formalnych
i nieformalnych w życiu Białowieży oraz charakterystycznych cech uczestnictwa
(niska frekwencja miejscowych na imprezach skierowanych dla turystów, brak
szerokiego zainteresowania inicjatywami pochodzącymi od kluczowych instytu-
cj i jak BOK, Muzeum Przyrodnicze BNP, czy UP w Teremiskach) (patrz: Aneks
7).

Dodatkowym elementem wykorzystanym przez nas poznawczo były warsz-
taty fi lmowe „Białowieża moich marzeń” dla dzieci i młodzieży zorganizowane w
czasie naszego pobytu w Białowieży przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę” wspólnie z Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia w ramach projektu „Polska
Doc”. Część badaczy obserwowała pracę warsztatową młodzieży, a temat two-
rzonego przez nich fi lmu - w wyniku uzgodnienia między nami a organizatorami
dotyczył tożsamości miejsca i był odpowiedzią na pytanie „Jaka jest moja Biało-
wieża?”.

Jednym z problemów podczas pisania raportu, będącego monografią małej
społeczności lokalnej, było zachowanie anonimowości rozmówców. W toku ana-
l izy staral iśmy się przywoływać cytaty i fragmenty wypowiedzi tak, by niemożli-
wa była ich identyfikacja. To, co nas interesowało w tych wypowiedziach, to
czysto symboliczne wskazania, ujawniające się poza emocjami czy partykular-
nymi opiniami.
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Dalsza część raportu stanowi prezentację wyników badań empirycznych.
Składa się na nią szczegółowa charakterystyka gminy Białowieża zawierająca
elementy, które wydały nam się istotne przy diagnozie lokalnego pola kultury (w
szczególności bogactwo dziedzictwa historycznego i spory wokół niego, mapa
wydarzeń kulturalnych i imprez organizowanych na terenie gminy, opis najważ-
niejszych instytucj i kultury oraz tzw. infrastruktury kulturalnej). Kolejnym etapem
jest charakterystyka poszczególnych podtypów kapitałów kulturowych istotnych
dla lokalnego pola społeczno-kulturowego a także analiza relacj i pomiędzy nimi.
Następnie zajmujemy się szczegółową analizą subiektywnych, indywidualnych
strategii zakorzeniania się i budowania tożsamości społecznej umożliwiającej
kapital izowanie różnorodnych zasobów, a wreszcie charakterystyką lokalnego
pola kultury pod kątem uczestnictwa w kulturze.

Fot. Katarzyna Winiarska.
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ROZDZIAŁ 3
CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Białowieża leży w południowo-wschodniej części województwa pod-
laskiego, przy granicy z Białorusią, w odległości 80 kilometrów od Białegostoku.
Większość jej obszaru (87,7%) porastają lasy Puszczy Białowieskiej, które ota-
czają ją ze wszystkich stron. Gmina dziel i się na 8 sołectw: Stoczek, Zastawa i
Podolany, wchodzące w skład wsi Białowieża, wsie na polanach: Pogorzelce,
Teremiski, Budy, Czerlonka i Grudki oraz odizolowane grupy domów lub leśni-
czówki. Charakterystyczną cechą gminy jest fakt, że podlega ona wysokim nor-
mom ochrony środowiska – w całości leży na obszarze Natura 20001 2. Łączna
powierzchnia Białowieskiego Parku Narodowego i rezerwatów w zarządzie
Nadleśnictwa Białowieża stanowi ponad 51% powierzchni gminy1 3, a pozostała
część puszczy na jej terenie ma status lasów ochronnych.

Głównym zasobem gminy jest Puszcza Białowieska, nie znajdują się tutaj
żadne inne eksploatowane bogactwa naturalne. Powierzchnia przeciętnego go-
spodarstwa wynosi 2,35 ha (w województwie: 1 1 ,24 ha). Rolnictwo, które jesz-
cze w latach 80. ubiegłego wieku miało istotny udział w budżetach domowych,
dziś istnieje w śladowej formie.

Według danych GUS z 2011 roku, w gminie Białowieża mieszkało (faktycz-
nie) 2.297 osób (o 41 7 osób mniej w stosunku do roku 2002), w tym 1 .1 57 ko-
biet i 1 .1 40 mężczyzn1 4. Białowieża ma ciekawą strukturę wykształcenia, którą
cechuje duże rozwarstwienie. Aż 9,5 % mieszkańców posiada wyższe wykształ-
cenie. Jest to wyjątkowo dużo w porównaniu z innymi obszarami wiejskimi wo-

1 2 Sieć Natura 2000 jest programem wypracowanym i wdrażanym na obszarze Unii Europej-
skiej, od 2004 roku również w Polsce. Jego celem jest umożliwienie koegzystencji działań go-
spodarczych z zachowaniem bioróżnorodności na obszarze Europy. Źródło:
http: //natura2000.gdos.gov.pl/, dane z 21 .1 1 .201 2.
1 3 Z 1 7.81 2 ha lasów leżących na terenie gminy Białowieża prawie 34% tej powierzchni (6.055,7
ha) jest chronionych w ramach Białowieskiego Parku Narodowego, a kolejne 24,1 6% (4.305,1
ha) to rezerwaty w zarządzie Lasów Państwowych.
1 4 http: //www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=1 7&p_nts=1 0&p_tery=2594, dane z
1 9.1 1 .201 2.
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Gmina Białowieża położona jest wewnątrz Puszczy Białowieskiej. Z resztą kraju łączy ją
jedna droga asfaltowa (żółta l inia) o długości 20 kilometrów.
Czerwoną linią zaznaczono granicę pomiędzy gminami Hajnówka i Białowieża.
Ciemnozielony kolor przypisany jest Białowieskiemu Parkowi Narodowemu oraz rezerwatom
przyrody zarządzanym przez Nadleśnictwa.

jewództwa podlaskiego, gdzie udział ten wynosi: 3,5%. Jednocześnie 1 0,7 %
osób deklarowało niepełne podstawowe lub brak wykształcenia1 5.

Głównym pracodawcą w gminie jest sektor turystyczny. Same hotele („Żu-
brówka”, „Białowieski” itp.) dają pracę około 1 40 osobom1 6. Ponadto działa tu
pięć większych pensjonatów i przynajmniej 90 kwater agroturystycznych1 7.
Łącznie l iczbę pracowników hotel i i pensjonatów szacuje się na około 200 osób.
Tradycyjne zajęcia związane z pracą w lesie nie dają już tylu miejsc pracy co
dawniej. Białowieski Park Narodowy zatrudnia 11 0 osób, a Nadleśnictwo Biało-
wieża dalszych 39. Z leśnictwem powiązanych jest sześć Zakładów Usług Le-
śnych wykonujących prace przy zrywce i pielęgnacji (ZUL to zazwyczaj trzy
osoby).

1 5 http: //www.stat.gov.pl/bdl/app/miejsc_w.display?p_id=25540&p_token=0.60269452480261 64,
dane z dnia 1 9.1 1 .201 2.
1 6 Zatrudnienie ulega sezonowym wahaniom.
1 7 http: //www.bialowieza.gmina.pl/noclegi,8.html, dane z 20.11 .201 2.
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Wyróżniającą cechą Białowieży jest nagromadzenie w gminie instytucj i na-
ukowych i edukacyjnych. Łącznie dają one pracę około 80 osobom. Ponadto w
gminie zlokalizowane są: placówka Straży Granicznej, Dom Pomocy Społecznej
„Rokitnik”, piekarnia, sklepy, wypożyczalnie rowerów a także biura przewodnic-
kie, organizujące turystom wycieczki piesze i przejazdy bryczkami. W 2011 ro-
ku, według GUS, w sektorze prywatnym działały 1 82 podmioty1 8.

W roku 2011 , według GUS1 9, l iczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi-
ła 1 36 osób (53 kobiety i 83 mężczyzn) na 636 osób pracujących. Udział bezro-
botnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym wynosił
1 0,0%. Mimo że bezrobocie w Białowieży jest na niższym poziomie niż w całym
kraju, ma ono tu charakter strukturalny i długookresowy. Dotyka przede wszyst-
kim nisko wykwalifikowanych dawnych robotników leśnych i koncentruje się na
obszarach przez nich zamieszkiwanych (m. in. Czerlonka, Grudki). Większość
powstających w gminie miejsc pracy związanych jest z sektorem usług. Wiele z
nich nie wymaga wysokich kompetencji – taki stan rzeczy jest niewspółmierny z
oczekiwaniami białowieżan, którzy często zwracają uwagę na brak w gminie sa-
tysfakcjonujących ich ofert pracy. Białowieża jest natomiast atrakcyjnym ryn-
kiem dla osób przyjeżdżających tu z innych miejscowości powiatu.

Historyczne Podlasie, a wraz z nim gmina Białowieża, znajduje się na po-
graniczu etnicznym, językowym i rel igi jnym. Dla dużej grupy osób o tożsamości
białoruskiej jest to prawdziwa i dosłowna ojczyzna (biorąc pod uwagę wielowie-
kowość obecnego tu osadnictwa ruskiego oraz przynależność polityczną do
Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1 795 roku). Białowieża leży na obszarze, na
którym skupia się historyczne osadnictwo białoruskie w obecnych granicach
Polski (są to powiat siemiatycki, bielski, hajnowski, białostocki i sokólski). W
2011 roku białoruską identyfikację narodowo-etniczną zadeklarowało 47 tysięcy
osób, w tym u 1 5 tysięcy identyfikacja ta wystąpiła wspólne z polską20. Według
danych opublikowanych na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (z 2002
roku), narodowość białoruską zgłosiło 47 640 obywatel i polskich, w tym w woje-
wództwie podlaskim – 46 041 , w powiecie hajnowskim - 39,1 % mieszkańców21 .
Liczba Białorusinów w Białowieży jest trudna do precyzyjnego ustalenia, z po-
wodu braku jednoznacznych kryteriów identyfikacji .

1 8 http: //www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.display?p_czas=1 7&p_nts=1 0&p_tery=2594, dane z
20.11 .201 2.
1 9 Ibidem.
20 Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 ,
http: //www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_lu_nps2011 _wyniki_nsp2011 _2203201 2.pdf.
Dane z 1 .01 .201 3.
21 http: //www2.mswia.gov.pl/portal.php?serwis=pl&dzial=61 &id=37#bialorusini, dane z
1 9.1 1 .201 2.
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Główną grupą wyznaniową w gminie są osoby należące do Polskiego Auto-
kefal icznego Kościoła Prawosławnego - według danych parafi i pod wezwaniem
św. Mikołaja, jest to około 1 000 osób22. Drugą pod względem liczebności grupą
są wierni Kościoła Rzymskokatol ickiego - do parafi i pod wezwaniem św. Teresy
należy, według danych archidiecezji białostockiej, 660 osób23. Ponadto w Biało-
wieży mieszkają wierni Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Zielonoświąt-
kowego Chrześcijańskiego oraz Chrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy.

W gminie zarejestrowanych jest 1 8 różnego rodzaju stowarzyszeń24 zajmu-
jących się ruchem turystycznym, przedsiębiorczością, ochroną przyrody i krajo-
brazu kultury, sportem oraz ochroną zdrowia. Ponadto swoją działalność
prowadzą: Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - posiadająca tu swój oddział
terenowy, prowadząca dwie społeczne instytucje kultury (Uniwersytet Po-
wszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, Teatr w Stodole w Teremi-
skach) - oraz – w dziedzinie ochrony przyrody – stowarzyszenie Pracownia na
rzecz Wszystkich Istot, WWF Polska i Greenpeace Polska.

Istotną barierą, która ma wpływ na życie społeczne i uczestnictwo w kultu-
rze mieszkańców gminy, jest mała intensywność połączeń komunikacyjnych. O
ile na l ini i Hajnówka-Białowieża kursuje sporo autobusów należących do trzech
przewoźników, o tyle wioski leżące poza tą trasą (Grudki, Czerlonka, Budy, Te-
remiski, Pogorzelce) są bardzo źle skomunikowane, a w weekendy i inne dni
wolne od zajęć szkolnych (czyl i też przez całe wakacje) praktycznie wykluczone
komunikacyjnie. Problem ten był poruszony m. in. podczas tegorocznych spo-
tkań sołeckich – starsi mieszkańcy zwracali wówczas uwagę na trudności
udziału w niedzielnych nabożeństwach. Ponadto droga biegnąca przez Budy,
Teremiski i Pogorzelce często bywa zimą źle odśnieżona, co powoduje wstrzy-
manie komunikacji autobusowej.

22 http: //www.bialowieza.cerkiew.pl/historia.php, dane z 1 9.1 1 .201 2.
23 http: //www.archibial .pl/parafie.php?par=25, dane z 1 9.1 1 .201 2.
24

http: //bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?kryt_miasto=Bia%C5%82owie%C5%BCa&kryt_woj=1 0&wy
niki=1 &page=1 , dane z 20.11 .201 2.
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Budżet gminy

Planowany budżet gminy na koniec września 201 2 roku wynosił 9.300.094
zł, z czego dochody własne podstawowe (czyli suma, którą samorząd uzyskuje
bezpośrednio z terenu, na którym się znajduje) wynosiły 3.951 .626 zł25. Przy
takim poziomie budżetu trudno jest prowadzić politykę finansową,
odpowiadającą na wymogi sytuacji , w której się znajduje. Z jednej strony gmina
wciąż nie rozwiązała w pełni kwesti i związanych z podstawową infrastrukturą
(dopiero na przełomie lat 201 0-11 udało się zdobyć środki i skanalizować, dotąd
korzystające z szamb, sołectwa Pogorzelce, Teremiski, Budy oraz część
Białowieży – co wskazuje na lukę cywil izacyjną tego terenu), z drugiej palący
jest niedobór środków na edukację i wychowanie, przy ogromnych nakładach
na ogrzewanie budynku szkoły. W dyskusjach na temat źródeł dochodu
samorządu często pada argument, mówiący, że turystyka jest branżą, która
powinna w pełni zaspokoić lokalne potrzeby. Wójt Białowieży Albert Litwinowicz
zwraca jednak uwagę, że mechanizm ten nie jest oczywisty – turystyka, która
ma widoczny wpływ na zasoby prywatne mieszkańców, w niewielkim tylko
stopniu zasila budżet samorządu.

Prawo polskie pozwala samorządom zadłużać się do maksymalnej
wysokości 60% dochodów, przy czym roczna spłata kredytów i pożyczek nie
może przekraczać 1 5% dochodów. Gmina Białowieża oscyluje na granicy
maksymalnego progu zadłużenia, ryzykując, że otrzyma zarząd komisaryczny.
Powodem tak prowadzonej pol ityki finansowej jest konieczność kredytowania
pożyczek na wkłady własne do realizowanych przez samorząd projektów (np. :
budowa kanalizacji w latach 201 0/11 , montaż paneli słonecznych w roku 201 2).
W ten sposób w roku bieżącym samorząd uzyskał 1 .687.036 zł, z czego ponad
1 ,5 mln to środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na projekt
instalacj i kolektorów słonecznych. Jednocześnie samorząd nie podpisał dwóch
umów na realizację grantów otrzymanych w ramach Lokalnej Grupy Działania,
ponieważ nie mógł zwiększyć poziomu zadłużenia26.

25 Sumy podane w tym akapicie wynikają z założonego planu budżetowego. Zdaniem skarbnika
gminy rzeczywiste wpływy będą niższe. Źródło: rozmowa z 27.11 .201 2.
26 Źródło: Urząd Gminy Białowieża, dane z 27.11 .1 2. Finansowanie projektów w ramach Lokal-
nej Grupy Działania następuje na podstawie przyznanego grantu po realizacji opisanych w nim
zadań. Grupa zwraca do 75% kosztów poniesionych przy realizacji projektu.
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Problem przeszłości Białowieży

Nie istnieje całościowe opracowanie histori i Puszczy Białowieskiej i
Białowieży obejmujące okresy przedhistoryczny (do 1 409 roku), królewski (do
1 795 roku), carski (do 1 91 5 roku) oraz wiek XX. Fundamentalną publikacją,
odwołującą się do wcześniejszych prac oraz bardzo mocno opartą na
materiałach źródłowych, jest praca Ottona Hedemanna i Wiktora Hartmana
Historia Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej do 1 798 roku
(Hedemann 1 939). Podjęta w niej próba odtworzenia systemu administrowania
puszczą w okresie I Rzeczypospolitej zawiera opis rozwoju administracj i , aktów
prawnych, osadnictwa i eksploatacji . Stanowi podstawowy punkt odniesienia dla
późniejszych autorów.

Najświeższe badania dotyczące wpływu człowieka na środowisko Puszczy
Białowieskiej prowadzone są od 2003 roku przez Zakład Biogeografi i Instytutu
Biologi i Ssaków PAN w Białowieży we współpracy z Instytutem Etnologii i
Archeologii PAN w Warszawie. Obejmują one m. in. : kwerendy w archiwach,
wykopaliska archeologiczne oraz badania palinograficzne. Teoretycznym
punktem odniesienia dla tego nurtu badań jest historia przyrodnicza (Samojl ik
2007). Publikowane, w efekcie tych badań, opracowania pokazują przemiany,
którym podlegało środowisko naturalne Puszczy Białowieskiej na tle rozwoju
osadnictwa i zmian w administrowaniu puszczą. Dla socjologa problemem jest
jednak wyrywkowość, wynikająca z głównego pytania badawczego, a więc
wpływu człowieka na środowisko. Z dotychczasowych publikacji wyłania się
obraz pokawałkowany, zorientowany wokół przełomowych momentów w
rozwoju osadnictwa czy zarządzania lasami puszczy. Wciąż niezaspokojona
jest potrzeba badań i publikacji skupionych na histori i społecznej tego regionu.

W podejściu do przeszłości - obok nurtu ściśle naukowego - istnieje drugi, w
znacznej mierze powołujący się na pamięć społeczną, którego
przedstawicielem jest Piotr Bajko. Przykładem różnic pomiędzy obydwoma
podejściami jest polemika, która odbyła się na łamach „Głosu Białowieży” w
styczniu i lutym 2011 roku dotycząca pierwszej świątyni w Białowieży oraz wsi
Krysztapowo (Jędrzejewska 2011 , Bajko 2011 ). Jak napisała prof.
Jędrzejewska: „Ustna tradycja – jak pisał w swoich opracowaniach pan Piotr
Bajko – od dawna utrzymywała, że w Białowieży istniała drewniana cerkiew
wcześniejsza od tej zbudowanej w 1 798 roku. Miałaby ona znajdować się przy
dzisiejszej Drodze Browskiej w wiosce zwanej Krysztapowo. Trop ten jednak
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27 http: //www.bialowieza.gmina.pl/fi les/Glos_Bialowiezy_st-2011 .pdf, dane z 25.11 .201 2.

Cerkiew pod wezwaniem
Świętego Mikołaja w Bia-
łowieży. Fot. Bogusław
Chyła.

okazał się mylny”27. Powołując się na dokumenty odnalezione przez dr
Tomasza Samojl ika w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym w
Wilnie, podkreśla, że wieś Krysztapowo – pierwotnie Krzysztofowo - była
założoną przez zarządcę puszczy Krzysztofa Engelghardta w 1 800 roku kolonią
wsi Stoczek i l iczyła sześć dymów, a w dokumentach nie ma mowy o cerkwi.
Źródła dotyczące pierwszej - jak twierdzą przedstawiciele nauki - białowieskiej
świątyni zostały odnalezione w Centralnym Państwowym Archiwum
Historycznym Ukrainy we Lwowie. W „Inwentarzu Puszczy JKMci Dóbr
Stołowych Ekonomij Brzesckiey [. . . ] na Rok 1 780” znajduje się m. in.
wyczerpujący opis kaplicy oraz jej położenia, z którego Bogumiła Jędrzejewska
wyciąga wniosek, że musiała to być cerkiew unicka. Na co odpowiada Piotr
Bajko, powołując się na przekaz słowny rodowitej Białowieżanki: „Wiem
doskonale, na podstawie zachowanych dokumentów i przekazów ustnych
mieszkańców, że taka wieś została założona pod koniec XVI I I wieku i
przetrwała do lat 40-tych XIX wieku. Dlaczego zatem przesuwam jej początki na
przełom wieków XVII i XVI I I? Pokrótce wyjaśnię. W latach 80. ubiegłego wieku
przeprowadzałem wywiad z jednym ze starszych mieszkańców Białowieży.
Usłyszałem wówczas m. in. informację, że krysztapowcy spali l i przed około
trzystu laty swoją wieś i przenieśl i się na inne miejsce. (U) Zbagatel izowałem tę
informację, nawet jej nie zanotowałem. Gdzieś po upływie roku, rozmawiając z
innym wiekowym mieszkańcem Białowieży, usłyszałem podobną opowieść.
Zastanowiło mnie to, lecz i wówczas nie próbowałem rozwikłać tego
zagadkowego „wydłużenia” żywota wsi. Dopiero w 1 993 roku, 87-letnia
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Nadzieja Rusko (z d. Szpakowicz) z Podolan przedstawiła mi dość szczegółową
i malowniczą opowieść o Krysztapowie. Powiedziała, że Krysztapowo z
pierwszej połowy XIX wieku było wsią wtórną, że pierwsze Krysztapowo zostało
spalone w 1 71 0 roku i to była ta «pierwsza Białowieża». Tak jej przekazywali
dziadkowie”28.

Powyższe cytaty służą pokazaniu charakterystycznego dla Białowieży
zjawiska współistnienia i konkurowania ze sobą różnych narracji w ramach
dyskursu dotyczącego przeszłości. W swoich pracach Piotr Bajko przywiązuje
dużą wagę do ustnego przekazu pamięci społecznej mieszkańców gminy. W
przypisach do książki „Białowieża: zarys dziejów do 1 950 roku” (Bajko 2001 )
pojawiają się odniesienia do relacj i osób starszych, które przytaczają opowieści
znane od rodziców lub wskazują miejsca, z którymi ustna tradycja wiąże istotne
dla społeczności wydarzenia. Z publikacji Bajko wyłania się bogaty obszar
pamięci społecznej i jej relacje (np. : przenikania) z tekstami l iterackimi oraz
dialog z wiedzą historyczną. Napięcie, jakie występuje pomiędzy odmiennymi
typami narracji w ramach dyskursu przeszłości, można opisać w kategoriach
korpusu teoretycznego Pierre’a Bourdieu, jako przejaw walki w polu
symbolicznej dominacji .

28 http: //www.bialowieza.gmina.pl/fi les/Glos_Bialowiezy_lu-2011 .pdf, dostęp z 26.11 .201 2.

Kościół pod wezwaniem Świętej Teresy w
Białowieży. Fot. El iza Łozowska.
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Zarys historii Białowieży

Jak wynika z prac Samojl ika, gdy w 1 320 roku Podlasie z Puszczą Biało-
wieską przeszło z rąk księcia Rusi Halicko–Włodzimierskiej w ręce Wielkiego
Księcia Litewskiego Giedymina – puszcza była obszarem niezamieszkałym.
Jednak w początkach XV wieku była już „dobrze zorganizowanym łowiskiem z
położonym w środku lasów myśliwskim dworem” (Samojl ik 2005: 9). To właśnie
w nim miał zatrzymać się na osiem dni Władysław Jagiełło w trakcie swojego
polowania w listopadzie 1 409 roku. Wzmiankę o tym wydarzeniu zawarł w „Kro-
nice Sławnego Królestwa Polskiego” Jan Długosz, dając tym samym początek
histori i Białowieży29.

Przegląd hipotez na temat pochodzenia samej nazwy znajdujemy w przy-
wołanej już pracy Piotra Bajko (Bajko 201 0). Większość autorów z okresu po-
między rokiem 1 846 a drugą połową XX wieku skłonna jest wywodzić nazwę od
wieży, czy też wież, które znajdować się miały w zamkach Wielkich Książąt Li-
tewskich i królów Polskich w uroczyskach Stara Białowieża i Zamczysko lub le-
żącym na południe od puszczy Kamieńcu Litewskim. Należy zaznaczyć, że w
trakcie badań archeologicznych w uroczysku Zamczysko nie natrafiono ani na
ślady zamku, ani wieży – odnaleziono za to cmentarzysko szkieletowe datowa-
ne na drugą połowę XI wieku. W Starej Białowieży odkryto natomiast ślady osa-
dy wczesnośredniowiecznej datowanej na IX-X wiek oraz dworu łowieckiego z
okresu panowania Zygmunta Augusta (Samojl ik 2007).

Ciekawe są również inne przypuszczenia, które przytacza Bajko (ibidem).
Według Mikołaja Hajduka nazwa Białowieża pochodzi od Połowców, których w
Rusi Kijowskiej nazywano Białowieżcami, a którzy jakoby miel i być osadzeni w
okolicach puszczy przez Włodzimierza Wasilkowiecza (stąd m. in. nazwa wsi
Połowce). Według Wadima Żuczkiewicza źródłosłów pochodzi od słowa biała –
wolna od świadczeń wieś. Potwierdzeniem tej hipotezy mają być zapisy między
innymi w dokumentach z okresu Zygmunta Starego, diariuszu Adama Narusze-

29 Na ten temat, we współpracy z Samojl ikiem, powstał fi lm animowany pt. MiędzyWschodem a
Zachodem, stworzony przez młodzież z Białowieży i Hajnówki podczas warsztatów fi lmowych
zrealizowanych przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia na Uniwersytecie Powszechnym w
Teremiskach, w ramach szerszego projektu Między Wschodem a Zachodem współfinansowane-
go ze środków MKiDN oraz Fundacji Orange. Film dostępny jest tutaj: http: //www.youtu-
be.com/watch?v=K452s94m-qA&feature=youtu.be dostęp 1 5.1 1 .201 2.
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Najstarszy zabytek Białowieży. Obelisk
z 1 752 roku upamiętnający polowanie
Augusta I I I Sasa. Fot Bogusław Chyła.

30 Korespondencja z 06.1 2.201 2.

wicza, w których czytamy „leśnictwo Biało-
wiejskie”, „Biała Wieś”. Wreszcie Georg
Westberger dopatruje się w nazwie Biało-
wieża źródłosłowu litewskiego od słów bala
weszu – osada nad mokrą łąką.

Z inną interpretacją występuje prof.
Oleg Łatyszonek. Według niego nazwa Bia-
łowieża – a ściślej Bieławież, jak brzmi ona
po białorusku – ma ugrofińskie pochodze-
nie. „Składa się ona z dawnej nazwy nawią-
zującej do języka komi-permiackiego - vież,
co na słowiański tłumaczy się jak «biały, -a,
-e». Zachowanie danej nazwy z dodaniem
przetłumaczonej to zjawisko nierzadkie w
toponimice”30.

Tomasz Samojl ik przypuszcza, że z
dworem sąsiadowała osada zamieszkana
przez ludzi, których zadaniem była opieka
nad zabudowaniami – nie mamy na to jed-
nak żadnych dowodów. Wiemy natomiast,

że od XIV wieku osadnictwo rozwijało się wokół Puszczy Białowieskiej i w
pierwszej kolejności następowało z południa od Kamieńca i południowego-
wschodu od Szereszewa. Kolejni władcy, dążąc do rozgraniczenia obszaru
puszczy od ziem podlegających coraz bardziej intensywnej eksploatacji , otacza-
l i ją wieńcem osad i dworów, których mieszkańcy pełni l i różnorodne funkcje ad-
ministracyjne, (m. in. osocznicy) mające zapewnić trwałość zasobów puszczy
oraz monarszy monopol na decydowanie o rodzajach i stopniu ich użytkowania.

Dotychczasowa wiedza wskazuje na to, że przez cały okres panowania Ja-
giel lonów i Stefana Batorego jedyną ludzką siedzibą wewnątrz puszczy był
dwór w uroczysku Stara Białowieża – niezbyt często jednak odwiedzany (Sa-
mojl ik 2007: 72). Pierwsza wzmianka o nowym położeniu dworu królewskiego –
w przybliżeniu w miejscu, gdzie dziś stoi budynek dyrekcji Białowieskiego Parku
Narodowego – znajduje się w Ordinatii pusczy J.K.Mości leśnictwa Białowie-
skiego i Kamienieckiego. Roku 1639 miesiąca Octobra (Hedemann 1 939: 237).
Nie od razu jednak wokół dworu rozwinęła się osada. Dopiero z „Inwentarza Le-
śnictwa Białowieskiego” roku 1 696 „wyłania się po raz pierwszy wieś Białowie-
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ża, jako malutki na razie 25 morgowy31 ośrodek, który zaledwie po 1 00 latach
otoczy się innymi, nam współczesnymi osiedlami” (Hedemann 1 939: 1 43). Piotr
Bajko, powołując się na tę samą „Ordynację”, pisze, że wymienionych jest w
niej „ponad 200 osoczników o typowo ruskich imionach”. Można więc sądzić,
że osocznicy i inni przedstawiciele służb leśnych oraz pierwsi mieszkańcy po-
wstającej Białowieży byli Rusinami obrządku prawosławnego a następnie unic-
kiego. „W 1 775 roku osada białowieska liczyła 20 siedzib. Powiększała się
stopniowo polana. W 1 784 roku mierzyła 7,65 km kw. Mniej więcej w tym czasie
pojawiły się wsie Stoczek, Podolany i Zastawa, a w drugiej połowie XIX wieku
dołączyła do nich wieś Krzyże. Dzisiaj wszystkie one łączą się ze sobą, tworząc
miejscowość Białowieżę. W 1 902 roku polana urosła do 1 2,67 km², a w pół wie-
ku później do 1 3,67 km²”32.

Do lat 1 765-1 780, w których realizowany był plan użytkowania puszczy,
opracowany przez podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhau-
za (Samojl ik 2007: 78), nie było zlokalizowanych w obrębie puszczy żadnych
wiosek (poza istniejącą, jak już zostało wyżej napisane, od 1 696 roku Białowie-
żą). Jedyna możliwość wchodzenia i użytkowania lasu, związana była z pra-
wem wchodu, które nadawał władca szlachcicom, miastom lub cerkwiom. Z
tego okresu pochodzą dzisiejsze wsie Stoczek, Zastawa i Podolany (obecnie
należące do Białowieży) oraz Teremiski i Pogorzelce33. Powstanie tych wiosek, i
w późniejszym okresie Bud, związane jest z osadnictwem mazowieckim nastę-
pującym z zachodu. Nie oznacza to jednak, by nowa fala osadników składała
się wyłączne z ludności wyznania katol ickiego. Świadczyć o tym mogą ruskie
nazwiska, takie jak Smokiulewicz czy Wołodkiewicz (Hedemann 1 939: 1 44)
oraz wymieniony przez Hedemanna „Akt funduszu” cerkwi w Białowieży z 1 797
roku, w którym wspomniani są m. in. strzelcy i budnicy z Teremisek i Pogorzelec,
którzy „wielokrotnie dopraszali się” i „własnym nakładem i staraniem zbudowali
cerkiew pod wsią Stoczkiem” (Hedemann 1 939: 296). Pierwsza świątynia kato-
l icka została erygowana w Białowieży dopiero w 1 926 roku.

Sytuacja Puszczy Białowieskiej wraz z jej mieszkańcami zmieniła się po
trzecim rozbiorze Rzeczypospolitej . Rodziny z wiosek przypisanych do puszczy
straciły wówczas status ludności wolnej. Puszcza Białowieska stała się obsza-
rem, na którym na ziemiach rozdawanych ludziom zasłużonym dla carskiego

31 25 mórg to 1 4 ha. Obecnie Polana Białowieska liczy 1 .350 ha.
32 Bajko Piotr. Polana Białowieska. Encyklopedia Puszczy Białowieskiej. http: //www.encyklope-
dia.puszcza-bialowieska.eu/index.php?dzial=haslo&id=21 0, dane z 21 .1 1 .201 2.
33 Hedemann cytuje „Akt funduszu” cerkwi białowieskiej z 1 797 roku, w którym wymienieni są
„włościanie wsiów Zastawie, Stoczka, Podolan z strzelcami i Budnikami w uroczysku Teremiska i
Pogorzelec”. (Hedemann 1 939: 296).



45cha rak te rys tyka gminy

dworu prowadzono rabunkową gospodarkę. Zmianę przyniosło panowanie w la-
tach 1 802-03 Aleksandra I . Mimo że ten, pierwszy w dziejach puszczy, okres ra-
bunku trwał zaledwie około 5 lat, całkowicie i trwale wylesiony został obszar
Straży Krasiczyńskiej. Prawdziwy „koniec epoki” – jak pisze Tomasz Samojl ik –
nastąpił jednak dopiero w 1 831 roku, gdy białowieskie służby leśne przystąpiły,
pod wodzą nadleśnego białowieskiego Eugeniusza de Ronke, do powstania l i-
stopadowego (Samojl ik 2005). Emigracja, wysiedlenia i kasacje majątków za-
mknęły czas osoczników. Wraz z nimi zginął dorobek wiedzy i praktyki
zarządzania lasami Puszczy Białowieskiej oraz pewien etos pracy. XIX wiek
przyniósł rozwój osadnictwa wewnątrz puszczy i stały od tej pory napływ kolej-
nych fal migracyjnych do Białowieży, jak również otaczających puszczę miejsco-
wości. W tym okresie „pojawiło się osadnictwo żydowskie (rzemieślnicze w
Białowieży, Narewce, Szereszewie; rolnicze w Abramowie), niemieckie (Czoło,
Bernacki Most, Rowbick) i rosyjskie (Białowieża)”34.

Odbudowa znaczenia Białowieży jako monarszej rezydencji łowieckiej oraz
ośrodka administracyjnego związana jest z rodzącym się na moskiewskim dwo-
rze zainteresowaniem Puszczą Białowieską jako lasem wyjątkowym, również ze
względu na duże możliwości łowieckie i prestiż związany z żubrem. Rozwój car-
skiego ośrodka w Białowieży związany jest z budową w 1 845 roku budynku na
potrzeby administracj i gubernatora Północno-Zachodniego Kraju (tj . ziem daw-
nego Wielkiego Księstwa Litewskiego). Z czasem zaczął on pełnić funkcję car-
skiego pawilonu myśliwskiego. W 1 860 roku, za panowania Aleksandra I I ,
odbyło się w puszczy pierwsze polowanie carskie. W 1 888 roku Puszcza Biało-
wieska oraz dołączona do niej Puszcza Świsłocka weszły w skład prywatnego
majątku rodziny Romanowów. Z inicjatywy Aleksandra I I I w latach 1 889 – 1 894
został wybudowany (na dawnym siedl isku dworu królewskiego z czasów Rze-
czypospolitej) pałac myśliwski według projektu Mikołaja de Rochefort. Rok póź-
niej rozpoczęto zakładanie parku krajobrazowego wokół rezydencji . Budowa
całego kompleksu wraz obiektami gospodarczymi i mieszkalnymi dla obsługi
pałacu trwała do 1 904 roku. Obiektami, które przyczyniły się w późniejszym
okresie do rozwoju Białowieży były otwarta w 1 895 roku linia kolejowa Hajnów-
ka-Białowieża oraz w 1 896 roku elektrownia.

W czasie pierwszej wojny światowej w latach 1 91 5-1 91 8 Puszczą Białowie-
ską administrowały Niemcy. Okres ten to początek przemysłowej eksploatacji
lasu na wielką skalę i towarzyszący mu rozwój osadnictwa wewnątrz puszczy i
na jej obrzeżach. W okresie tym powstało wiele tartaków, w tym we wsi Stoczek

34 E. Moroz-Keczyńska, Dziedzictwo kulturowe,
http: //www.cidbpn.za.pl/dziedzictwo_kulturowe.htm z dn. 1 5.1 1 .201 2.
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Brama do nieistniejącego już pałacu
carskiego w Białowieży. Fot. Bogusław
Chyła.

(jedna z dzisiejszych dzielnic Białowieży),
oraz w nowych osadach w pobliżu Białowie-
ży - Grudkach (które rozwinęły się wokół
obozu jenieckiego) i Czerlonce. Jest to rów-
nież okres gwałtownego rozwoju Hajnówki,
która wokół jednego z największych w tym
okresie tartaków na ziemiach polskich prze-
kształciła się z kilku małych wsi w miastecz-
ko robotnicze. Intensywnym wycinkom lasu
towarzyszyły pierwsze próby nowoczesnej
ochrony. Hugo Conwentz, niemiecki pale-
obotanik i archeolog, zafascynowany zro-
dzoną w Stanach Zjednoczonych ideą
parku narodowego, doprowadził do wyłą-
czenia z eksploatacji najcenniejszego przy-
rodniczo oddziału leśnego w widłach rzek
Narewki i Hwoźnej (tj . centralnego obszaru
późniejszego Białowieskiego Parku Naro-
dowego). Załamanie państwa niemieckiego
przyniosło po raz pierwszy brak jakiejkol-

wiek administracj i na terenie puszczy. Wydarzeniu temu towarzyszyło masowe
kłusownictwo, które spowodowało całkowite wytępienie wielu gatunków zwie-
rząt, w tym żubra, dla którego była to ostatnia naturalna ostoja.

Można powiedzieć, że w sensie społecznym i demograficznym Białowieża
odrodziła się wraz z odrodzeniem państwa polskiego po I wojnie światowej.
Piotr Bajko, w swojej książce Białowieża – zarys dziejów, pisze: „Pod koniec
1 91 9 roku Białowieżę zamieszkiwało około 2 tys. osób. W 1 922 r. l iczba wzrosła
do 2892, a w 1 936 r. do około 4 tys. Białowieża jako gmina liczyła w 1 921 r.
6674 mieszkańców” (Bajko 2001 : 72). Według dalszych danych cytowanych
przez tego autora, w 1 939 roku w gminie żyło około 9 tys. osób. Przedwojenna
Białowieża była bardzo zróżnicowana społecznie i etnicznie. O wiele bardziej,
niż ma to miejsce obecnie. Obok ludności pochodzenia białoruskiego rosła l i-
czebność grupy pochodzenia polskiego, ponadto istniały społeczności żydow-
ska, rosyjska, niemiecka i ukraińska. Warto też w tym miejscu dodać, że
formalny status Białowieży był przed wojną wyższy niż obecnie, z racji istnienia
w latach 1 91 9-22 powiatu białowieskiego oraz lokalizacji w 1 920 roku w Biało-
wieży Zarządu Lasów Państwowych. Rozrost demograficzny Białowieży a także
jej wysoki status administracyjny związane były z prowadzonym na ogromną
skalę pozyskaniem materiału drzewnego. Szczególnie rabunkowy charakter
przybrała gospodarka leśna w latach 1 924-1 929, gdy kontrakt na wyrąb lasu
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otrzymała angielska firma The Century European Timber Corporation zwana
Centurą35. Następujące w szybkim tempie uprzemysłowienie zmieniło dotych-
czasową strukturę społeczną. Wioski, których życie do niedawna opierało się na
rolnictwie i okazjonalnych pracach w lesie, zmieniły charakter na robotniczy.
Białowieża, i przede wszystkim Hajnówka, stały się ośrodkami przemysłowymi.
W latach 1 924-1 939 regularnie wybuchały w Hajnówce strajki robotnicze oraz
działał Związek Robotników Przemysłu Drzewnego (Tatarczyk 2000, Nikitiuk
2003).

Korzenie Białowieskiego Parku Narodowego sięgają końca I wojny świato-
wej, kiedy to w 1 91 9 roku powstała, pod przewodnictwem prof. Władysława
Szafera, Państwowa Tymczasowa Rada Ochrony Przyrody. W tym samym roku
Szafer rozpoczął serię ekspedycji naukowych do Puszczy Białowieskiej, mają-
cych na celu dokonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Od samego początku ze-
spół Szafera podjął pracę nad objęciem puszczy ochroną. Udało się
doprowadzić do powstania, w strukturze Lasów Państwowych, Leśnictwa Re-
zerwat, które miało charakter parku narodowego. Jego powierzchnia obejmowa-
ła 4.594 ha, to jest 3,56% obszaru Puszczy Białowieskiej (która znajdowała się
wówczas w całości w granicach Polski). Obecnie, po rozszerzeniu z 1 996 roku,
całkowita powierzchnia BPN wynosi 1 0.51 7,27 ha (Okołów 2009).

Po drugiej wojnie światowej leśnictwo stało się najpowszechniejszą formą
zatrudnienia i powszechnie dostępną drogą awansu społecznego. Od 1 929 ro-
ku istniała w Białowieży Szkoła dla Leśniczych, która po wojnie wznowiła dzia-
łalność jako Technikum Leśne. Wiele dziewcząt i chłopców po ukończeniu
szkoły podstawowej kontynuowało naukę w tym technikum, nawet wówczas,
gdy coraz trudniej było o pracę w tutejszych Lasach Państwowych. Jednak jesz-
cze w latach 70. i 80. przyjeżdżali do białowieskich wiosek ludzie, którzy wraz z
pracą w LP otrzymywali służbowe mieszkania i deputaty opałowe.

Sytuacja ta ulega systematycznym zmianom od początku lat 90. ubiegłego
wieku, odkąd na terenie całego kraju stale maleje zatrudnienie w Lasach Pań-
stwowych, w tym w nadleśnictwach leżących na terenie Puszczy Białowie-
skiej36. Janusz Zaleski, pełniący w 2005 roku funkcję zastępcy dyrektora
generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej, następująco opisał
skalę restrukturyzacji : „Prowadzona w pierwszej połowie lat 90. restrukturyzacja
wiązała się między innymi ze znaczną redukcją zatrudnienia - dość powiedzieć,

35 Umowa pierwotnie miała obowiązywać do 1 934 roku. Ze względu na rabunkowy charakter
prowadzonych prac, polski rząd zdecydował się zerwać ją, mimo konieczności wypłacenia
odszkodowania.
36 Na obszarze Puszczy Białowieskiej działają trzy nadleśnictwa: Białowieża, Browsk,
Hajnówka.
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że z prawie 11 0 tys. etatowych pracowni-
ków w 1 990 r. pozostało na początku XXI
wieku niespełna 30 tys. - lwia część daw-
nych pracowników LP przeszła do sektora
prywatnych usług leśnych”37. Zdaniem
obecnego wójta, l iczba pracowników w la-
tach 80-tych sięgała nawet 260 osób38.
Obecnie w nadleśnictwie pracuje 38 osób
na stanowiskach administracyjnych. Ponad-
to prace przy pozyskaniu drewna prowa-
dzone są przez 4 prywatne zakłady usług
leśnych. Powyższe dane ukazują, jak za-
sadniczy przełom dokonał się w Białowieży
w ciągu ostatnich 20 lat. Wydaje się, że
ostatnim jego akcentem stanie się, podpi-
sany w 201 2 roku przez Ministra Środowi-
ska, Plan Urządzenia Lasu dla nadleśnictw

37 Energia – Środowisko. Dodatek promocyjno-reklamowy do „Rzeczpospolitej” 1 5 l istopada
2005 r.
38 Źródło: rozmowa z 27.11 .201 2.
39 Puszcza Białowieska z planem, http: //www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/1 9361 _puszcza-
_bialowieska_z_planem.html, dane z 24.11 .201 2.

Puszczy Białowieskiej na lata 201 2-22. W myśl tego dokumentu „pozyskanie
drewna zostanie utrzymane na zmniejszonym, minimalnym poziomie 47 tys. m³
na rok. Dodatkowo, pod pełną ochroną pozostają wszystkie drzewa, których
wiek przekracza 1 00 lat”39. Tak niski etat rębny może oznaczać dalszą restruk-
turyzację organizacji nadleśnictw na obszarze puszczy i dalszą utratę znacze-
nia Lasów Państwowych jako pracodawcy w gminie Białowieża, zwłaszcza
gdyby w wyniku konsolidacji nadleśnictw, powstało jedno z siedzibą w Hajnów-
ce.

Fot. Bogusław Chyła.
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Krajobraz kultury oraz walory i atrakcje
turystyczne gminy Białowieża

Dominującym elementem krajobrazu i najbardziej rozpoznawalnym
walorem gminy Białowieża jest Puszcza Białowieska – ostatni, stosunkowo
duży fragment lasów nizinnych strefy umiarkowanej, którego fragmenty
zachowały naturalny charakter. Gmina Białowieża w całości leży wewnątrz tego
kompleksu leśnego. Takie położenie sprawia, że zachowana w obszarze
Puszczy Białowieskiej dzika przyroda dostępna jest dosłownie na wyciągnięcie
ręki. Mieszkańcy i turyści mają na co dzień możliwość obserwacji pasących się
w pobliżu wsi żubrów, wielu gatunków ptaków, w tym bardzo rzadko
występujących w innych regionach Polski i Europy, dziko rosnących na łąkach
storczyków itp. Niezbyt często, lecz jednak z pewną regularnością, zdarzają się
spektakularne obserwacje w rodzaju polującej watahy wilków.

Najstarszy drewniany budynek w Biało-
wieży pochodzi z 1 845 roku. Obecnie
mieści się w nim Ośrodek Edukacji
Przyrodniczej Białowieskiego Parku
Narodowego. Fot. Bogusław Chyła.

Podstawową wycieczką, dostępną
turystom odwiedzającym Białowieski Park
Narodowy, jest trasa do Dębu Jagiełły w
Obrębie Ochronnym Orłówka (najstarsza i
najcenniejsza część parku narodowego) –
trzygodzinna wędrówka, podczas której
przewodnik (obowiązkowy na tym
obszarze) przedstawia zwiedzającym
podstawowe informacje na temat istoty lasu
naturalnego oraz histori i ochrony puszczy
(możliwe jest też skorzystanie z bryczki).
Dla bardziej zainteresowanych dostępne są
dwie dodatkowe wycieczki w wariantach
sześcio- i ośmiogodzinnym – wymagają
one jednak specjalnej zgody dyrektora
BPN. Ponadto w Puszczy Białowieskiej
wytyczona jest sieć pieszych szlaków
turystycznych - ich łączna długość to 222
km40, do tego dochodzi Białowieski Szlak

40 http: //www.bialowieza.gmina.pl/katego-
rie,40,41 .html, dane z 24.11 .201 2.
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Główna ulica Białowieży - Generała
Aleksandra Waszkiewicza. Dawniej no-
siła nazwę Stoczek i tak też się o niej
potocznie mówi. Fot. El iza Łozowska.

Transgraniczny z Narwi przez przejście
graniczne Białowieża-Pererow do Nowego
Dworu na Białorusi, ciągnący się na
długości 204,5 km, z czego 58 km znajduje
się w Polsce, oraz powstałe w ostatnich
latach szlaki nordic walking - siedem
ścieżek o łącznej długości 83 km41. W
201 2 roku, dzięki współpracy Polskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków i
Nadleśnictwa Białowieża w ramach
programu ochrony Orlika Krzykliwego,
powstały w dolinie rzeki Narewki nowe
wieże obserwacyjne. Obowiązkowym
punktem na trasie wycieczek do Białowieży
jest Rezerwat Pokazowy Żubrów BPN, w
którym zobaczyć można wszystkie gatunki
występujących w puszczy ssaków
kopytnych, wilki , rysia oraz konie typu
tarpana a także Muzeum Przyrodniczo
Leśne BPN z ciekawą i nastrojową
ekspozycją zaprojektowaną i wykonaną

przez białowieżanina Lecha Nowackiego.
W gminie do dziś widoczne są elementy krajobrazu ukształtowanego w

okresie osadnictwa z końca XVI I I wieku. Białowieża posiada zabytkowy XIX-
wieczny układ urbanistyczny, w którym zachowało się budownictwo z okresu
administracj i carskiej z końca XIX wieku: fragmenty kompleksu pałacu
carskiego i Zarządu Apanaży, budynki kolejowe oraz cerkiew pod wezwaniem
św. Mikołaja, z wyjątkowym ceramicznym ikonostasem. Ponadto Kościół pod
wezwaniem św. Teresy z 1 926 roku, domy robotników angielskiej firmy Centura,
budynki mieszkalne i żydowski dom modlitwy oraz domy z elementami
architektury rosyjskiej. Na terenie gminy znajduje się 20 różnego rodzaju
obiektów i zespołów zabytkowych. Najstarszym zabytkiem jest obelisk z 1 752
roku, upamiętniający polowania Augusta I I I Sasa, a najstarszym zachowanym
budynkiem - dworek z 1 845 roku (dawny budynek administracj i carskiej).

Ponadto, zarówno w Białowieży, jak i w Pogorzelcach, Teremiskach i
Budach wciąż widoczny jest układ wsi ul icówki, który na Podlasiu sięga XVI-
wiecznej reformy włócznej. W wioskach gminy nadal stoją drewniane domy o

41 http: //www.powiat.hajnowka.pl/ctrpb/nordic_walking, dane z 24.11 .201 2.
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wyraźnie zabytkowym charakterze. W ostatnich latach te cenne cechy
krajobrazu kultury znikają, wypierane przez budownictwo o złej lub
niedopasowanej do cech regionu architekturze. I choć częściową przeciwwagą
dla tego procesu jest objęcie fragmentów samej Białowieży ochroną
konserwatorską, to jednak brak Planu Zagospodarowania Przestrzeni gminy
zagraża utrzymaniu historycznego charakteru jej krajobrazu kulturowego.

Bogactwa naturalne, historyczne i kulturowe Puszczy Białowieskiej i
Białowieży stanowią ogromy zasób, na którym opiera swój rozwój sektor usług
turystycznych. Poszukiwanymi przez turystów symbolami są oczywiście żubry
(zarówno te żywe, jak i w postaci drewnianych figurek, emblematów na
koszulkach, zdjęć, albumów), równie chętnie kupowane są: trawa żubrówka,
wyroby ze słomy, wikl iny, l ipowe naczynia zasobowe i łyżki, suszone zioła oraz
miody, w tym białowieski l ipiec.

We wsi Pogorzelce działa galeria „Kresy”, zajmująca się sprzedażą sztuki i
rękodzieła z Podlasia a także Litwy. W mijającym roku w galeri i odbyła się
promocja autorskiego albumu Jarosława Chyry Jedyna Puszcza Białowieska. W
samej Białowieży znajduje się niewielka galeria „Sarenka”, która oprócz
sprzedaży pamiątek i kawy zaprasza turystów na wieczory poetyckie. Na uwagę
zasługuje Białowieska Akademia Bioróżnorodności42 - ekskluzywny produkt
turystyczny stworzony przez pensjonat „Wejmutka”. Klienci Akademii
uczestniczą w warsztatach i wycieczkach przyrodniczych o wysokich walorach
edukacyjnych prowadzonych przez białowieskich przyrodników, przewodników i
fotografów a także specjal istów z całej Polski, co sprawia, że Akademia jest
najbardziej rozwiniętą formą usług przewodnickich w całym regionie Puszczy
Białowieskiej. Ponadto pensjonat „Wejmutka” zorganizował do tej pory 3
koncerty i wystawę prac młodzieży z regionu i Europy oraz latem zaprasza na
otwarte projekcje fi lmów przyrodniczych. W ramach otrzymanych dotacji na
201 3 rok będzie realizować projekt edukacyjny promujący bioróżnorodność.

Inną, również skierowaną do elitarnego turysty, ofertą bazującą na
bogactwie przyrodniczym puszczy są Warsztaty Fotografi i Przyrodniczej Marka
Kosińskiego43, obejmujące poza profesjonalnym szkoleniem technicznym,
objazd po puszczy i fotografowanie w specjalnie przygotowanych czatowniach,
znajdujących się w miejscach odwiedzanych przez najciekawsze gatunki
ssaków i ptaków puszczy.

W ofertę niektórych białowieskich restauracji i pensjonatów wplatane są
wydarzenia kulturalne - koncerty, wystawy a nawet spektakle teatralne.

42 http: //www.wejmutka.pl/, dane z 24.11 .201 2.
43 http: //www.naturephototours.pl/witamy.html, dane z 24.1 2.201 2.
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Stoliki resturacji Carska
stoją na dawnym peronie
stacji Białowieża Towa-
rowa. Fot. Marcin Jew-
dokimow.

Przykładem są restauracje „Carska” i otwarty w 201 2 roku „Stoczek”.
Restauracja „Carska” jest również przykładem skutecznego wykorzystania
obecności zabytków architektury w gminie. Stworzona w budynku stacji
towarowej z 1 903 roku, otrzymała w 2008 I nagrodę w IV edycji Konkursu na
Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w
województwie podlaskim44. Właściciel , we współpracy z konserwatorem
zabytków, adaptuje kolejne budynki należące do kompleksu stacji na cele
prywatne bądź hotelowe (wieża ciśnień). Odnowił również perony, przy których
gromadzi i udostępnia turystom zabytkowe składy pociągów. Ze stacji
odjeżdżają ręcznie napędzane (przez turystów) drezyny, które kursują po
zamkniętej l ini i kolejowej Białowieża-Hajnówka.

44 http: //www.turystyka.hajnowka.pl/archiwum/2008/grudzien/zabytki.html, dane z 24.11 .201 2.
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Instytucje kultury

Białowieski Ośrodek Kultury

Białowieski Ośrodek Kultury jest centralną instytucją kulturalną w gminie,
współpracuje z wieloma innymi organizacjami i jest otwarty na nieformalne ini-
cjatywy mieszkańców, takie jak odbywające się na przełomie 2011 /1 2 roku spo-
tkania kółka robótek ręcznych („Krąg Kobiet Białowieży”)45. Głównym zasobem
BOK jest sala kinowa, sala galeri i OBOK oraz hol. Mimo że niewystarczające na
pokrycie opłat l icencyjnych przychody ze sprzedaży biletów były powodem za-
wieszenia w 2011 roku działalności kina „Żubr”, przestrzeń ta jest wciąż żywa,
dzięki odbywającym się tam różnorodnym działaniom inspirowanym przez
Ośrodek i mieszkańców oraz organizowanym przez współpracujące z nim insty-
tucje.

Stałymi współpracownikami ośrodka są m. in. : Fundacja „Muzyka Cerkiew-
na” w Hajnówce (1 0 edycji Białowieskich Integracji Artystycznych „Peretocze”),
Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (28 edycji „Nocy Kupały”), Poli-
technika Białostocka (Białowieskie Spotkania Graficzne) i Fundacja Edukacyjna
Jacka Kuronia (festiwale fi lmowe, warsztaty, wzajemne udostępnianie sprzętu
nagłaśniającego i oświetleniowego). Ośrodek współpracuje również z Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym i stowarzyszeniami sportowymi. Stała działalność BOK
skupiona jest na organizowaniu obchodów świąt państwowych, wieczorów ko-
lęd i akademii okolicznościowych. Przy ośrodku działa w dwóch grupach (młod-
szej i starszej) zespół wokalny „Ruczajok”. W tym miejscu należy wymienić
również istniejące w gminie inne zespoły: chór leśników białowieskich, chór
pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Rokitnik” oraz chór parafi i prawo-

45 „Nieformalna grupa Krąg Kobiet Białowieży powstała z potrzeby budowania relacj i w najbl iż-
szym otoczeniu, poznawania bl iżej kobiet, które spotykamy każdego dnia. Nie chcemy mijać się
na ulicy, pragniemy tworzyć krąg wsparcia, zrozumienia, radości. Chcemy nawzajem wymieniać
wiedzę i doświadczenia, spotykać się, by razem odpoczywać, tworzyć, gotować, bawić się czy
też po prostu rozmawiać. Jesteśmy tu i teraz i dlatego chcemy robić coś więcej, by żyło się le-
piej, łatwiej, radośniej. Pragniemy poprawić jakość życia mieszkańców gminy, a do tego potrze-
ba zmian i zaangażowania bezpośredniego jego mieszkańców. Dopóty dopóki nie będą oni czul i
między sobą więzi i potrzeby wspólnego współdziałania, nie będzie możliwości real izacji żad-
nych celów i spójnych działań. Poczucie przynależności do społeczności i praca na jej rzecz ma
być czymś naturalnym i przyjemnym. Kobieta to siła, to mądrość, kobieta to ogromna księga
wiedzy . . . każda z nas jest inna a razem tworzymy całość!” Źródło: http: //www.facebo-
ok.com/KragKobietBialowiezy/info, dane z 24.11 .201 2.
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sławnej pod wezwaniem św. Mikołaja. Białowieskie świątynie są nie tylko punk-
tami węzłowymi dla społeczności wiernych, pełnią również funkcje sal koncerto-
wych. Zarówno w cerkwi, jak i w kościele występują zaproszone chóry. Parafia
pod wezwaniem św. Teresy gości organizowane przez Fundację „Muzyka Cer-
kiewna” z Hajnówki koncerty ekumeniczne w ramach Białowieskich Dni Muzyki
Sakralnej, odbywają się tu również koncerty organowe.

Od 1 999 roku przy Białowieskim Ośrodku Kultury istnieje „Galeria OBOK”,
która organizuje wystawy białowieskich twórców a także współpracuje z Poli-
techniką Białostocką i Galerią Arsenał z Białegostoku.

Wydawany przez BOK Miesięcznik Społeczności Lokalnej „Głos Białowieży”
ukazuje się w 300 egzemplarzach oraz w wersji internetowej46. Powstaje dzięki
społecznej pracy autorów, którzy relacjonują w nim wydarzenia mające miejsce
w gminie, publikują fel ietony, wspomnienia lub poezje. Budżet ośrodka w 201 2
roku to 21 0.000 zł. (z czego 30.000 pochłonął częściowy remont budynku)47. W
przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to 91 ,42 zł.

Biblioteki

Według danych na koniec września 201 2 roku księgozbiór bibl ioteki publicz-
nej w Białowieży składał się z 1 7.909 pozycji . W mijającym roku z księgozbioru
skorzystały 283 osoby w bibl iotece i 447 w czytelni. Łącznie wypożyczonych zo-
stało 7.71 5 książek oraz 964 razy łączono się z internetem48. Ponadto swoje
księgozbiory posiadają BPN, instytucje naukowe, Zespół Szkolno-Przedszkolny,

Krąg Kobiet Białowieży
podczas spotkania w
jednej z sal Białowieskie-
go Ośrodka Kultury. Fot.
El iza Łozowska.

46 http: //www.bialowieza.gmina.pl/kategorie,1 3,38.html, dane z 1 5.1 1 .201 2.
47 Źródło: dyrektor Białowieskiego Ośrodka Kultury Mateusz Gutowski.
48 Informacja: Gminna Bibl ioteka w Białowieży.



55cha rak te rys tyka gminy

Technikum Leśne oraz Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w
Teremiskach. Ciekawą inicjatywą jest, działająca z inicjatywy Fundacji Eduka-
cyjnej Jacka Kuronia od maja 2009 roku, bibl ioteka w przedszkolu (ponad 200
tytułów)49.

Szkoły

Najważniejszą instytucją kultury o charakterze edukacyjnym jest samorzą-
dowy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży (225 uczniów, w tym 49 w
przedszkolu, 1 00 w szkole podstawowej, 76 w gimnazjum). Szkoła boryka się z
trudnościami finansowymi, które częściowo rekompensowane są wkładem pra-
cy niektórych nauczyciel i (np. : udział w programie „Comenius”) oraz zaangażo-
waniem rodziców. W ubiegłym roku szkolnym, dzięki wspólnie podjętym
staraniom, w szkole został wyremontowany sklepik, a sprzedawane w nim
obecnie artykuły odpowiadają normom zdrowego żywienia. Zakupiono szafki
dla uczniów klas 1 -3, ponadto Zespołowi udało się znaleźć w pilotażu projektu
„Cyfrowa szkoła”. Część działań – tak jak wspomniana „Cyfrowa szkoła” – pro-
wadzona jest we współpracy z Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia (działal-
ność fundacji zostanie opisana niżej).

W Białowieży zlokalizowany jest również Zespół Szkół Leśnych im. Leśni-
ków Polskich (Technikum Leśne, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna dla Do-
rosłych), którego korzenie sięgają okresu międzywojennego. W 1 929 roku w
pomieszczeniach dawnego pałacu carskiego została otwarta Państwowa Szko-
ła dla Leśników w Białowieży, której kierownikiem został Jan Jerzy Karpiński,

Budynek Zespołu Szkół
Leśnych im. Leśników
Polskich w Białowieży.
Fot. Marcina Jewdoki-
mow.

49 http: //teremiski.edu.pl//content/category/1 4/36/88/, dane z 20.11 .201 2.
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nadleśniczy Leśnictwa Rezerwat (zaczątku przyszłego parku narodowego).
Szkoła funkcjonowała do lipca 1 936 roku. Po drugiej wojnie światowej, w 1 946
roku utworzony został Ośrodek Szkolenia Robotników Leśnych w Białowieży, a
jego siedzibą został budynek dawnych stajni w Parku Pałacowym. Po zmianach
organizacyjnych w1 951 roku szkoła uzyskała status technikum. Obecnie Zespół
Szkół Leśnych zajmuje, specjalnie w tym celu wybudowany, gmach w Parku Dy-
rekcyjnym50. Szkoła pełniła bardzo ważną rolę w Białowieży - w latach powojen-
nych była głównym kanałem edukacji tutejszej młodzieży. Mimo że obecnie nie
jest najczęściej wybieraną przez białowieską młodzież szkołą średnią, wciąż
cieszy się dużym prestiżem, a pracujący w niej nauczyciele mają wysoki status
w społeczności mieszkańców. Od 2007 roku szkoła organizuje ogólnopolski
konkurs „Las moja miłość”, składający się z konkursu l iterackiego, fotograficz-
nego i plastycznego.

Białowieski Park Narodowy, instytucje naukowe, nadleśnictwo Biało-

wieża

Najbardziej rozpoznawalną i najtłumniej odwiedzaną białowieską instytucją
kultury jest Białowieski Park Narodowy (około 1 40 tys. turystów rocznie). Po-
czątki otwartej działalności parku związane są z okresem międzywojennym i po-

Siedziba Białowieskiego Parku
Narodowego wznosi się w miejscu, na
którym dawniej stał dwór łowiecki
królów Rzeczypospolitej . Fot. Bogusław
Chyła.

wołaniem Muzeum Puszczańskiego w Bia-
łowieży. Działające w ramach BPN Cen-

trum Edukacyjno-Muzealne, w skład
którego wchodzą m. in. Muzeum Przyrodni-
czo-Leśne oraz Ośrodek Edukacji Przyrod-
niczej im. Jana Jerzego Karpińskiego,
proponuje dzieciom i młodzieży z regionu
oraz z całego kraju a także nauczycielom
różnorodny program edukacyjny, konkursy
przyrodnicze oraz wystawy stałe i czasowe
w przestrzeni parkowego muzeum. Impre-
zami, które współorganizuje BPN są też
„Białowieskie Spotkania z Arią” oraz Mię-
dzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep”,
który odbywa się w plenerach Parku Pała-
cowego. BPN posiada również własne wy-
dawnictwo i redakcje periodyków. Ukazują
się: Księga Rodowodowa Żubrów, Biblio-

50 http: //www.zsl.bialowieza. lasy.pl/historia.htm,
dane z 24.11 .201 2.
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grafia Puszczy Białowieskiej, kwartalnik naukowy Parki Narodowe i Rezerwaty
Przyrody, kwartalnik popularnonaukowy Matecznik Białowieski, pismo przyrod-
nicze dla dzieci i młodzieży Puszczyk oraz pomoce dydaktyczne. Bibl ioteka
PBN liczy 1 0.663 woluminów51 .

Istniejący w Białowieży od 1 952 roku Instytut Biologii Ssaków Polskiej

Akademii Nauk jest światowej klasy placówką naukową, która oprócz „badań
dotyczący różnych aspektów biologii ssaków”52 prowadzi zajęcia dla polskich i
zagranicznych studentów i młodych naukowców. W latach 2003-2005 Instytut
organizował Letnie Szkoły Ekologii . Pracownicy IBS biorą udział w różnorod-
nych imprezach popularyzujących naukę, w tym w Podlaskim Festiwalu Nauki i
Sztuki. Zainteresowane szkoły mogą korzystać z wiedzy pracowników IBS oraz
zgromadzonych w instytucie eksponatów. Rocznie odbywa się do 1 0 tego typu

wizyt, w których biorą udział uczniowie ze szkół białowieskich, regionalnych
oraz z Polski. Pracownicy Instytutu mają również lekcje w białowieskich i haj-
nowskich szkołach. Wydawnictwo IBS publikuje książki naukowe i popularno-
naukowe, w tym adresowane do najmłodszych czytelników książki Tomasza
Samojl ika (m. in. cykl opowiadań o żubrze Pompiku) oraz anglojęzyczny, recen-
zowany periodyk naukowy Acta Theriologica. Bibl ioteka IBS liczy 39.385 wolu-
minów53. W Białowieży działają jeszcze dwie inne instytucje naukowe: Stacja
Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego (oprócz badań prowadzi zaję-

Centrum Lasów Natural-
nych Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa ma
swoją siedzibę w zabyt-
kowym budynku Zarządu
Apanaży carskich. Fot.
Marcin Jewdokimow.

51 http: //bpn.com.pl/, dane z 20.11 .201 2.
52 http: //www.zbs.bialowieza.pl/ibs_pan/, dane z 24.11 .201 2.
53 http: //www.zbs.bialowieza.pl/ibs_pan/, dane z 20.11 .201 2.
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cia terenowe dla studentów oraz wydaje zeszyty naukowe Phytocoenosis54)
oraz Europejskie Centrum Lasów Naturalnych Instytutu Badawczego Le-

śnictwa, na czele którego przez wiele lat stała prof. Simona Kossak. Na zbiory
naukowe Centrum składają się l icząca blisko 1 0 tys. woluminów bibl ioteka oraz
zbiór entomologiczny 1 8 tys. okazów a także mniejsze zbiory zoologiczne. W
zakres działalności Centrum, poza zadaniami naukowymi, wchodzi również
działalność edukacyjno-szkoleniowa55.

Swoją rolę w życiu kulturalnym Białowieży ma również tutejsze nadleśnic-
two. Obejmuje ono swoim mecenatem wszystkie organizowane przez Białowie-
ski Ośrodek Kultury imprezy a także wspomaga Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Skansen Architektury
Drewnianej Ludności
Ruskiej Podlasia w Bia-
łowieży. Fot. Bogusław
Chyła.

Przy Nadleśnictwie Białowieża działa Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagielloń-
skie”56, który przyjmuje dzieci białowieskie oraz wycieczki szkolne, podczas
których młodzi poznają las i podstawy pracy leśników. Nadleśnictwo organizuje
też różne konkursy i projekty dla dzieci i młodzieży57. Lasy Państwowe były
przez cały okres międzywojenny oraz po drugiej wojnie światowej do 1 990 roku
głównym pracodawcą w gminie, a zarazem instytucją, którą wielu mieszkańców
uważa za depozytariusza zasobów Puszczy Białowieskiej. Mimo że obecnie
nadleśnictwo zatrudnia tylko 38 osób, praca leśnika cieszy się nadal dużym pre-
stiżem.

54 http: //www.mindstorm.pl/_projekty/bsg/index.php, dane z 21 .1 1 .201 2.
55 http: //www.ibles.pl/struktura-1 0/kom-naukowo-badawcze/ln/index.html, dane z 20.11 .201 2.
56 http: //www. lasy.com.pl/web/bialowieza/home, dane z 21 .1 1 .201 2.
57 http: //www. lasy.com.pl/web/bialowieza/66211 , dane z 21 .1 1 .201 2.
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Stowarzyszenia

Spośród licznych zarejestrowanych w Białowieży stowarzyszeń najbardziej
aktywne są kluby sportowe formalne (Towarzystwo Sportowe „Żubr”, Prawo-
sławny Klub Sportowy „Żubr Białowieża”, Uczniowski Klub Sportowy „Olimpij-
czyk”), jak i nieformalne, a ulubioną dyscypliną białowieżan jest siatkówka.
Wszystkie główne zakłady pracy posiadają swoje drużyny siatkówki, które regu-
larnie spotykają się na treningach, sparingach i mistrzostwach Białowieży. Suk-
cesy i porażki gminnych drużyn, biorących udział w rozgrywkach ligowych, są
relacjonowane w „Głosie Białowieży”, którego redaktor naczelny (dyrektor BOK)

Fot. El iza Łozowska.

Mateusz Gutowski sam jest zapalonym siatkarzem.
Skansen Architektury Drewnianej Ludności Ruskiej Podlasia w Białowieży58

powstał jako prywatna inicjatywa prof. Anatol i ja Odzijewicza oraz grupy biało-
stockich studentów. Początki skansenu sięgają 1 978 roku, kiedy zakupiony zo-
stał pierwszy eksponat (wiatrak typu koźlak). Ekspozycja składa się z
dziewięciu obiektów, z których najstarszym jest chata ze wsi Czyżyki z 1 885 ro-
ku. Zespół został udostępniony zwiedzającym w 2004 roku. Obecnie skanse-
nem zajmuje się Stowarzyszenie Skansen w Białowieży. Od 2008 roku
odbywają się w nim warsztaty śpiewu tradycyjnego i tańca ludowego organizo-
wane przez fundację Oikonomos.

Stowarzyszenie Mieszkańców „Białowieża Gmina Marzeń” rozwinęło się po
ostatnich wyborach samorządowych z komitetu wyborczego Olimpii Pabian,
która kandydowała na urząd wójta. Stowarzyszenie organizuje kiermasze rośl in
tradycyjnych, podczas których uczestnicy wymieniają się sadzonkami i nasiona-

58 http: //www.skanseny.net/skansen/bialowieza, dane z 24.11 .201 2.
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mi ze swoich ogrodów. W 2011 roku zorganizowało też konkurs „Najpiękniejszy
Ogród Gminy Białowieża” oraz akcję obsadzenia przypłoci na ul icy Tropinka tra-
dycyjnymi odmianami kwiatów. Rabaty zostały oznaczone tabliczkami informa-
cyjnymi i powstała w ten sposób ciekawa ścieżka dydaktyczna.

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia: Uniwersytet Powszechny w Tere-

miskach; Teatr w Teremiskach

Charakterystyczną cechą gminy jest obecność 2 nieformalnych instytucj i
animujących kulturę i edukację, prowadzonych tu przez Fundację Edukacyjną
Jacka Kuronia: działającego od 1 0 lat Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Jó-
zefa Lipskiego w Teremiskach oraz od 7 lat Teatru w stodole w Teremiskach.

Fundacja współpracuje zarówno z instytucjami lokalnymi, przede wszystkim
Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży, Białowieskim Ośrodkiem Kul-
tury i Urzędem Gminy Białowieża, jak i Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej, Bia-
łowieskim Parkiem Narodowym, Domem Dziecka, przedszkolami i szkołami w
Hajnówce, regionalnymi – Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczą-
cej się Języka Białoruskiego ABBA z Białegostoku, Ośrodkiem Pogranicze
sztuk, kultur, narodów w Sejnach, Związkiem Młodzieży Białoruskiej, jak i insty-
tucjami i organizacjami krajowymi m. in. z Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu,
Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Krytyką Polityczną,
Towarzystwem Inicjatyw Twórczych Ę oraz międzynarodowymi np. Glockal Fol-
khig School w Malmo (Szwecja).

Początkowo, w latach 2002-2007 Uniwersytet Powszechny w Teremiskach
prowadził działalność edukacyjno-formacyjną, adresowaną do dorosłej młodzie-
ży zagrożonej wykluczeniem społecznym na skutek przemian ustrojowych w
Polsce. W 2007 roku, na zaproszenie wójta Białowieży Alberta Litwinowicza, ze-
spół UP podjął decyzję o zdecydowanym zaangażowaniu w działalność na
rzecz gminy. Od tamtego czasu rozwijane są regularne programy edukacyjne
dla najmłodszych: „Białowieża czyta dzieciom”59, „Muzyka w przedszkolu”60. Re-
gularnie od 2008 roku UP prowadzi lub współorganizuje warsztaty z zakresu
edukacji twórczej i artystycznej adresowane do dzieci i młodzieży z Białowieży i
regionu, seminaria (w 201 2 roku „Od tożsamości kulturowej do wspólnoty oj-
czyzn”), festiwale fi lmowe (Festiwal Fi lmów Młodego Widza „Wędrujące ALE KI-
NO” Centrum Sztuki Dziecka z Poznania i Festiwal Fi lmowy Watch Docs. Prawa

59 Powołanie w maju 2009 roku bibl ioteki przedszkolnej, stały zakup wyselekcjonowanych pod
kątem jakości nowości wydawniczych do szkoły i przedszkola (około 350 tytułów) i regularne
głośne czytanie z udziałem mieszkańców gminy, rodziców i gości UP. UP. http: //teremi-
ski.edu.pl//content/category/1 4/36/88/, dostęp z 1 5.1 1 .201 2.
60 Comiesięczne (od 2009 roku) koncerty muzyczne prowadzone przez Filharmonię Narodową



61cha rak te rys tyka gminy

Człowieka w Filmie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka), w 2011 roku cało-
roczny program związany z Rokiem Czesława Miłosza. Część programów
współtworzona jest z podlaskimi Białorusinami. Uniwersytet real izuje też w Tere-
miskach programy dotyczące dziedzictwa kulturowego miejsca wspólnie z mło-
dzieżą, najstarszymi mieszkańcami Teremisek, naukowcami i artystami. W
ramach projektu „Opowieści Teremiszczańskie” powstały dwa spektakle, dwa
wydania książki oraz wirtualne Muzeum Teremiszczańskie61 , a w ramach pro-
gramu Między Wschodem a Zachodem film animowany o histori i i dziedzictwie
kulturowym Puszczy, scenariusze zajęć z histori i lokalnej oraz wykłady dla prze-
wodników.

Nieformalny Teatr w Teremiskach, będący autorskim programem Katarzyny
Winiarskiej, można nazwać jedyną sceną teatralną w regionie Puszczy Biało-
wieskiej. Mieści się w adaptowanej do tego celu drewnianej stodole, a specyfiką
wydarzeń w teatrze jest budowanie sytuacji uczestnictwa w kulturze, wykracza-
jącej poza sam odbiór dzieła artystycznego. Po każdym wydarzeniu, podczas
domowego poczęstunku, widzowie mają okazję spotkać się z artystami – za-
równo aktorami czy muzykami, których oglądali na scenie, jak i z tymi, którzy
pozostają zazwyczaj w ukryciu – reżyserami i choreografami. W teatrze wystę-
pują zarówno artyści teatrów dramatycznych, jak i młodzi artyści offowi czy mu-
zycy z różnych stron świata. Teremiszczańską scenę co roku wybierają teatry

Publiczność Teatru w Te-
remiskach. Fot. Bogu-
sław Chyła.

z Warszawy, warsztaty muzyczne oraz zakup wyselekcjonowanych płyt z muzyką klasyczną i
dziecięcą adresowanych do dzieci. http: //teremiski.edu.pl//content/category/20/43/1 03/, dostęp z
1 5.1 1 .201 2.
61 http: //muzeum.teremiski.edu.pl/, dostęp z 1 5.1 1 .201 2.
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real izujące spektakle w ramach programu Instytutu Teatralnego „Teatr Polska”
jako jedno z miejsc pokazu swojego spektaklu. Teatr organizuje kilkanaście wy-
darzeń artystycznych w roku, w tym kilkudniowe Spotkania Teatralne, w czasie
których odbywają się też warsztaty teatralne. W sumie rocznie teremiszczańską
stodołę odwiedza ok. 1 500 widzów, pośród nich zarówno mieszkańcy wsi Tere-
miski, jak i Białowieży, Hajnówki, Białegostoku a także Suwałk i Warszawy. Te-
atr stał się rozpoznawalnym punktem na mapie kulturalnej województwa,
odwiedzanym przez grupy młodych animatorów kultury. W 201 2 roku został za-
proszony przez Instytut Kultury Polskiej UW do współtworzenia Europejskiej Bi-
bl ioteki Performansu Artystycznego (ECLAP), cyfrowego archiwum sztuk
scenicznych, którego zadaniem jest udostępnianie zasobów kultury62.

Pod kierunkiem Danuty Kuroń, prezes Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia,
zespół Uniwersytetu prowadzi stałą refleksję nad kwestią przełamania barier
rozwojowych gminy. We współpracy z samorządem powstała koncepcja adapta-
cj i nieużywanego budynku starej szkoły na cele ośrodka kultury i samoorganiza-
cj i społecznej. W wyniku realizowanego przez Pawła Winiarskiego, współtwórcy
Uniwersytetu Powszechnego, projektu badawczego (Winiarski 201 0) nawiązana
została stała współpraca pomiędzy Fundacją a Collegium Civitas i powstała w
201 2 roku Białowieska Pracownia Społeczna63.

Osoby o znaczeniu kulturotwórczym

Dokumentujący na bieżąco najnowszą historię Białowieży, Piotr Bajko wy-
mienia w swoich artykułach wielu białowieskich artystów, w tym rzeźbiarzy: Ser-
giusza Dowbysza, Aleksandra Gigola, Marię Smoktunowicz, Feliksa
Szczęsnego; malarzy: Tamarę Tarasiewicz (założycielkę słynnej białowieskiej
„Galeri i pod Bocianem”), Piotra Dworakowskiego oraz, tworzącego instalacje z
korzeni, Stanisława Banacha. Wspomniana „Galeria pod Bocianem” była w la-
tach 1 994-96 znaczącą nie tylko w Białowieży nieformalną instytucją kultury
tworzoną siłami społecznymi, poza białowieskimi artystami wystawial i tu swoje
prace artyści polscy i zagraniczni (Bajko 201 0, 201 2).

Również obecnie w gminie Białowieża mieszka wiele osób, których działal-
ność ma charakter kulturotwórczy. Niektóre spośród nich pełnią funkcję instytu-
cj i kultury, tak jak wielokrotnie już wymieniony dziennikarz, leśnik z
wykształcenia i były pracownik Parku Narodowego Piotr Bajko, który od lat zbie-
ra materiały dotyczące histori i oraz dokumentuje przekazy pamięci zbiorowej.
Wydał siedem książek poświęconych Białowieży i setki artykułów prasowych.

62 Informacje o wszystkich działaniach Uniwersytetu Powszechnego oraz Teatru dostępne są na
stronie internetowej: http: //teremiski.edu.pl//index.php, dostęp z 1 0.1 1 .201 2.
63 www.bps.civitas.edu.pl, dostęp z 1 5.1 1 .201 2.
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Twórczość Piotr Bajko ma ogromny – większy niż publikacje naukowe - wpływ
na świadomość historyczną białowieżan. Występuje tu prawdopodobnie zjawi-
sko wzmocnienia pamięci społecznej dzięki publikacji zawartych w niej treści.

Kolejną grupą są przedstawiciele sztuk pięknych. Wymienić tu trzeba zaj-
mujących się malarstwem: Barbarę Bańkę i Bartosza Szpakowicza. Najwybit-
niejszym białowieskim poetą jest Borys Russko z Podolan (od lat związany z
Warszawą). W Białowieży żyją i pracują l iczni twórcy fi lmowi i fotograficy, m. in.
Bożena i Jan Walencikowie, autorzy fi lmów przyrodniczych a także Marek Ko-
siński, Lech Wilczek, Jarosław Chyra. Bogaty dorobek ma Lech Nowacki, wła-
ściciel Towarzystwa Projektowego „Kreator” oraz założyciel Białowieskiego
Stowarzyszenia Dziedzictwa Puszczy. Jest on autorem wielu koncepcji i ekspo-
zycji muzealnych, m. in. zaprojektował i wykonał dioramy w muzeum Białowie-
skiego Parku Narodowego64. W gminie mieszkają, lub na co dzień są z nią
związani, l iczni dziennikarze: Adam Wajrak, Janusz Korbel i Wojciech Sobociń-
ski (w którego Agencji Hajstra ukazały się dwie ostatnie książki Piotra Bajko).

Dom, w którym mieściła się „Galeria pod bocianem". Fot. Marcin Jewdoki-
mow.

64 http: //www.kreator-muzea.pl/real izacje.html, dane z 24.11 .201 2.
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Mapa wydarzeń kulturalnych
Poniżej przedstawiamy krótkie opisy cyklicznych imprez kulturalnych w Bia-

łowieży, które składają się na najogólniejszą ramę życia kulturalnego gminy,
istotną dla i lustracj i i zrozumienia późniejszych analiz.

Noc Kupały

W Białowieży imprezą o największej publiczności (ki lka tysięcy osób) jest
„Kupalle” (Noc Kupały), organizowane od 28 lat przez Białoruskie Towarzystwo
Społeczno-Kulturalne, które działa od 1 956 roku, zrzeszając ludność białoruską
na terenie Polski. Noc Kupały jest odpowiednikiem obchodzonej przez katol ików
Nocy Świętego Jana. Na imprezę, przy której współpracuje Białowieski Ośrodek
Kultury, składają się: przemarsz zespołów folklorystycznych przez Białowieżę,
koncerty grup amatorskich i profesjonalnych zespołów z Polski lub Białorusi, po-
kazy sztucznych ogni i ceremonia puszczania wianków na rzece.

Białowieskie Integracje Artystyczne „Peretocze”

Organizatorami odbywającej się od 1 0 lat imprezy są Fundacja „Muzyka
Cerkiewna” z Hajnówki oraz jej partnerzy: Białowieski Ośrodek Kultury, Biało-
wieski Park Narodowy, Zarząd oddziału PTTK w Białowieży. „X Białowieskie In-
tegracje Artystyczne «Peretocze» to plenerowe koncerty prezentujące
wielokulturowość - kulturę narodów zamieszkujących region całej (Polska i Bia-
łoruś) Puszczy Białowieskiej obecnie i w historycznej przeszłości. Koncertują
zespoły prezentujące kulturę: polską, białoruską, l itewską, ukraińską, rosyjską,
niemiecką, tatarską, żydowską i cygańską. Miejsce realizacji - Amfiteatr w Biało-
wieży. Białowieskie Integracje Artystyczne »Peretocze« zostały zainicjowane
przez Centrum Promocji Regionu »Czerlonka« Fundacji Muzyka Cerkiewna w
Hajnówce w 2003 roku. Idea imprezy zrodziła się z fascynacji Mikołaja Buszko,
dyrektora Fundacji , regionem Puszczy Białowieskiej - jego przeszłością histo-
ryczną, walorami przyrodniczymi, tradycją i kulturą”65.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep”

Kilkudniowy letni festiwal tworzony przez Stowarzyszenie Kulturalne „Pocz-
tówka” z Policznej odbywa się na Podlasiu, w tym również w Białowieży od
2009 roku, obejmując co roku co raz więcej miejscowości. W 201 2 roku były to,
poza Białowieżą: Czeremcha, Narewka, Kleszczele, Hajnówka, Michałowo. W
każdej z nich w ramach festiwalu odbywa się jeden dzień pokazów, podczas
którego widzowie oglądają ok. 1 0 spektakl i . W sumie podczas Festiwalu wystę-

65 http: //www.ciekawepodlasie.pl/aktualnosci/1 1 5,X_Bialowieskie_Integracje_Artystyczne_quot-
PERETOCZE_201 2quot__Hajnowka/, dostęp z 11 .1 1 .201 2.
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puje kilkanaście grup teatralnych. Są to widowiska nawiązujące do różnych nur-
tów teatralnych – od bajek dla dzieci, przez spektakle plenerowe, na kameral-
nych przedstawieniach i koncertach kończąc. Festiwal nawiązuje do dawnej
tradycji wędrownych teatrów, zwanych wertepowymi (działającymi na wschod-
nich rubieżach Polski), które docierać miały do miejsc oddalonych od ośrodków
kulturalnych. Stowarzyszenie Kulturalne „Pocztówka” z Policznej to grupa nie-
zależnych twórców związanych głównie z teatrem, ale także z fotografią, muzy-
ką. „Pocztówka” prowadziła też projekt edukacyjny „Internetowa edukacja
teatralna – komunikacja ponad podziałami”, w ramach którego organizowała
cykl warsztatów teatralnych dla grup młodzieży w kilku miejscowościach regio-
nu, min. w Białowieży66.

„Polowanie króla Władysława Jagiełły”

„Polowanie. . . ” to w zamiarze impreza cykliczna organizowana w lipcu przez
Gminę Białowieża. Do tej pory odbyły się dwie edycje - w latach 201 0 i 2011 . W
roku 201 2 impreza nie doszła do skutku, planowana jest jednak w 201 3. Polo-
wanie Jagiełły to „Widowisko kulturalno- historyczno- rozrywkowo- rekreacyjne
zorganizowane z okazji 600–lecia zwycięstwa króla Władysława Jagiełły nad
Zakonem Krzyżackim, upamiętniające przygotowania do Bitwy pod Grunwal-
dem”67.W trakcie imprezy odbywają się pokazy zręcznościowe rycerzy, łuczni-
ków, pojedynki piesze i konne, pokazy wyczynowej jazdy konnej, pokazy
wystrzałów z armat oraz dwa koncerty folklorystyczne. Na festynie powstają
osady z popularnymi niegdyś rzemiosłami oraz stragany z lokalnymi produkta-
mi.

66 Materiały prasowe stowarzyszenia „Pocztówka”.
67 Materiały gminy Białowieża.

W jurcie Kapeli Hałasów
podczas festiwalu „Wer-
tep". Fot. El iza Łozow-
ska.
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Spotkania Teatralne i inne wydarzenia w Teatrze w Teremiskach

Od 5 lat w każdym sezonie teatralnym od kwietnia do listopada Fundacja
Edukacyjna Jacka Kuronia organizuje w Teatrze kilkanaście spektakl i , koncer-
tów, projekcji fi lmowych, spotkań z ludźmi kultury, prezentując uznanych arty-
stów z całej Polski oraz artystów białoruskich, m. in. goszcząc od kilku lat
Festiwal Bardauskaja Vosień. Największym co rocznym wydarzeniem są Spo-
tkania Teatralne, oparte na idei spotkania młodzieży lokalnej, polskiej i białoru-
skiej biorącej udział w różnych programach edukacyjnych Fundacji z
profesjonalnymi grupami aktorskimi. W czasie spotkań odbywają się kilkudnio-
we intensywne warsztaty teatralne i muzyczne kończące się wspólnym wystę-
pem młodzieży i profesjonalnych artystów, a w kolejne wieczory spotkań na
deskach Teatru w Teremiskach prezentowane są spektakle i koncerty zaproszo-
nych grup z Polski. Do tej pory odbyło się 6 edycji spotkań, na których wystąpil i
między innymi Paweł Passini z zespołem, Teatr Malabar Hotel, Stowarzyszenie
Teatralne Chorea, Studium Teatralne z Warszawy i inni.

Białowieskie Spotkania z Arią

„Spotkania z Arią” są cykliczną imprezą, organizowaną od sześciu lat przez
Fundację „Muzyka Cerkiewna” z Hajnówki we współpracy z Białowieskim Par-
kiem Narodowym, odbywającą się w plenerach Parku Pałacowego w Białowie-
ży. Podczas koncertów prezentowane są arie operowe i operetkowe oraz
utwory instrumentalne na orkiestrę kameralną. Wykonawcami są muzycy z fi l-
harmonii w Grodnie oraz białoruscy i polscy śpiewacy.

W tej samej formule (koncertu plenerowego) odbyły się w tym roku również
„Arie nad Stawami” zorganizowane przez Białowieski Ośrodek Kultury we
współpracy z Urzędem Gminy Białowieża, Ochotniczą Strażą Pożarną w Biało-

Joanna Stelmaszuk w
monodramie Ja j u poli
verboju rosła na podsta-
wie prozy Oksany Za-
bużko. Teatr w
Teremiskach. Foto Kata-
rzyna Winiarskaa.
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wieży oraz Nadleśnictwem Białowieża. W imprezie wzięl i udział stal i goście Bia-
łowieskich Spotkań z Arią – grodzieńska orkiestra oraz soliści Maryna i Włodzi-
mierz Garawoj (Grodno) i Michał Skiepko (Białowieża)

W aneksie raportu zamieścil iśmy również szczegółowe kalendarium imprez,
które miały miejsce w 201 2 roku. Chronologiczne zestawienie pozwala dostrzec
pewną prawidłowość: większość działań i wydarzeń ma miejsce w okresie wio-
sna-jesień, w szczególności z uwagi na sezon turystyczny. Turyści pozostają
głównym adresatem wielu lokalnych imprez, zwłaszcza tych o charakterze po-
pularnym. Część wydarzeń adresowana jest jednak w pierwszej kolejności do
mieszkańców Białowieży i przez nich odwiedzana. Do wątków tych powrócimy
w części raportu poświęconej charakterystyce lokalnego pola kultury.

„Arie nad starwami" w białowieskim amfiteatrze. Fot. Marcin Jewdokomow.
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ROZDZIAŁ 4
BIAŁOWIESKIE KAPITAŁY
analiza zasobów w lokalnym polu
społecznokulturowym

Celem kolejnej części raportu jest identyfikacja i analiza tych podtypów ka-
pitału kulturowego, które stanowią istotny zasób w lokalnym polu kultury Biało-
wieży, ich wzajemnych relacj i oraz konfiguracji , jak również mechanizmów
konwersj i w kapitał symboliczny, konstytuujący dominujące pozycje w lokalnym
układzie kulturowym. Jak już zostało omówione w części teoretycznej raportu,
istotny zasób (kapitał) jest bezpośrednio związany z określonym polem – oby-
dwa te pojęcia są ściśle współzależne. O polu powiedzieć byśmy mogli , że
ujawnia się za sprawą znaczenia, jakie zostaje społecznie nadane określonym
zasobom: rozpoznanie pola polega więc na identyfikacji „aktywnych w danym
polu rodzajów kapitału” (Bourdieu 2001 : 91 ). Zarazem jednak pewne dyspozy-
cje mogą stać się kapitałem (istotnym zasobem pozwalającym zdobyć przewa-
gę nad innymi) w danym polu, o i le w rozmaitym stopniu wyposaża
znajdujących się w nim różnorodnych aktorów – ustanawiając między nimi rela-
cję pozycji , ich wzajemny „stan stosunków sił”. W polu toczy się zatem między
uczestnikami „gra” o pewną „stawkę” – o pozycję w polu (a szerzej w danej spo-
łeczności) i o pomnożenie kapitału, który tę pozycję wspomaga.

Co więcej, stawką w owej grze może być na przykład zmiana jego we-
wnętrznych reguł: „ci, którzy nad danym polem panują, mają możliwość spra-
wić, aby funkcjonowało w sposób im przychylny, ale muszą się zawsze liczyć z
oporem, kontestacją, rewindykacją, roszczeniem »politycznym«, lub nie, ze
strony zdominowanych” (Bourdieu 2001 : 84), „Zdominowani” mogą usiłować, w
taki lub inny sposób, zdewaluować właściwy temu polu kapitał, czy to za sprawą
prób jego redefinicj i , czy przez dowartościowywanie innych typów lub podtypów
kapitału, czy wreszcie przez całkowite zanegowanie jego znaczenia (Bourdieu
2001 : 81 ). Reasumując, jak pisze Bourdieu „struktura pola (U) określona jest
przez strukturę dystrybucji szczególnych, aktywnych w danym polu rodzajów
kapitału (U) gdy posiadamy adekwatną znajomość rodzajów kapitału, wtedy
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możemy rozróżnić wszystko, co jest do rozróżnienia”. Ta współzależność pola i
kapitału stawia jednak badacza przed koniecznością nieustannego zwrotnego,
wzajemnego przyglądania się specyficznym formom kapitału, skutecznym w da-
nym polu, oraz rozpoznawaniu logiki pola i jego potencjalnej dynamiki, staw-
kom, o jakie rozgrywane są na nim gry, podejmowanym i zmienianym przez
uczestników strategiom (Bourdieu 2001 : 91 ).

W kontekście naszych badań, nakierowanych na analizę kapitału kulturowe-
go społeczności białowieskiej, gdzie polem określamy całokształt lokalnie war-
tościo- i normotwórczych konfiguracji , poszczególne sub-uniwersa znaczeń
zdecydowaliśmy się określać mianem sub-pól kulturowych (ich konkretne ema-
nacje wskazane i nazwane zostaną w toku analizy), aktywne zaś w nich typy
kapitałów kulturowych po prostu kapitałami (ze stosownym dookreśleniem). In-
nymi słowy, celem tej części będzie w pierwszej kolejności identyfikacja znaczą-
cych sub-pól kulturowych społeczności białowieskiej, ich wewnętrznej logiki i
dynamiki, poprzez wskazanie i analizę specyficznych konfiguracji kapitałów.

Tym, co istotne, a co wiąże się ze wspomnianą wyżej dynamiką pól i kapita-
łów, jest także identyfikacja wzajemnych relacj i między nimi, niezbędna dla dia-
gnozowania kapitału kulturowego społeczności jako całości. Poszczególne
sub-pola mogą bowiem być względem siebie autonomiczne i niezależne, mogą
być jednak na rozmaite sposoby powiązane, tak że aktywne w nich kapitały
wzajemnie się wzmacniają. Mogą też jednak, odwrotnie, negować się, konstytu-
ując swoiste kulturowe pole walki o kapitał symboliczny, a zatem o pozycję do-
minującą w całościowo ujętym polu kultury lokalnej. Analizy zawarte w tej części
prowadzone są z perspektywy osoby zapoznającej się dopiero z białowieskimi
światami kulturowo-społecznymi: rozpoczynamy od wstępnych opisów, stopnio-
wo zagłębiając się w złożoność relacj i poszczególnych sub-pól i konfiguracje
kapitałów (z uwzględnieniem, które z nich i w jaki sposób „roszczą sobie” pozy-
cję dominującą).

Pierwszych przesłanek do identyfikacji białowieskich sub-pól kulturowych
dostarczają nam wyniki ankiet. Od razu jednak należy z całą mocą podkreśl ić,
że – z uwagi na niereprezentatywność naszej grupy rozmówców dla całej spo-
łeczności białowieskiej – wyniki te traktujemy wyłącznie jako tropy, sygnalizują-
ce jedynie istotność pewnych obszarów w lokalnej konfiguracji społecznej,

Wstępna identyfikacja lokalnych sub
pól kulturowych
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„Które z poniższych kryteriów rodzi najsilniejsze podziały

między grupami w gminie?”

stosunek do ochrony przyrody
(tradycyjny – „ekologiczny”)

zasiedzenie
(podział: miejscowi – napływowi)

zaangażowanie społeczne
(podział: aktywni – uczestniczący – bierni)

pochodzenie etniczno-kulturowe
(podział: polskość – białoruskość – ukraińskość – inne)

rel igia
(podział: prawosławni – katolicy – inne wyznania)

wykształcenie
(podział: podstawowe – średnie – wyższe)

majątek
(podział: biedni – średnio zamożni – bogaci)

zawód
(związany z tradycją regionu – niezwiązany z Białowieżą)

wiek
(podział: pokolenie młodsze – pokolenie starsze)

styl życia
(podział: miejski – wiejski)

płeć
(podział: mężczyźni – kobiety)

Liczba

wskazań

33

29

1 7

1 2

1 0

1 0

9

8

8

5

2

Odsetek (%)

75

66

39

27

23

23

20

1 8

1 8

11

5

Tab. 1 . Wymiary antagonizacji społeczności lokalnej, N=44.

wymagające weryfikacji w dalszej analizie. Przyjrzyjmy się wstępnie niektórym
wynikom, by następnie skonfrontować je z materiałami pochodzącymi z pogłę-
bionych wywiadów z mieszkańcami.

Za sygnalny wskaźnik uznaliśmy wypowiedzi o obszarach społecznej anta-
gonizacji . Historia społeczna regionu, jak również wyniki wcześniejszych badań
socjologicznych na tym terenie (Sadowski 1 994; Gliński 2001 ; Winiarski 201 0),
wskazują wyraźnie obecność rozmaitych konfl iktogennych kwesti i o różnym
charakterze: kulturowym, ekonomicznym, społecznym. W kafeteri i odpowiedzi
na pytanie: „Które z poniższych kryteriów rodzi najsi lniejsze podziały między
grupami w gminie?” zamieścil iśmy cały szereg takich potencjalnych kryteriów,
zarówno społeczno-demograficznych, jak i ekonomicznych czy wybitnie kulturo-
wych. Wyniki przedstawia Tab. 1 .
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Zdecydowanie najsi lniej antagonizującą kategorią jest stosunek do przyro-
dy, dookreślony przez nas językiem kulturowym (dystynkcja: tradycyjny - „ekolo-
giczny”). W świetle toczących się od lat dyskusji o rozszerzenie Białowieskiego
Parku Narodowego, wynik ten nie dziwi. Pospiesznym jednak byłoby skwitowa-
nie tego wyniku jako wskaźnika z obszaru czy to samej polityki, czy ekonomii.
Zarówno znajomość histori i i tradycji regionu, jak i „kulturowe dookreślenie” tego
podziału w kafeteri i nakazują w tym momencie pozostawienie „stosunku do
ochrony przyrody” na l iście potencjalnych sub-pól kulturowych (pole przyro-
dy 68 ) .

Do kandydatów na istotne sub-pole kulturowe zaliczyć należy także drugie
ze wskazywanych kryteriów, czyl i zasiedzenie. Wysoka pozycja wśród kategori i
antagonizujących unaocznia, że nawet jeśl i problem, ujęty w postaci dychotomii
„miejscowi – napływowi” jest wielowymiarowy, a skojarzenia badanych różno-
rodne, potencjalnie nosi on w sobie co najmniej kwestie związane z tradycją
i/lub tożsamością. Na tej podstawie można wyróżnić pole tutejszości.

Trzecią najczęściej wskazywaną kategorią antagonizującą jest zaangażo-
wanie społeczne. Aktywność społeczna nosi w sobie si lny ładunek kulturowy –
postaw, wartości i wzorców z obszaru kultury politycznej. Stanowi zatem poten-
cjalne sub-pole kulturowe, któremu też należy się bl iżej przyjrzeć (pole działa-
nia).

Trzy kolejne kwestie: pochodzenie etniczne, rel igia, wykształcenie wskazy-
wane są jako konfl iktogenne wyraźnie rzadziej, jednak nie są one zupełnie igno-
rowane (zwłaszcza, że nie przywiązujemy się za mocno do odsetków). Należą
zaś do klasycznych sub-pól kulturowych, i o tyle też wymagać będą bliższego
przyjrzenia się w dalszym toku analizy (pole etniczności; pole religii; pole edu-
kacji).

Co ciekawe, ani zawód, ani styl życia, ani płeć (gender) – noszące w sobie
przecież również silny ładunek kulturowy – nie wydają się aktualnie antagonizo-
wać lokalnej społeczności. Nie oznacza to jednak wcale, że obszary te nie są
kulturowymi sub-polami, pozbawionymi właściwych im kapitałów. Choć, jak
twierdzi Bourdieu: „gdy podporządkowanemu uda się zgnieść opór i wszelkie
reakcje ze strony podporządkowanego, gdy wszystkie ruchy mają tylko jeden
kierunek: z góry na dół, walka i dialektyka, konstytutywne dla pola zaczynają
zanikać” (Bourdieu 2001 : 85), podkreśla on zarazem graniczność i patologicz-

68 Dla przejrzystości wywodu w dalszych partiach analizy będziemy stosować zapis kursywą
terminu pole, kiedy będziemy miel i na myśli jedno z sub-pól kulturowych. Kursywa ma
podkreślać relacyjność i kontekstowość tego terminu, który ma charakter analityczny. Podobnie
z innymi terminami- narzędziami analitycznymi – w cudzysłów zamykamy cytaty z wypowiedzi
terenowych lub źródeł teoretycznych.
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ność takiej konfiguracji znamionującej „total itarny” układ (np. zakrzepły patriar-
chalizm lokalnych społeczności). W kontekście tego, co zostało powiedziane
wcześniej na temat histori i społecznej Białowieży i dynamiki pól, lepiej będzie
przyjąć, że w tych sub-polach również toczy się jakaś gra. Rozgrywana jest jed-
nak ona „po cichu”, wedle utartych reguł, nie budzących sprzeciwu „ze strony
zdominowanych” – w układzie mniej lub bardziej totalnej dominacji uprzywilejo-
wanego kapitału, w formie jego ustabil izowanej konwersj i w kapitał symboliczny.
W tym sensie pola zawodu, stylu życia, gender pozostają bardziej potencjalny-
mi niż aktualnymi sub-polami kapitału kulturowego, wymagając jednak z naszej
strony analitycznej uwagi.

Charakterystyka kulturowych subpól i
aktywnych w nich kapitałów

W przeprowadzonych wywiadach usiłowaliśmy znaleźć aktywne kapitały, a
zatem – weryfikując wstępną identyfikację kulturowych sub-pól – dookreśl ić za-
soby, które mają społecznie i lokalnie istotne znaczenie wartościo- i normotwór-
cze. Już wstępna lektura kart wywiadów nakazuje reorganizację pierwszych
wyników kwestionariuszowego pytania. Zauważyć bowiem można, że wątkiem
podejmowanym przez wszystkich niemal naszych rozmówców była kwestia „tu-
tejszości” i dystynkcja miejscowi-napływowi. Kwestie zaś związane z ochroną
przyrody – mimo ich deklaratywnie ogromnej intensywności – zdają się nie grać
rol i pierwszoplanowej. Jakkolwiek zatem wielowymiarowa i złożona w swej kon-
figuracji kapitałowej okaże się kwestia „tutejszości”, naszą analizę zaczniemy
od jej ogólnej charakterystyki.

Pole tutejszości – „kapitał zasiedzenia”, czyli jak ważne jest być „stąd”
Dystynkcja „miejscowi-napływowi” jest przede wszystkim jedną z emanacji

relacj i „swoi-obcy”, stanowiącej tradycyjny przedmiot badań socjologów i antro-
pologów kultury. Kategoria obcego – wpisując się w naszą relacyjną perspekty-
wę badawczą – dotyczy członka grupy, którego pozycja obejmuje element
wykluczenia (Simmel 1 982: 205). Ów „moment wykluczenia” z obszaru swoj-
skości, który przejawiać się może w najrozmaitszy sposób (w języku, obycza-
jach, prawodawstwie) i przybierać różne formy (naznaczenia, segregacji ,
separacji itp.), nosi znamiona relacj i asymetrycznej: to „swoi” wykluczają „ob-
cych”. Ujmując to w Bourdiańskim języku pól i kapitałów, to co w danym przy-
padku stanowi o owej „swojskości” jest kapitałem – i to kapitałem
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symbolicznym, dającym możliwość sprawowania władzy symbolicznej. Pierw-
szym pytaniem powinno być więc ustalenie: czy, jak, i za pomocą czego toczy
się gra o „swojskość” w Białowieży.

Zauważmy, że owa relacja „swoi-obcy” przybrać może postać innego, bar-
dziej symetrycznego odniesienia – dychotomii „my-oni”. Jej symetryczność
przejawia się w wyraźniejszym „upodmiotowieniu” obu członów: „oni” to z dru-
giej strony „my” i na odwrót. W tradycyjnym relacyjnym ujęciu przyjmuje się, że
„te dwie formy nie dają się od siebie oderwać: nie sposób odczuwać przynależ-
ność do grupy bez jednoczesnej świadomości zewnętrznego wobec niej otocze-
nia i vice versa. Owe dwa człony opozycji w myśleniu i zachowaniach
wzajemnie się wspomagają i warunkują, a jeden nabiera treści dzięki drugiemu”
(Bauman 1 996: 48). Jednocześnie jednak tego rodzaju symetryczna relacja –
analizowana z perspektywy Bourdiańskiej teori i pól i kapitałów – pozwala do-
strzec wewnętrzną dynamikę pola, szczegóły gry, jaka się w nim toczy, owe
wspomniane wyżej strategie redefiniowania, rewaluowania czy dewaluowania
konstytutywnego dla pola kapitału. Jeśl i więc białowieskie sub-pole związane z
dychotomią „miejscowi-napływowi” jest aktywne, a nie spetryfikowane, toczyć
się w nim powinna wieloraka gra, konstruująca pozycję w relacj i „my-oni” w
oparciu o różnorodnie ujmowane kapitały odniesione do „swojskości” czy „tutej-
szości”.

Zacznijmy od kwesti i „swojskości-obcości”, pozwalającej zidentyfikować
istotny dla tego obszaru kapitał. W tym kontekście miarodajne zdają się być od-
powiedzi naszych rozmówców na pytanie, czy czują się białowieżanami. Nie o
rozmaitość tożsamości, ich odczuwanych lub przypisywanych kryteriów tu cho-
dzi [na ten temat szczegółowo por. R. 5], ale o dającą się zaobserwować rela-
cyjną powtarzalność części wypowiedzi. Ujmując to obustronnymi narracjami, z
jednej strony charakterystyczna odpowiedź brzmiała tak: „czuję się białowieżan-
ką, ale nie jestem z Białowieży i według tamtych to nigdy nie zostanę białowie-
żanką” [R1 5], z drugiej zaś – niejako na potwierdzenie tej diagnozy – pojawiała
się wypowiedź, podkreślająca nie tylko, że białowieżaninem nie można zostać,
ale dopowiadająca, że „przyjezdni to są inni ludzie” [R26].

Te dwie wypowiedzi lokują nas w samym środku pola tutejszości, dla które-
go centralnym określeniem, przywoływanym jak mantra przez cały szereg na-
szych rozmówców (zarówno tych, którzy z różnych powodów czują się
białowieżanami, jak i tych, którzy takiej identyfikacji z różnych względów w so-
bie nie odnajdują), była etykieta: nawołocz. Lapidarnie wyjaśnia to pojęcie jedna
z rodowitych białowieżanek: „Białowieżanie nie lubią przyjezdnych; oni nazywa-
ją na nich nawołocz, że się przywlekl i tutaj” [R48]. Jednak lokalnych szczegóło-
wych definicj i tego określenia jest ki lka. Niektórzy stosują je do wszystkich
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przybyszy: do turystów, do osób osiedlających się w okolicy także do tych, któ-
rzy wżeniają się w miejscowe rodziny, jak również do tych, którzy stąd pocho-
dzą, wyjeżdżają i po jakimś czasie wracają [B9]. Inni zawężają to określenie do
osób spoza Białowieży, które – z różnych względów – osiedl i ły się we wsi na
stałe. Jeszcze inni – ujawniając problem z obszaru relacj i między rozmaitymi
kapitałami, którym przyjdzie nam się zająć w dalszej części analizy – dopowia-
dają, że nawołocz, to taki „który tutaj ściągnął i się teraz mądrzy” [R1 7], ci, co
„przyjechali i chcą tutaj rządzić” [R22].Tak samo różnorodne są diagnozy czy
definicje dotyczące możliwości przezwyciężenia statusu bycia nawołoczą. W
zależności od poszczególnych kryteriów swojskości/tutejszości jedni rozmówcy
uważają, że status ten zmienia się za sprawą osiedlenia, i do osób mieszkają-
cych ponad 20-30 lat już się go nie stosuje [R9, R31 ], inni wskazują zasiedzenie
w perspektywie całej indywidualnej biografi i , a zatem na konieczność urodzenia
się w Białowieży, jako warunku przezwyciężenia statusu „nawołoczy” rodziców
[R34]. Wymieniane jest także pokoleniowe zasiedzenie, aby „przynajmniej jedno
pokolenie czy rodzice, jedno z rodziców, tu żyło” [R24] W rozmowach pojawia
się swego rodzaju continuum zasiedzenia, którego horyzont cofa się aż po
stwierdzenie: „z dziada pradziada”.

Przy całej definicyjnej różnorodności nawołoczy, której rozwikłanie nie jest
tu naszym zadaniem, istotne zdaje się jednak jedno: wielostronność posługiwa-
nia się tą kategorią. Świadomość istnienia tej etykiety mają zarówno ci, którzy
uważają się za białowieżan, jak i ci, którzy do takiej tożsamości się nie poczu-
wają, w szczególności zaś ci, którzy do identyfikacji bycia białowieżaninem
chciel iby aspirować, ale istnienie tej „etykiety” im to uniemożliwia: „mieszkam tu
bądź co bądź od 60. roku, a więc już ponad pół wieku, nadal jestem nawołocz i
to się tego nie zmieni” [R23], „mam świadomość, że do końca życia będę nawo-

Fot. Bogusław Chyła
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łoczą” [R34]. Ujawnia się w ten sposób lokalne pole tutejszości, gdzie stawką –
przyjmijmy na tym etapie ten wniosek, który dalej zweryfikujemy – jest status
białowieżanina/białowieżanki rozumiany jako bycie nie-nawołoczą, który – jak
ujawniają nasi rozmówcy – możliwy jest do osiągnięcia (lub nie) za sprawą za-
siedzenia. Owo zasiedzenie zatem zdaje się być jednym z białowieskich kapita-
łów, regulujących pozycje w polu tutejszości, a tym samym szerzej - w lokalnym
polu kulturowo-społecznym.

Jednocześnie o istotności i si le kapitału zasiedzenia świadczą relacje na-
szych rozmówców, wskazujące na wyznaczanie przez tych, którzy w kapitał ten
są wyposażeni, statusu w polu tutejszości. To „miejscowy mieszkaniec powie-
dział, że już jestem białowieżaninem całą buzią” [R45], „ja się czuję [białowieża-
ninem], ale zdarzyło mi się, że zostało mi to jakby wytknięte, że ja jednak nie
powinienem czuć się białowieżaninem” [R43]; „sama o sobie mogłabym powie-
dzieć, że jestem białowieżanką, ale niekoniecznie oni mnie przyjmą, bo to nie
jest takie proste” [R42]. Tym, jakie inne zasoby ułatwiają „nobil itację” i przezwy-
ciężenie pozycji obcego-nawołoczy, zajmiemy się w dalszej części tego rozdzia-
łu. W tym miejscu istotny jest fakt sprawowania – w odczuciu części
przyjezdnych – symbolicznej władzy przez osoby zasobne w kapitał zasiedze-
nia, legitymizujących pozycję poszczególnych przybyszy w polu tutejszości: ja-
ko-białowieżanina, niczym-białowieżanina, jeszcze-nie-białowieżanina itd.
Potrzeba i chęć takiego bycia uznanym za swoją nawołocz, a co najmniej ak-
ceptacja, że od takiego uznania zależy po części pozycja w polu tutejszości,
oznacza oczywiście zwrotnie podporządkowanie się owej symbolicznej władzy
opartej o kapitał zasiedzenia 68.

Różnorodność definicj i nawołoczy oraz rozmaite scenariusze przezwycięże-
nia tego statusu odkrywają także wewnętrzną złożoność pola tutejszości: nie
jest ono w sposób totalny zamrożone, skoro toczą się w nim rozmaite spory,
choćby te o definicję podstawowego zasobu, jakim jest zasiedzenie. W tym kon-
tekście warto dla porównania przywołać inną lokalną etykietę, również określa-
jącą przybyszy specyficznego rodzaju: matanów. Lokalna społeczność
białowieska wytworzyła bowiem, w swej długiej histori i stosunków społecznych
z sąsiadami, rozmaite określenia na przybyszy spoza puszczy: „nawołocz, to
osoby, które przyjeżdżają z dalszej odległości i katol icy (U) matanichy czy fran-
cuzi są z pobliskich wiosek (U) to może być nawet narodowość ta sama czy
wyznanie, ale to nie Białowieża” [R42], „gorsze od matanów są litwiny; to jest
zupełna tragedia (. . . ) Litwin pożycza od Ciebie pieniądze, nie odda, wszystkie
najgorsze rzeczy. Litwiny to są ci z północy Puszczy Białowieskiej. Z południa

69 Rozwinięcie i pogłębienie tego tematu w R. 5 tego raportu.
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są matany” [R21 ]. „Nawołocz”, „matany”, „francuzy”, „l itwiny” – w historycznie
rozpatrywanym procesie pozycjonowania się w polu tutejszości zaistniały zatem
w Białowieży określenia opisujące różne kategorie przybyszy spoza puszczy. W
tym też niebagatelną rolę odgrywały nazwy ludzi napływających w toku dziejów
do Białowieży z innych – „gorszych” – wsi okołopuszczańskich: „napływowych
zza Hajnówki określa się mianem matany – to jest dość pejoratywne, brzydkie
określenie” [R37], które – jak tłumaczy jeden z rozmówców – wzięło się od spo-
sobu wiązania onuc [R41 ]. W tym sensie, można by może powiedzieć o histo-
rycznym już – choć niezupełnie przebrzmiałym – „kapitale białowieskim”,
pozycjonującym „rdzennych białowieżan” w stosunku do przybyszy z „gorszych”
wiosek. W białowieskiej pamięci społecznej, a czasem także w indywidualnych
praktykach dyskursywnych czy narracyjnych, ujawnia się owa kategoria mata-
nów jako przybyszy z pobliskich wsi – w odróżnieniu od nawołoczy jako przy-
jezdnych z miasta: „zawsze to mówią, że (U) matany zawsze, że zza
Białowieży” [R1 5]. Co jednak istotne dla aktualnej konfiguracji pola tutejszości,
niezależnie od tych indywidualnych biografi i , kategoria nawołoczy zdaje się
przysłoniła inne pozycjonujące niuanse „obcości”. Ujmując rzecz lapidarnie: o
i le onegdaj matan i nawołocz stanowil i zróżnicowane kategorie „obcego” pośród
„swoich”, o tyle współcześnie – z uwagi na aktualność i istotność pola tutejszo-
ści, której to aktual izacji będziemy się musiel i jeszcze przyjrzeć – matan pozo-
staje bardziej „swoim obcym”, podporządkowanym dominacji kapitału
symbolicznego, jakim jest białowieskie zasiedzenie. Kategoria nawołoczy na-
brała natomiast si lniej polemicznego charakteru, „wyrywając się” częściowo
spod kuratel i jednoznacznego kapitału białowieskiego zasiedzenia i przybrała
bardziej symetryczną relację „my-oni”. W tym sensie, w polu tutejszości wska-
zać możemy obszary spetryfikowanych konfiguracji , zdominowanych przez ka-
pitał zasiedzenia (białowieżanie-matany i po części białowieżanie-nawołocz)
oraz obszary, w których następują dyskretne próby redefinicj i tego kapitału,
choć nadal pozostaje on kapitałem dominującym. Przejawia się to w uznaniu
nawołoczy za kategorię znaczącą dla pola tutejszości przy jednoczesnej pole-
mice z jej kryteriami.

Rozmywanie się kryteriów zasiedzenia nie wyczerpuje jednak całej dynami-
ki, jaką w białowieskim polu tutejszości możemy zaobserwować. Niemniej istot-
ny ruch zdaje się zachodzić na jego obrzeżach – swoistych biegunach, na
których rozpięte jest całe to pole. Porównajmy dwie narracje:

„Pierwsi mieszkańcy, którzy zamieszkiwali Białowieżę, to była wieś
Krysztapowo (U) i Białowieża istniała 600 lat temu co najmniej (U) bia-
łowieżaninem to jest ten, kto ma tu swoje korzenie od wieków i ziemię
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(U) z tej ziemi racja wypływa (U) to są patrioci własnej ziemi, własnej
narodowości, własnej miejscowości, własnej kultury (U) a więc naród,
który mieszkał tu od wieków; naród, który przyszedł; i narody inne, które
doszły – Żydzi, Rosjanie; mieszkali tu Białorusini, ale przyszl i Polacy (U)
nie mówiąc już o kurhanach, których od tysiąca lat mamy tu w puszczy
pełno, to jeszcze naszych przodków, którzy tu wcześniej byl i , ale to z tej
samej nacji , z tego samego narodu” [R1 6].

„Gdy mówi się o lokalnej społeczności, na ogół rozumie się przez to
ludzi, którzy właśnie lubią o sobie mówić, że oni są rdzenni. A tu nie ma
rdzennych ludzi, w Białowieży przede wszystkim. Są wszyscy przyjezdni,
jest tylko pytanie, czy rdzenny to jest od jednego pokolenia, czy od
dwóch, czy od trzech (U) Byli tu ludzie od tysięcy lat, tylko że nie ma
żadnej ciągłości” [R21 ].

W przypadku pierwszej narracji (która jest zresztą najbardziej radykalnym
przykładem) mamy do czynienia z białowieską historią, ukazującą dogłębną
rdzenność i zakorzenienie jako zasady zasiedzenia, wskazującą na stale obec-
ny swoisty pierwiastek lokalnej etni, przekazywany w łańcuchu pokoleń z ojca
na syna. Druga narracja jest wobec niej doskonale antytetyczna – polemizuje
nie tylko z zakresem rdzenności, ale z samą jej istotą, elementem stałym czy-
niąc raczej nieustanny napływ ludności do Białowieży. W przywołanych narra-
cjach mamy do czynienia z dwoma dokładnie przeciwstawnymi tradycjami
miejsca: odwieczną rdzennością i ustawicznym napływem. Zarazem jednak
obie te narracje opowiadają o tym, co to znaczy być białowieżaninem – zawsze
rdzennym, zawsze napływowym. Paradoksalnie „narracja napływu” także opo-
wiada o tutejszości. Inaczej ujmując tradycję miejsca, stara się podmienić kapi-
tał, który rządzi tym polem. To całkowicie inna strategia walki w polu, niż
rozmywanie kryteriów zasiedzenia, nadal jednak relacyjnie związana z odpo-
wiadającym mu kapitałem. Obie narracje mieszczą się w polu tutejszości, roz-
ciągając coraz silniej jego granice tak, iż niemal każdy, kto zawita na dłużej do
Białowieży, zostaje wciągnięty w jego wir. Między tymi biegunami pola toczy się
owa różnoraka gra o pozycję białowieżanina/ki, i choć „kapitał zasiedzenia” na-
dal pozostaje w nim kapitałem dominującym, ze strony „zdominowanych” –
przywołując Bourdieu – daje się zauważyć nie tylko kontestację, ale i rewindy-
kację.

O sile i znaczeniu w lokalnym polu społeczno-kulturowym pola tutejszości
świadczyć może także fakt, że tylko jeden z naszych rozmówców odmówił wy-
powiedzi na ten temat. Zapytany, kto jest białowieżaninem, odparł: „nie, nie –
nie chcę takich (U) ja nie lubię takichU myślę, że ludzie, którzy tu mieszkają
(U) takie określanie ludzi jest bezwartościowe (U) że ktoś tu mieszka, toU bo
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żyjemy we wspólnym państwie, we wspólnocie (U) bezsensowna licytacja i ona
powoduje napięcia” [R28]. Zanegowanie znaczenia jakiegokolwiek kapitału, któ-
ry mógłby być aktywny w polu tutejszości oznacza – rzadką jak na razie – próbę
jego swoistej anihi lacj i . To znacząco odmienna strategia od prób redefinicj i kry-
teriów zasiedzenia (które nie zmieniają faktu, że pozostaje ono znaczącym za-
sobem), czy rewizj i kapitału zasiedzenia i zastąpienie go „inną tradycją miejsca”
(które pozostają „grą w tutejszość”). Zarazem odwołanie się do ogólniejszych
kryteriów wspólnotowych (państwo), zakrawa na próbę nie tylko zniesienia pola
tutejszości, ale wręcz samego lokalnego pola społeczno-kulturowego. Ten wy-
jątkowy przypadek pokazuje dobitnie, na zasadzie kontrastu, że znakomita
większość mieszkańców, w taki lub inny sposób, bierze udział w grze o tutej-
szość, nawet jeśl i nie wszyscy poddają się symbolicznej przemocy kapitału za-
siedzenia.

Reasumując częściowo powyższe analizy, wysokie wskazania na dystynk-
cję „miejscowi-przyjezdni” należy odczytywać nie tylko w kategoriach antagoni-
zujących ze względów tożsamościowych. Pole tutejszości oraz kapitał
zasiedzenia stanowią silny wyraz lokalnego pola społeczno-kulturowego. Moc
symboliczna kapitału zasiedzenia (uznanie „miejscowych” i akceptacja tego
uznania), rozmaite strategie podejmowane wobec definicj i tego lokalnego zaso-
bu zdają się świadczyć także o jego znaczeniu w polu lokalnym, w którym gra-
cze „pracują nad wykluczeniem z pola części aktualnych bądź potencjalnych
uczestników, zwłaszcza metodą podnoszenia poprzeczki »na wejściu«, albo
przez narzucenie pewnej definicj i przynależności” (Bourdieu 2001 : 82). Tym
istotniejsze będzie przyjrzenie się relacjom tego sub-pola z pozostałymi a także
z polem władzy symbolicznej, i wzajemnej konwertowalności właściwych im lo-
kalnych kapitałów.

Pole działania – „kapitał zaangażowania”, czyli jak ważne jest być „tu”

Pozostałe dwie najczęściej wskazywane kategorie antagonizujące społecz-
ność lokalną to stosunek do przyrody oraz zaangażowanie społeczne. Spośród
nich, wymiarem dwukrotnie rzadziej (jak pokazują wyniki ankiety) wiązanym z
polem tutejszości było społeczne zaangażowanie. W związku z tym, obszar ten
stanowić może wyraziste i (do pewnego stopnia) odrębne sub-pole w lokalnym
polu społeczno-kulturowym – jeśl i oczywiście uda nam się zidentyfikować wła-
ściwy mu lokalny kapitał.

Analiza wywiadów zdaje się, na pierwszy rzut oka, prowadzić do odmienne-
go wniosku: wypowiedzi dotyczące społecznego zaangażowania mieszkańców
lub ich bierności zazwyczaj wiązane były z omawianym wyżej podziałem spo-
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łeczności na mieszkańców rodowitych i przyjezdnych. Wyraźne zatem były wy-
powiedzi wskazujące, że „motorem działania są ludzie z grupy przyjezdnych,
żeby coś się działo” [R7] oraz odpowiadające im podkreślenia bierności i spo-
łecznego niezaangażowania lokalnych mieszkańców: „jakbyśmy zrobil i zebranie
na wsi, to przyjdą trzy osoby” [R35]. W tym typie narracji rysuje się prosty po-
dział - przyjezdni (aktywni) vs miejscowi (bierni): „tak naprawdę takich osób
stąd, to ja niewiele znam (U) ja nie wiem, co oni robią, bo mam wrażenie, że
oni nic nie robią. Bo nawet jak są inicjatywy, takie ogólnodostępne, to te osoby
nie uczestniczą zazwyczaj” [R11 ]. Z drugiej strony, charakterystyczne były także
wypowiedzi wskazujące nie tylko na – zaznaczoną już także w wypowiedzi wy-
żej – specyficzną izolację przyjezdnych i ich oddzielne życie we własnym „get-
cie” [R37], ale także na ich brak zaangażowania w szersze życie lokalne i
społeczne [R33]: „oni pracują, wspólnie mieszkają i nawet zbyt mało się integru-
ją ze środowiskiem – nieraz powinni sami wychodzić” [R42]. Jeden tryb narracji
wskazuje na bierność ludności miejscowej, drugi na brak uczestnictwa miesz-
kańców przyjezdnych w życiu społeczności. Oba jednak sygnalizują znaczenie
społecznego zaangażowania w lokalnym polu społeczno-kulturowym, nawet je-
śl i zasób ten pozostaje w jakiejś mierze związany z omawianym wcześniej po-
lem tutejszości.

Przyjrzyjmy się więc bliżej tym powiązaniom, wracając poniekąd na chwilę
do kapitału zasiedzenia. Pośród rozmaitych definicj i kategori i związanych z tu-
tejszością, elementem niebagatelnym dla naszych rozmówców było bowiem
„zaangażowanie społeczne”. Dla części z nich białowieżaninem była osoba, któ-
ra nie tylko jest już zasiedziała (z dziada pradziada, z urodzenia czy z własnego
wyboru), ale żyjąc tutaj, angażuje się w życie i sprawy związane z Białowieżą:
„dla mnie człowiek, który już tu mieszka parę lat i rzeczywiście angażuje się w
życie Białowieży (U) to należy go przyjąć gdzieś tak, a nie odsuwać cały czas,
że on nie jest tym białowieżaninem” [R27], bo on „tu żyje, tu mieszka i chce coś
dobrego zrobić i tylko to się l iczy” [R1 8]. „Zaangażowanie społeczne” – aktyw-
ność społeczna, gotowość włączania się w działania na rzecz spraw wspólnych,
społecznikostwo, obywatelskość – stanowi zatem swoisty kapitał w lokalnym
polu białowieskim, który w polu tutejszości może zostać przekonwertowany na
kapitał zasiedzenia. Ten proces bardzo wyraźnie ujawnia się w biograficznych
relacjach części naszych rozmówców, którzy przybywszy do Białowieży w mło-
dości wyraźnie odczuwali swój status nawołoczy (nawet jeśl i niekoniecznie tak
artykułowany), a którzy potem powoli stawali się „swoimi obcymi” za sprawą
społecznikostwa [R44], czy też pełnienia rozmaitych funkcji i ról zawodowych,
włączających ich w codzienne życie społeczności (związane z funkcjonowaniem
szkoły, pracą w nadleśnictwie, czy aktywnością sportową). W tej perspektywie –



80b i a łow iesk i e kap i t a ły

zgodnie z logiką pola tutejszości i symboliczną dominacją w nim kapitału zasie-
dzenia – trzymająca się z dala od lokalnych spraw ludność napływowa tym bar-
dziej pozostawała „obca”.

Na czym więc polega fenomen ujawniający się w odpowiedziach z ankiet,
że zaangażowanie społeczne antagonizuje społeczność lokalną? Jeśl i zaanga-
żowanie społeczne rzeczywiście stanowi istotny kapitał, to, zgodnie z logiką
rozwoju pól, stopniowo wykrystal izować się może obszar (sub-pole), którym
rządzi jego wyłączna logika. Nie tyle więc chodziłoby tu o samo zaangażowanie
społeczne, co – podobnie jak w przypadku zasiedzenia – o jego definicję, istotę,
charakter i relację z innymi kapitałami. Jak przekonuje jedna z naszych roz-
mówczyń, która nie czuje się białowieżanką, bo ta kategoria zarezerwowana
jest „dla ludzi stąd”: „Traktuję [Białowieżę] jako swój dom, nie potrafię się wyłą-
czyć żeby nie chcieć czegoś robić. Żeby lepiej było. Współtworzyć, współ-
uczestniczyć, współodpowiadać za to miejsce” [R11 ]. To przykład – wcale
zresztą niejednostkowy – ukazujący podstawy odrębnego (obok tutejszości)
pola działania, dla którego rozstrzygająca jest logika kapitału zaangażowania, i
które zarazem konkuruje z polem tutejszości. Nie chodzi już bowiem o to, by za
sprawą zaangażowania zostać uznanym za „swego”, ale by zaangażowanie
społeczne uprawniało do statusu „obywatela Białowieży” (w najmocniejszym
ujęciu: już bez etykiety „białowieżanin”).

Owa „konkurencja” sub-pól tutejszości i działania, czy też – ujmując rzecz
inaczej - walka o symboliczną dominację kapitału zasiedzenia i kapitału zaanga-
żowania, ujawnia się ostatecznie jako lokalny antagonizm „aktywni-bierni”, tylko
częściowo nakładający się z (jakże niejednoznaczną) dystynkcją napływowi-
miejscowi. Z perspektywy lokalnych narracji ująć to można słowami jednej z na-
szych rozmówczyń: „Przyjezdni mają więcej zapału do wprowadzania zmian,
(U) chcą imputować nowe pomysły do tych autochtonów; myślą, że jak zasa-
dzą, to tak urośnie, a tymczasem to nie jest takie proste, bo białowieżanie, ci ro-
dowici, mniej widzą potrzebę tych zmian (U) czasami jest konfl ikt na tym polu,
że oni próbują wejść na ten teren, coś zadziałać, a białowieżanie, ci rodowici,
nie ustępują tego pola” [R38]. Można by dodać: nie ustępują, stawiając „bierny
opór” nowemu typowi zaangażowania, który nie jest (już) gotowy podporządko-
wać się kapitałowi zasiedzenia. Jednocześnie – w reakcji zwrotnej zagrożonych
„dominujących” – tym silniej wyartykułowany zostaje podział na „miejscowych” i
„przyjezdnych”, który właściwy jest białowieskiemu polu tutejszości. Innymi sło-
wy, „autonomiczne” (czyl i niezwiązane instrumentalnie z podporządkowaniem
się kapitałowi zasiedzenia) zaangażowanie społeczne staje się samoistnym ka-
pitałem, zagrażającym potencjalnie lokalnemu status quo, zdominowanemu w
znacznej mierze przez kapitał zasiedzenia. Wyrazem tego staje się odczuwany
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wielostronnie antagonizm związany z zaangażowaniem społecznym i biernością
wobec rozmaitych działań społeczno-kulturalnych, które podejmują różne „typy”
mieszkańców w zależności od ich naznaczenia jako „przyjezdnych” lub „miej-
scowych”. Tym łatwiej też sięga się do etykiety nawołocz.

W tym miejscu zadać należy pytanie o istotę owej „konkurencji” sub-pól tu-
tejszości i działania, czy też kapitałów zasiedzenia i zaangażowania, a zatem i o
stawkę ich wzajemnej walki. Czy ich relacja nie konstytuuje walki o kapitał sym-
boliczny w lokalnym polu społeczno-kulturowym? A jeśl i tak, to na jakim polu i o
co – przy wykorzystaniu tych podziałów, czy za sprawą walki kapitałów – grają
mieszkańcy Białowieży? Kategorie „zasiedzenia” i „zaangażowania” przywołują
na myśl klasyczną polemikę o istotę obywatelstwa. W ogromnym uproszczeniu
jest to spór, gdzie z jednej strony obywatelstwo oznacza formalny status (tu
oczywiście - nieformalnie uznawane „zasiedzenie”), z drugiej zaś tożsame jest z
uczestnictwem, gdzie obywatelem jest ten, kto się aktywnie angażuje na rzecz
swojej wspólnoty. Ostatecznie jednak jest to spór o to, kto – i z uwagi na co –
ma prawo decydować o losach wspólnoty. I jeśl i z tej perspektywy spojrzeć na
konkurencyjną relację pól tutejszości i działania oraz właściwych im kapitałów,
to bardziej zrozumiała staje się „białowieska gra”, odnosząca nas też zresztą do
wymiaru władzy. Chodzi o to, kto ma prawo decydować o losach Białowieży, a
zatem o to, kto jest „obywatelem Białowieży”. Z jednej strony mamy zatem for-
mułę „jestem stąd, więc mam prawo decydować o losach Białowieży”, z drugiej
zaś „działam na rzecz Białowieży, więc mam prawo decydować o jej losach”. W
ramach figury obywatela Białowieży spotykają się „zasiedzenie” i „zaangażowa-
nie”, tocząc intensywną walkę o status dominującego kapitału symbolicznego.

Dopiero z tej perspektywy widać wyraźnie, jak istotnymi sub-polami są „tu-
tejszość” i „działanie”. Mimo że niezupełnie odrębne walczą o status rozgrywa-
jącego, a tym samym dominującego za sprawą aktywnych w nich kapitałów.
Zarazem jednak są one ostatecznie zrozumiałe i możliwe tylko we wzajemnej
relacj i w ramach wspólnego wymiaru (pola) „białowieskiego obywatelstwa”, któ-
re w zasadzie można nazwać polem lokalnej władzy symbolicznej. W nim też
spotkać możemy ślady rozmaitych innych kapitałów, które targają wszelkimi lo-
kalnymi społecznościami – nie tylko w Białowieży – znajdującymi się w procesie
przemian gospodarczych, pol itycznych, kulturowych czy społeczno-demogra-
ficznych. Mogą być one opisywane innym językiem jako konstelacje tradycji-no-
woczesności-ponowoczesności, partykularyzmu-uniwersalizmu, globalnego-lok-
alnego itp. Dopiero z tej perspektywy konfl ikt o przyrodę – najsi lniej
antagonizujący białowieską społeczność (o czym świadczy najczęstsze i naj in-
tensywniejsze przywoływanie go przez naszych rozmówców) nabiera swojej
społecznej głębi i możemy mu się dokładnie przyjrzeć.
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Pole przyrody – „kapitał leśny” i „kapitał ekologiczny”, czyli na czym pole-

ga ochrona puszczy

Antagonizm dotyczący rozmaitych postaw i sposobów rozumienia ochrony
przyrody zdominował nie tylko wskazania ankietowe, ale bardzo wyraźnie i wie-
lokrotnie powracał we wszystkich naszych rozmowach z mieszkańcami Biało-
wieży. W narracjach tych nakładają się na różne sposoby wymiary: kulturowe,
ekonomiczne i pol ityczne związane bezpośrednio z kwestią rozszerzenia ob-
szaru parku narodowego (czy obszarów specyficznej ochrony) na tereny prze-
mysłowo wykorzystywanych lasów państwowych. Nie będziemy w szczegółach
omawiać tego specyficznego zagadnienia, ani też wnikać w całą mnogość po-
staw wobec kwesti i „rozszerzenia parku” (por. Gliński 2001 ). Tym, co jest klu-
czowe z perspektywy analizy kulturowych sub-pól i kapitałów, jest identyfikacja
wartościo- i normotwórczych obszarów, do których niewątpl iwie należy stosunek
do Puszczy Białowieskiej jako największego zasobu opisywanej gminy.

Tym, co z ogromną mocą uderza podczas analizy ankietowych odpowiedzi
na pytanie „Czy jest coś takiego w Białowieży, czym chciałby/łaby się Pan/i po-
chwalić” (31 z 50 odpowiedzi), i co znajduje swoje wielorakie uszczegółowienie
w pogłębionych wywiadach z mieszkańcami, jest wskazywanie na rozmaite ka-
tegorie związane z puszczańską naturą jako na niezwykle si lny wartościotwór-
czy zasób70. Puszcza, przywołując jednego z naszych rozmówców, „to jest
środowisko, w którym żyjemy i to jest dla nas najważniejsze – to jest honor nasz
i nasza chluba” [R1 6]; „to jest wartość duchowa (U) ludzie może nawet sobie
nie zdają z tego sprawy”, przekonuje inny, i przywołując wielkanocny zwyczaj
chodzenia, odwiedzania puszczy, wyjaśnia: „bo na święta wybiera się wszystko,
co najlepsze (U) to jest najważniejsze, prawie że najważniejsze, oprócz spotka-
nia z rodziną” [R26]. Zarazem jednak właśnie wobec tego rodzaju wartościo-
twórczych narracji artykułowane jest polemiczne zastrzeżenie: „miejscowi ludzie
kochają, każdy na swój sposób kocha tę puszczę. Ale kocha ją trochę w ten
sposób jak dziecko, które potrafi tę swoją matkę zagłodzić, żeby wszystko z niej
wziąć” [R21 ] oraz: „człowiek który żyje lokalnie nigdy nie będzie miał perspekty-
wy na to, co powinno być pod ochroną i dlaczego (U) Ich harmonia z naturą
kończy się, gdy dostaną narzędzia żeby ją wykorzystać. Czynią to wtedy bez
oporów” [R28]. Lokalne-globalne, autotel iczne-instrumentalne, partykularne-uni-

70 Oczywiście z perspektywy wielości białowieskich światów i – z drugiej strony – upraszczają-
cego je konfl iktu o „rozszerzenie parku” znaczące jakościowe różnice występują między wskaza-
niami typu „puszcza”, „las”, „rezerwat”, „przyroda”, „Białowieski Park Narodowy”, „pierwotna
Puszcza Białowieska” itp. Tu jednak interesuje nas kulturotwórczy aspekt samego stosunku do
„natury”.
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wersalne – okołopuszczańskie narracje mieszkańców Białowieży ujawniają sze-
reg relacyjnie ujętych sposobów odnoszenia się do wartości, jaką jest puszcza i
sposób jej ochrony, sytuując nas w samym środku tego kluczowego lokalnego
antagonizmu.

Rozpiętość tego sporu mieści się w szczególności między dwoma sposoba-
mi rozumienia tego, co naturalne, które metaforycznie można by nazwać spo-
rem dwóch opowieści: o „kłodzie-piastunce” i o „pieńku-opałku”. Z jednej strony
mamy zatem mit dziewiczej puszczy, którą trzeba chronić przed ludzką inter-
wencją i przeciwstawienie człowieka-naturze. Z drugiej zaś, mit człowieka żyją-
cego z nią w symbiozie, bo przecież „my też jesteśmy elementem przyrody”
[R50], troszczącego się o jej naturalny stan w zamian za jej naturalne dary:
mieszkańcy „uważają, że puszcza ich żywiła, i rodziców, i dziadków, pradziad-
ków i ma żywić; i że oni ją najlepiej znają i wiedzą, co dla puszczy najlepiej”
[R42]; „oni żyl i z tym lasem (U) wiedziel i , że nie można wszystkiego zabrać”
[R41 ]. Jedni mieszkańcy nazywają to sporem o wartości, inni odmiennymi fi lo-
zofiami, jeszcze inni dwoma różnymi sposobami ochrony puszczy („czynnym” i
„biernym”), podkreślając nieprzekładalność tych perspektyw: „dla leśnika kornik
jest szkodnikiem, a dla przyrodnika kornik jest elementem ekosystemu, i jak po-
łączyć te dwieU, nie da się” [R1 8].

Przywołane postaci „leśnika” i „przyrodnika” posłużyć mogą za figury repre-
zentujące dwa odmienne kapitały, które ścierają się w białowieskim polu przyro-
dy. Figury te odpowiadają dwóm wspomnianym narracjom czy wyobrażeniom
dotyczącym puszczy jako wartości i sposobom troski o nią jako o naturalne do-
bro. Warto jednak już na wstępie zaznaczyć, co również sygnalizowały wcze-
śniejsze cytaty, że obydwa związane z nimi kapitały – nazwijmy je „leśnym” i
„ekologicznym” – wyrastają i czerpią swoją siłę z odmiennych wymiarów i logiki

Fot. Bogusław Chyła.
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(loklanej vs globalnej, partykularnej vs uniwersalnej). W związku z tym ich spo-
tkanie w białowieskim lokalnym polu przyrody ustanawia specyficzne konstela-
cje istotnych tu zasobów. Tym bowiem, co kluczowe dla lokalnego pola
społeczno-kulturowego, to si lne wpisanie tego złożonego antagonizmu przyrod-
niczego w omawianą wyżej walkę kapitałów o dominację symboliczną. W zależ-
ności od perspektywy świata rozmówcy albo bardziej w pole tutejszości, albo
mocniej w pole działania, a ostatecznie także w pole władzy symbolicznej (oby-
watel-Białowieży). Co należy podkreśl ić, mówimy tu o perspektywie mieszkań-
ców, ich sposobie widzenia owego antagonizmu i wpisywaniu go bądź to w
dystynkcję „przyjezdni-miejscowi”, bądź też w różnicę „aktywni-niezaangażowa-
ni”, czy wreszcie w obszar związany z decydowaniem o losach Białowieży. W
antagonizmie przyrodniczym wszystkie te wątki często zbiegają się w relacjach
rozmówców.

Kapitałem leśnym określamy zmitologizowane w tradycyjnym duchu formy
opieki nad lasem, obejmujące jego „uprawianie”, a wyrażane formułą „dla mnie
większą wartością jest to, że możemy coś pielęgnować, użytkując” [R49]. Siła i
aktualność tego kapitału ujawnia się w szczególności w momencie podważenia
jego symbolicznej dominacji w polu przyrody, za sprawą zespołu wartości ide-
ologii ekologicznej (aspirujących do uniwersalności). Aktual izacja i aktywizacja
„leśnego” stosunku do puszczy następuje wraz z jego zakwestionowaniem, wy-
rażonym chociażby lapidarną formułą przez jednego z naszych rozmówców w
odniesieniu do nosiciel i kapitału leśnego „oni nie lubią lasu” [R21 ]. Momentalnie
– z punktu widzenia wieku puszczy, bo spór ciągnie się już kilkanaście lat –
ujawniło się, rozwinęło i zaczęło zyskiwać na suwerenności w percepcji wielu
naszych rozmówców kulturowo-społeczne (a także polityczne) pole przyrody.
Targane jest ono grą rozmaicie pojmowanych „naturalności” puszczy – zawsze
jednakże stanowiących specyficzne uniwersum znaczeń, wartości i norm (glo-
balno-uniwersalnych vs lokalno-partykularnych). Dlatego też niemal za każdym
razem w relacjach naszych rozmówców pojawia się artykułowany antagonizm
leśnicy-ekologowie, przybierający często znacznie szerszy kontekst, związany z
omawianymi wcześniej polami tutejszości i działania jako opozycji : leśnicy=tu-
tejsi vs ekologowie=(naukowcy)=przyjezdni.

Właśnie ta relacja „my-oni”, na rozmaite sposoby general izowana, aktywizu-
je owo sub-pole, aktual izując się w negatywnych (relacyjnych) odniesieniach ty-
pu: „oni [mieszkańcy/leśnicy] nie lubią lasu” [R21 ] i „oni [ekologowie] nie znają
się na puszczy i to, co proponują, nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsąd-
kiem ani z ochroną puszczy” [R26]. Próżno niemalże szukać pozytywnych wy-
powiedzi w rodzaju „my widzimy to tak i tak” – zdecydowanie dominują narracje
typu „oni widzą to tak i tak, a my się z tym nie zgadzamy”. A jeśl i już takie pozy-
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tywne dookreślenia się pojawiają, gdzieś w dalszym planie narracyjnym zawsze
czyhają owi „oni”: „tam mogłyby rosnąć gatunki bardziej szlachetne, długo-
wieczne: dęby, klony. I to leśnicy właśnie robią: wycinają to, co jest szybko ro-
snące i krótkotrwałe, czyl i graby, brzozy. No i wtedy ekolodzy krzyczą, że
puszczę się wycina. Ale [leśnicy] wsadzają w to właśnie te gatunki szlachetne”
[R33]; „pokolenie drwali strasznie zaburza widzenie lasu (U) lokalne społeczno-
ści mają kłopot z przyrodą (U) żeby zobaczyć, że ten las jest jedyny i wyjątko-
wy, to trzeba mieć szerszą perspektywę niż lokalną (U) i lokalne społeczności
mają kłopot z tą perspektywą” [R28]. Mamy tutaj zderzenie się dwóch narracji
dotyczących dylematu co zrobić ze zwalonym drzewem w lesie. Narracja glo-
balno-uniwersalnej „kłody-piastunki” w ekologicznym ujęciu natury niejako auto-
matycznie uruchamia lokalno-partykularną narrację „pieńka-opałka” w
zmitologizowanym ujęciu człowieka troszczącego się o matkę-puszczę, wydo-
bywając tym samym na wierzch społecznej istotności pole przyrody.

Waga obu zasobów jako kapitałów – leśnego i ekologicznego ujęcia pusz-
czy jako „naturalnej” wartości – ujawnia się jednak nie tylko we wzajemnej ich
relacj i , w samej ich walce o symboliczny status w polu przyrody i w sposobie je-
go odbioru. To sub-pole jest swoiście wkomponowane, czy podporządkowane,
grze w szerzej ujętym białowieskim polu społeczno-kulturowym (i pol itycznym),
związanym z tutejszością i obywatelskością. Z jednej strony wyrażane jest to
formułą dotyczącą wpływu leśników na lokalną społeczność, którzy „są tutaj z
dziada pradziada, mieszkają, żyją i mają największy wpływ na [jej] myślenie”
[R1 8], z drugiej dookreślane bywa ze społeczno-krytycznym dystansem: „leśni-
cy przed wojną to byli ci źl i , oprawcy – Polacy. Po drugiej wojnie światowej le-
śnicy są swoi. I leśnik jest pan tutaj. (U) Leśnicy są w większości katol ikami i
przyjezdnymi. Ale już jest swój, zaakceptowany, jest pan. Z wielkim oburzeniem
słyszy się tutaj wszelką krytykę gospodarki leśnej. Dlaczego? Bo tutaj od '45 ro-
ku wszelką pracę dawał leśnik. Więc został zaakceptowany, był w mundurze,
tak jak ci carscy kozacy” [R21 ]. Ostatecznie zatem rysuje się narracja wskazują-
ca, że lokalni mieszkańcy są wręcz „manipulowani np. przez leśników, którzy
mówią, że jak będzie park, to nie będzie pracy, nie będzie opału, nie będzie
można chodzić tu, nie będzie można chodzić tam itd. , a ci leśnicy są w większo-
ści miejscowi, a więc są tą grupą godną zaufania” [R43]. Z drugiej zaś strony,
wyraźne jest spojrzenie wskazujące, że nawet jeśl i ekologowie nie mają wpływu
na władze lokalne, to mają kontakty w kraju i na świecie, i za ich pośrednictwem
oddziałują na decyzje dotyczące puszczy [R26]: „oni chcą samorządom zabrać
decyzję o decydowaniu na swoim terenie, odgórnie” [R1 6]; „niewielu ekologów
jest stąd i to jest takie zdalne sterowanie i narzucanie” [R39]. Do grupy repre-
zentującej ekologiczne spojrzenie na puszczę często (choć nie przez wszyst-
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kich rozmówców tak jednoznacznie) włączani są ponadto „naukowcy” i inni
przyjezdni, stanowiący najnowszą falę lokalnej imigracji (niezmiennie: nawo-
łocz): za rozszerzeniem parku są „tylko naukowcy, bo wiadomo, że w rozszerzo-
nym parku daje im się możliwość pracy naukowej” [R39].

W lokalnej retoryce dokonane zostaje zatem powiązanie kapitału leśnego z
kapitałem zasiedzenia (leśnicy plus tutejsi). Kapitał ekologiczny opisywany jest
jako opozycyjny. Przypisuje mu się wartości o charakterze globalno-uniwersali-
stycznym, reprezentowane przez świat zewnętrzny, lokalnie uobecniony przez
ekologów (utożsamianych łatwo z naukowcami). Choć, co było już podkreślane,
ta łącząca optyka ujawnia się bardziej w relacjach „negatywnych”, dotyczących
zbiorowych kategori i „oni” (przyjezdni-ekologowie vs miejscowi-leśnicy) niż w
samych relacjach, wskazujących w sposób pozytywny na określone wartości i
związane z nimi lokalne światy społeczne. Niemniej z punktu widzenia rozgry-
wek kapitałów podkreśl ić należy, że artykulacja w lokalnej przestrzeni publicznej
(oraz szerzej: ogólnopaństwowej) globalno-uniwersalnych wartości ekologicz-
nych zaktywizowała lokalny kapitał leśny, wiążąc go silnie z kapitałem zasiedze-
nia. Co więcej, należałoby powiedzieć, że lokalny kapitał leśny został – z uwagi
na lokalną aktualność problemu zmiany sposobu ochrony puszczy – swoiście
zinstrumental izowany na potrzeby owego krystal izującego się pola obywatel-
stwa (związanego z polem władzy). Znajduje on swoją artykulację w wypowie-
dziach odnoszących się do kwesti i , kto ma prawo decydować o losach
Białowieży. Tym wyraźniej kluczowym polem społeczno-kulturowym Białowieży
staje się pole obywatelstwa, gdzie stawką jest prawo do decyzji o białowieskiej
przyszłości. O dominujący status kapitału symbolicznego walczy w tym przy-
padku kapitał zasiedzenia, wspomagający się tu akurat kapitałem leśnym, z ka-
pitałem zaangażowania łączonym (choć nie zawsze połączonym) z kapitałem
ekologicznym. Bardzo wyraźnie widać tu zderzenie lokalności z globalnością
oraz tego, co partykularnie (społecznie) wartościotwórcze z wartościami mienią-
cymi się uniwersalnymi.

Pole etnicznonarodowe, czyli o ambiwalencji „kapitału etniczno-narodo-
wego”

Na tle powyższych analiz tym bardziej interesujące stają się pytania doty-
czące pozostałych wymiarów lokalnych antagonizmów, w szczególności tych,
związanych z zespołem wartości odniesionych do narodowości/etniczności oraz
rel igi i – wskazywanych wyraźnie rzadziej, niemniej jednak niezupełnie przemil-
czanych przez naszych rozmówców. Nie sposób w tym miejscu nawet pokrótce
zreferować ani złożonej polemiki teoretycznej i ideowo-historycznej dotyczącej
„tworzenia/narodzin” narodowych czy etnicznych wspólnot w Europie Środko-
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wo-Wschodniej, ani też wyników rozmaitych badań dotyczących tego rodzaju
tożsamości zbiorowych na pograniczu, zwłaszcza w regionie polsko-l itewsko-
białorusko-ukraińskim. Rozsadziłoby to zakres niniejszych analiz.

Z naszej perspektywy istotne jest natomiast pytanie, czy odniesienie do (ta-
kiej lub innej) tożsamości etniczno-narodowej – artykułowane wprost lub po-
średnio jako autoidentyfikacja w relacyjnym ujęciu do innych nacji/etni – stanowi
lokalną strategię gry w polu społeczno-kulturowym. A zatem czy wyraża istotny
lokalnie zasób, aktywny na jakimś białowieskim sub-polu kulturowym. Wobec
wyraźnie niższych wskazań zapytać możemy: czy jest to wyrazem wątłości et-
niczno-narodowej tożsamości jako zasobu, który jako taki ujawnia się jedynie w
specyficznych światach społecznych, poza aktualnie głównym nurtem „gry o
białowieskość”? Czy też – co nie wyklucza poprzedniego – jest to swoisty lokal-
ny anty-zasób (niekonwertowany na inne istotne kapitały lub potencjalnie kon-
wertowalny w sposób niekorzystny z ich punktu widzenia)? Czy może mamy do
czynienia z ułożonym sub-polem, wygaszonym o tyle, że zdominowanym przez
właściwy mu kapitał symboliczny, czyl i „władzę narzucania i wpajania zasad
konstruowania rzeczywistości – a w szczególności zachowywania lub prze-
kształcania ustalonych zasad jednoczenia się i separacji , stowarzyszenia się i
rozdzielania (U), takich jak aktualne klasyfikacje w kwestiach płci, wieku, tożsa-
mości etnicznej, rel igi i czy narodowości” (Bourdieu 2008: 45)?

Spora część naszych rozmówców całkowicie pomija kwestie narodowo-et-
nicznych tożsamości, potwierdzając niejako wynik wskazań ankietowych. Nie
pozwala to jednak na jednoznaczne stwierdzenie, czy tego rodzaju tożsamość
nie jest żadnym lokalnym zasobem, czy też jest zasobem tak oczywistym, że
„zapominanym” w rozmowie. Analizując natomiast wypowiedzi tych, którzy o
rozróżnieniu polsko-białoruskim wspominali , dostrzec można kilka typów narra-
cj i , wskazujących na toczące się wokół tego zasobu gry dystynktywne. Typ
główny polega na wyraźnym podkreślaniu w rozmowach nieistotności dystynkcji
etniczno-narodowych. Z jednej zatem strony wskazywane jest etniczno-narodo-
we zróżnicowanie: „Te grupy na pewno są, tym bardziej, że jest tu mieszanka,
więc mieszanka istnieje w Białowieży i nie jest tak, że jest tu jakaś jedna jednoli-
ta jednorodność czy kulturowość, więc muszą istnieć jakieś grupy” [R1 8]. Z dru-
giej jednak strony podkreśla się ich „pokojową koegzystencję”. Co ważne, w
narracjach tych wskazywany jest zarazem fakt, że podział ten raczej „zaciera
się” [R27], „zanika” [R35], występuje jako „muzealna skamiel ina” [R9], sygnali-
zując co najmniej jego uprzednią istotność. Historyczne znaczenie kapitału et-
niczno-narodowego ujawnia się w wielu narracjach naszych rozmówców,
charakterystyczne jest jednak rozmaite nazywanie budowanych wokół niego
dystynkcji .
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Pierwsze ujęcie to wyraziste rozróżnienie „Polacy-Białorusini”, które nadto
jest jeszcze wewnętrznie niezwykle złożone. Splatają się w nim bowiem wymia-
ry kulturowo-społeczne (obyczaje, język, a zwłaszcza rel igia) i pol ityczno-pań-
stwowe (ponadlokalne odniesienie do „państw narodowych”) – dla niektórych
rozmówców nierozerwalnie i nieuchronnie, dla innych przygodnie, fałszywie lub
niezauważenie. W tym ujęciu mamy więc esencjal istyczne samookreślenie bia-
łoruskie w rodzaju „tu rodowici, to są wszystko Białorusini (U) w każdym domu
prawie” [R40], a nawet swoiście nacjonalistyczny postulat odniesiony do Biało-
rusi: „jeden etnos, jedna narodowość, jeden język, jedna rel igia (U) i jedno tery-
torium” [R1 6]. Zarazem uchwycić można dwojaką narrację o zanikaniu podziału
polsko-białoruskiego: albo jest to świadomy wybór lokalnej ludności, albo efekt
odgórnych polityczno-cywil izacyjnych procesów. W tej pierwszej, białoruskość
jawi się jako stygmat, do którego lepiej się nie przyznawać: „w tej chwil i Biało-
wieża jest miejscowością o dużych korzeniach białoruskich, która te korzenie
sobie odcięła. My się nie przyznajemy do tego, że jesteśmy Białorusinami. W
naszym pojęciu Białorusin to jest chłop, mużyk taki. A już Polak - to jest pan [U]
cywil izowanym będę wówczas, gdy będę Polakiem; jeśl i jestem Białorusinem,
to jestem mniej cywil izowany” [R35]. Z kolei w perspektywie dziejowych proce-
sów zanikanie polsko-białoruskiej dystynkcji w Białowieży odniesione zostaje al-
bo do polonizacyjnych działań polskiego państwa (prowadzonych na tych
terenach od końca I wojny światowej), w wyniku którego następuje „stopniowy
proces asymilacj i” [R1 6], albo do nieuchronności praw historycznych: „można
mieć siłę, można mieć wszystko, ale w zderzeniu kultur, jeżel i kultury zderzone
ze sobą się różnią, to ta kultura o mniejszym poziomie zostanie wchłonięta”
[R29].

Przezwyciężanie czy zacieranie się historycznej „stanowej” dystynkcji „Po-
lak-pan – Białorusin-chłop” wygasza na swój sposób etniczno-narodowe pole w
jego lokalnym „etnicznym” aspekcie. Dyskretnie obecny pozostaje jednak ele-
ment „narodowościowy”, ujawniający się na obrzeżach tego pola w państwowo-
narodowych kontekstach. Dla części mieszkańców – zwłaszcza naszych „pol-
skich” rozmówców – narodowa identyfikacja bywa kluczem do rozumienia
Białowieży: „pytam, to ty jesteś Białorusinem, czy Polakiem?” [R45], a znakiem
„narodowości” jest wywieszanie flag z okazji polskich świąt narodowych czy
uczestnictwo w ich obchodach: „naukowcy wieszają biało-czerwone flagi, jak
jest 3 maja; nikt miejscowy nie wywiesi” [R21 ]. Polityczność tego wymiaru jest
szczególnie newralgiczna w tym przygranicznym obszarze, budząc w niektó-
rych naszych rozmówcach swoiste poczucie oblężonej twierdzy, nakazujące
czujność wobec „białoruskich” współmieszkańców: „Ludzie tutaj generalnie są
sympatyczni, bo jak nie popiją, to nie chcą rezać Polaczków” [R32]. Jako nad-



89b i a łow iesk i e kap i t a ły

miernie eksponowana odczuwana bywa także białoruskość rozmaitych wyda-
rzeń kulturalnych: „największe znaczenie mają wydarzenia związane z narodo-
wością białoruską i związaną z nią kulturą” [R1 9], „czasami za dużo jest mi tych
imprez kulturowo związanych zupełnie z tym rejonem” [R42] (szczegółowy opis
tej dystynkcji por. Rozdz.5.1 ).

Ten typ narracji wyraźnie abstrahuje białowieskość z jej lokalności, podda-
jąc lokalne pole szerszej grze wartości etniczno-narodowych. „Polskość” jawi
się w nich jako dominujący kapitał, który - w taki lub inny sposób - zdobył sym-
boliczną pozycję w etniczno-narodowościowym polu kulturowym Białowieży,
podporządkowując swojej władzy tożsamościową dystynkcję w wersji „polsko-
białoruskiej”, a zatem „narodowościowej”, jako polityczno-państwowe odniesie-
nie do szerszej wspólnoty narodowej. W tej narracyjnej i poznawczej perspekty-
wie mieszczą się także, aktual izujące ów historyczny proces, wskazania
dotyczące współczesności i „odradzania się” białoruskiego poczucia tożsamości
w młodszym pokoleniu. Jest to zresztą zgodne z szerszymi wartościo- i normo-
twórczymi procesami europejskimi, wspomagającymi wymiar regionalny. , ,Mło-
dzi, w odróżnieniu od swoich rodziców, nie mają kompleksów. Oni potrafią
powiedzieć: jestem Białorusinem, natomiast starsi mieszkańcy nie potrafi l i”
[R28], a owo eksponowanie białoruskości znajduje swój si lny wyraz między in-
nymi w mediach: „da się to wyczuć w radiu Białystok, w gazetach” [R29]. Tu też
– w tej „narodowościowo” ujętej logice pola etniczno-narodowego – pojawiają
się strategie podważające wyłączność „polsko-białoruskiej” dystynkcji , wskazu-
jące m. in. na „Ukraińców” jako kolejny różnicujący element: „To jest ogromny
spór, nawet wśród naukowców, czy to byli Ukraińcy czy Białorusini (U) Ci, któ-
rzy się identyfikują z białoruskością nie akceptują tych, którzy się identyfikują z
ukraińskością” [R21 ], bo to „grupa nie-tutejsza, nie-rdzenna, przechodząca”
[R1 6].

Jakkolwiek odmienne byłyby oceny mieszkańców Białowieży na temat tej,
słabnącej i ponownie odradzającej się, „narodowościowej” dystynkcji „Polacy-
Białorusini”, owa ponadlokalna państwowo-narodowa wersja zdaje się si lnie do-
minować dyskurs etniczno-narodowej tożsamości, ujawniając się zwłaszcza w
tych lokalnych światach społecznych, dla których istotne czy konstytutywne są
wartości narodowe. I zarówno historyczna społeczna istotność tej dystynkcji , jak
i jej aktualna, pol ityczna komponenta - towarzysząca relacyjnym etykietom „pol-
skość-białoruskość” - dla części mieszkańców czynią problematycznym uznanie
przykładowo „wielonarodowości” jako istotnego lokalnego zasobu, wielu zaś po-
zostawiają sceptycznymi co do jakichkolwiek narodowotwórczych wartości.
Owa polityczna drażl iwość odnosi się jednak nie tylko do kwesti i Białorusi i roz-
maitego stosunku „Białorusinów” do panującego tam reżimu, ale do - jak najbar-
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dziej lokalnej - kwesti i związanej z bieżącymi sporami wokół poszerzenia obsza-
rów chronionych puszczy. Tożsamość narodowa jako element lokalnego kapita-
łu kulturowego, a zatem aktualizacja tego sub-pola, mogłaby zostać nazbyt
łatwo nałożona na dystynkcję miejscowi-napływowi, zagrażając sojuszowi kapi-
tału zasiedzenia z kapitałem leśnym, reprezentowanym po części przez „napły-
wowych Polaków leśników”.

W tym kontekście interesująca jest zauważalna odmienna strategia w owym
polu etniczno-narodowym. Idzie ona niejako na przekór uznaniu „narodowościo-
wej”, a zatem ponadlokalnej, tożsamości jako formy dominującego kapitału i
związana jest z omawianym wyżej polem tutejszości oraz rozmaitymi strategia-
mi podejmowanymi wokół kapitału zasiedzenia. W opozycji do państwowo-naro-
dowej dystynkcji , artykułowanej jako „polskość-białoruskość”, przywoływana jest
lokalna i własna tożsamość białowieska – najczęściej, choć niewyłącznie, w
kontekście języka: „Białowieska mowa jest bardzo specyficzna: nie jest ani bia-
łoruska, ani polska, ani ruska” [R25]. Wskazywanie na specyfikę i swoistość
białowieskiego języka, mówienie „po swojemu”, „swojskość” i „tutejszość” jest
dla części mieszkańców sposobem na relacyjnie inne dookreślenie własnej „et-
niczności”. Przezwycięża ono dominację newralgicznego „narodowościowego”
komponentu, o którym w tym kontekście wspomina się raczej jako o sztucznie
narzuconym tworze, o siłowym „białorutynizowaniu społeczności lokalnej” [R37],
analogicznym po części wobec obaw o jej nadmierną „polonizację” [R21 ].

Powyższe analizy ujawniają specyficzną ambiwalencję etniczno-narodowej
tożsamości jako kapitału w lokalnym polu białowieskim. Jego historycznie dys-
tynktywna i pozycjonująca siła została w znacznej mierze wyciszona w ramach
homogenizującego państwa narodowego. Nie na tyle jednak, by idea „wielona-
rodowości” mogła w kolejnym kroku stać się lokalnym „neutralnym” dobrem po-
wszechnym. Antagonizujący i dystynktywny potencjał tożsamości
etniczno-narodowej zdaje się być nadal obecny w głowach mieszkańców, czę-
ściej przemilczających (tabuizujących?) tę kwestię, niż otwarcie ją relacjonują-
cych, bądź też usiłujących uciekać od narodowo-etnicznych polsko-białoruskich
etykiet w kierunku mniej drażl iwej „białowieskości”, zgodnie z logiką dominują-
cego w tym lokalnym polu kapitału zasiedzenia. Drzemiąca w tożsamości et-
niczno-narodowej dystynktywna moc, ujawnia się jednak przy rozmaitych
okolicznościach (święta narodowe, imprezy kulturalne), pozwalając na tym lo-
kalnym polu zaistnieć rozmaitym białowieskim światom społecznym.
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Pole religii – „kapitał ekumeniczny”, czyli o wyciszaniu konfliktogennych
pól kulturowych

Problematyczność tożsamości etniczno-narodowej ujawnia się wyraźniej,
gdy przyglądamy się sposobowi, w jaki mieszkańcy Białowieży opowiadają o
stosunkach rel igi jnych. Znakomicie dominującą narracją jest ta, która przywołu-
je, na wszelkie możliwe sposoby, rel igi jne zróżnicowanie mieszkańców i wielo-
rel igi jny charakter społeczności, a zarazem podkreśla pokojowe i
bezkonfl iktowe współistnienie rozmaitych rel igi i . Zazwyczaj jednym tchem wy-
mieniani są „prawosławni, katol icy, baptyści, zielonoświątkowcy, ateiści” [R1 0], a
wyliczeniu temu towarzyszy zapewnienie, że rel igia „jest przykładem czegoś, co
w tych innych sferach nie występuje. Raczej kwestie rel igi jne postrzegam jako
taki przykład całkowicie pokojowej koegzystencji” [R1 9], a Białowieża „to jest ta-
ka fajna miejscowość (U) tu można wyznawać bóg wie co i nikt o tym nie wie,
bo każdy do innego kościoła chodzi” [R37]. Sztandarowym przykładem, wyra-
zem i „najpiękniejszym przejawem” [R33] białowieskiego ekumenizmu jest miej-
scowy cmentarz, gdzie „wszyscy leżą razem” [R1 3], i co „rzadko się zdarza”
[R37] – stanowiący wielokrotnie przywoływany przedmiot dumy mieszkańców.

Ekumenicznym znakiem miejsca są dla mieszkańców także podwójnie ob-
chodzone święta rel igi jne: „kocham Białowieżę, bo tutaj są cały czas święta”
[R34], „podwójne święta mamy, to zapraszamy się nawzajem; to jest takie fajne,
że można poznać inną kulturę trochę” [R42]. Przywoływanym w tym kontekście
przykładem są też mieszane małżeństwa – aczkolwiek w odniesieniu do tego
zagadnienia narracje ujawniają wyraźniej uprzednią problematyczność rel igi j-
nych dystynkcji : „nie znam młodego małżeństwa czysto prawosławnego” [R34],

Zbór Kościoła Chrześcijan Bap-
tystów w Białowieży. Fot. Marcin
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ale „teraz zresztą jest lepiej niż kiedyś, bo kiedyś
pamiętam jak chciał, kwestia małżeństw miesza-
nych, no to były problemy. Może mniejsze były
ze strony kościoła katol ickiego, a większe ze
strony kościoła prawosławnego, ale były. Były
problemy na przykład z uzyskaniem świadectwa
chrztu” [R23]; „na tym punkcie byłem na począt-
ku odpychany (U) na początku to było różnie
(U) W tej chwil i nie ma takich podziałów, jak były
poprzednio” [R45].

Symboliczna dominacja ekumenizmu – na-
wet jeśl i względnie świeżej daty – jest dziś na ty-
le si lna, że mieszkańcy nie mają problemu z
zauważaniem, nazywaniem, a nawet podkreśla-
niem religi jnej różnorodności (zupełnie inaczej,
niż miało to miejsce w odniesieniu do kwesti i et-
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Nagrobki z krzyżami pra-
wosławnymi i katol ickimi
na tle cerkwi cmentarnej
w Białowieży. Fot. Mar-
cin Jewdokimow.

niczno-narodowościowej, z którą wymiar rel igi jny bywa lokalnie łączony). W tym
lokalnym polu kultury kapitałem jest nie tyle sam fakt bycia wierzącym - nie jest
nim też żadna z obecnych na tym terenie rel igi i - ale zestaw wartościo- i normo-
twórczych elementów, składający się na postawę religi jnej otwartości i toleran-
cj i . Symboliczna siła tego zasobu ujawnia się także w narracjach
dyskredytujących integrystyczne postawy religi jne – na przykład w określeniach
naznaczających ich reprezentantów jako katol ickich lub prawosławnych „oszoło-
mów” [R37].

Jedynie na marginesach tego pola, zdominowanego przez ekumeniczny en-
tuzjazm, pojawiają się zasadniczo rel igi jnie konstytuowane światy społeczne.
Przykładem tego zjawiska w ujęciu prawosławnym jest wypowiedź: „wiara pra-
wosławna – najbardziej przez Boga doceniana rel igia”, z perspektywy której
mieszane małżeństwa to „te rodziny, to są takie dziwolągi”, a wspólne obcho-
dzenie świąt oznacza, że „narusza się rok l iturgiczny (U) raz obchodzimy, albo
w ogóle nie obchodzimy”. Ekumenizm oznacza tu postępującą dominację katol i-
cyzmu nad prawosławiem: „Zawsze, czy mąż prawosławny, czy żona prawo-
sławna, to się musi podporządkować pod katol icyzm. Zawsze, bo to jest taki
kwas, który musi dominować” [R1 6]. Z perspektywy katol ickiej zaś brzmi to tak:
„Trzeba pamiętać też, że są czasami imprezy jakieś takie związane z pewnymi,
nie wiem, wydarzeniami rel igi jnymi, no i jeśl i jest powiedzmy to, nie wiem, jakiś
wieczór kolęd, w domyśle katol ickich czy prawosławnych (U) ja nie idę na im-
prezę, gdzie są kolędy prawosławne, czy coś takiego” [R43]. Jednakże takie po-
zycjonowanie się w lokalnym polu za sprawą religi i – „moja rel igia
lepsza/prawdziwsza” – stanowi w Białowieży rzadkość.

Czytelność pola religii uderza zwłaszcza w zestawieniu, z omawianym wy-
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żej, polem etniczno-narodowym. Mieszkańcom Białowieży „udało się” niejako
przezwyciężyć wcześniejsze i powszechne w regionie utożsamienie „Polak-ka-
tol ik” i „Białorusin-prawosławny”, poprzez uczynienie z ekumenizmu istotnego
zasobu w lokalnym polu kultury. Być może sprzyjały temu tendencje sekularyza-
cyjne, zarówno te z okresu komunizmu, jak i te bardziej współczesne, związane
z szerszymi przemianami kulturowo-cywil izacyjnymi. Przełamanie to niewątpl i-
wie jest kluczowe z punktu widzenia głównego białowieskiego kapitału – „zasie-
dzenia” – dzięki czemu „gra w białowieskość” wolna jest od intensywności, jakie
niosą ze sobą konfl ikty rel igi jne. Obawa ta zdaje się delikatnie drzemać w sa-
mych mieszkańcach. Jak wyraził to jeden z naszych rozmówców: „myślę, że
jest duża tolerancja, natomiast być może, wiadomo jak to bywa w takich spo-
łecznościach różnorodnych, ale nie chcę tutaj wywoływać wilka z lasu, jak to by-
ło gdzieś tam w Jugosławii , jak były jakieś takie warunki (. . . ) być może gdzieś
tam jakieś kompleksy by wyszły, trudno mi powiedzieć. . . ” [R44].

Pole edukacji – „kapitał wykształcenia”
Ostatnim obszarem lokalnego pola społeczno-kulturowego, któremu chciel i-

byśmy się przyjrzeć, jest edukacja i pytanie, czy wykształcenie – ten klasyczny
Bourdiański kapitał kulturowy – jest w białowieskim polu zasobem kształtującym
zauważalne dystynkcje. Specyfiką Białowieży, od kilku już pokoleń, jest obec-
ność na terenie gminy prężnych i aktywnych ośrodków naukowych, jak również
instytucj i edukacyjnych związanych z ochroną i gospodarką zasobów leśnych
(Instytut Biologi i Ssaków PAN, Instytut Badawczy Leśnictwa, Stacja Geobota-
niczna UW, Zespół Szkół Leśnych, Białowieski Park Narodowy) itp. , o których
piszemy we wcześniejszej części raportu.

W tym kontekście ujawnia się historycznie wyraźna, acz współcześnie
zmieniająca swe oblicze, dystynkcja związana z wykształceniem. Nawiązuje
ona po części do wcześniej omawianego rozróżnienia „miejscowi-napływowi”,
stanowiąc jednak jego fragment. W języku naszych rozmówców dystynkcja ta
przyjmuje postać „miejscowi-naukowcy”. Naukowcy (przyjezdni-Polacy-katol icy)
to grupa lepiej wykształcona niż miejscowa ludność, przez wiele lat trzymająca
się z dala od codziennego życia miejscowości, „żyjąca w swoim getcie”, dająca
co najwyżej pracę lokalnym mieszkańcom przy technicznych, obsługowych za-
jęciach (kucharka, praczka, sprzątaczka). Konstruowana przez pokolenia na
tym tle dystynkcja potrafiła znaleźć swój wyraz w etykietach dotyczących lokal-
nej ludności w rodzaju „gumofi lce” lub też w stwierdzeniach typu „gdyby nie my,
to byście łazienek tu nie znali w Białowieży. Przywieźl iśmy wam tu cywil izację”,
przywołanym jako wspomnienie rozmowy przez jednego z naszych rozmówców
[R1 9]. Symboliczna siła kapitału wykształcenia znajdowała swoje odbicie w
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swoiście feudalnym określaniu „naukowców” mianem „pany”, „państwo” [R1 5].
Narracje zaczynają różnicować się jednak w odniesieniu do teraźniejszości.

Przez część mieszkańców podkreślana jest nadal obecna dystynktywna odręb-
ność obu światów: „stosunki z naukowcami są normalne – oni tylko tu pracują i
mieszkają” [R1 3], „my ciągle rozmawiamy o swojej pracy, o jakichś tam bada-
niach, o zwierzakach (U), a często z ludźmi takimi, no ze wsi, to się pozornie
nie da o tym porozmawiać, chociaż pewno jest to nieprawda” [R43]; „lokalna
ludność traktuje naukowca, jako takiego, który przyjechał, chce się dorobić i
uciec z Białowieży. I tak bardzo często bywało” [R32]; „oni bardziej się skupiają
na stosunkach wewnątrz, pracują, wspólnie mieszkają i nawet zbyt mało, ja
uważam, że się integrują ze środowiskiem – nieraz powinni sami wychodzić
(U), żeby ludzie poznali ich od tej dobrej strony, że oni się trochę znają, bo dla
miejscowych naukowiec to płachta na byka” [R42].

Z drugiej jednak strony pojawiają się narracje podkreślające stopniowe
zmiany zachodzące w tej relacj i , wskazujące, że naukowcy „powoli wchodzą w
tę społeczność” [R28], że zaczęli się angażować, żeby więcej atrakcji było w
Białowieży: „chciel i trochę przełamać i tę Białowieżę inaczej pokazać – myślę,
że z czasem będzie się to zmieniało, bo nastawienie środowiska lokalnego się
zmienia, ludzie się zmieniają, już ten swój nie musi być koniecznie” [R42]. O
tym, jakie reakcje budzi zaangażowanie społeczne przyjezdnych, pisal iśmy przy
okazji anal izy „kapitału zaangażowania”. Historyczna odrębność naukowców
została lokalnie oswojona, ich aktualne angażowanie się w sprawy miejscowo-
ści budzi tym silniejszy opór, że wzmocnione jest kapitałem wykształcenia.

Odmienne są także narracje związane z włączaniem ludności miejscowej
do pracy w instytutach. Z jednej strony nadal obecne jest wyobrażenie o ich za-

Budynek Instytutu Biolo-
gi i Ssaków PAN w Biało-
wieży. Fot. Marcin
Jewdokimow.
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mykaniu się na mieszkańców: „ci którzy tu pracują, a przyjechali spoza, z reguły
mają wyższe wykształcenie; no to jest właśnie to: a dlaczego nie nasz? A dla-
czego nie miejscowy?” [R23]. Z drugiej zaś wskazywana jest w tym właśnie kie-
runku zachodząca w ostatnich latach zmiana: naukowcy „kiedyś wyróżnial i się
na maksa [mieszkali w zamkniętym ośrodku obok Instytutu] (. . . ) teraz to się
zmieniło, bo parę miejscowych zostało naukowcami” [R28]. Innymi słowy, kapi-
tał wykształcenia – zarówno z historycznych, jak i współczesnych perspektyw –
jest zasobem wyraźnie współkształtującym pozycję w lokalnym polu społeczno-
kulturowym, a przez jego pryzmat ujawniają się w nim białowieskie światy, po-
zostające ze sobą w dynamicznie zmiennych relacjach. Co jednak ciekawe,
próby przełamywania lokalnych tradycyjnych dystynkcji społecznych opartych
na wykształceniu, aktywizują inne lokalne kapitały, znajdując ostatecznie swój
wyraz w białowieskiej grze o prawo decydowania o jej losach. Aby zrozumieć na
czym ta gra polega, kolejny rozdział poświęcimy szczegółowej analizie indywi-
dualnych strategii budowania tożsamości związanej z uniwersum symbolicz-
nym, jakim dla naszych rozmówców jest Białowieża.

Pensjonat Wejmutka w Białowieży. Fot. Marcin
Jewdokimow.
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ROZDZIAŁ 5
FANTAZMAT BIAŁOWIESKI
czyli w co grają białowieżanie

Jak wynika z analiz przeprowadzonych powyżej, pole tutejszości i działania
- oraz związany z nim kapitał zasiedzenia i zaangażowania - są najsi lniejszymi
atutami w grze o bycie prawomocnym obywatelem Białowieży. Zmienimy teraz
poziom analizy z relacyjnej na podmiotową, by uchwycić subiektywistyczny wy-
miar funkcjonowania w polu kulturowym. Zanim przejdziemy do analizy indywi-
dualnych strategii legitymizowania, budowania czy odzyskiwania tożsamości
białowieskiej, skupimy się najpierw na analizie białowieskiego uniwersum sym-
bolicznego jako fantazmatu. Fantazmatem nazywamy w tej analizie przestrzeń
wyobrażeniową, mocno nacechowaną podmiotowym nastawieniem, nieobojęt-
ną dla rozmówcy i będącą dla niego źródłem sensowności jego praktyk dyskur-
sywnych (działań i wypowiedzi). W przeprowadzonych rozmowach nie tylko
pytal iśmy o to, czy rozmówca czuje się białowieżaninem, ale również o to, co to
dla niego znaczy. Pytal iśmy rozmówców o skojarzenia związane z samą Biało-
wieżą, białowieskością i owym „tu”, które wskazywali w momencie wypowiedze-
nia. Chodziło nam o obrazy, elementy wartościujące związane z przestrzenią
„fantazmatyczną”, jej ustrukturyzowaniem, interesowało nas, czy Białowieża po-
siada według nich jakieś centrum, czy jest ono jedno, czy jest ich wiele i z cze-
go to wynika. Historycznie nazwa Białowieża miała charakter wędrujący
(odnosiła się do zmiennej lokalizacji dworu Wielkich Książąt Litewskich, a na-
stępnie władców Rzeczypospolitej). Ponieważ dwór ten zmieniał swoje położe-
nie, „wędrowała” wraz z nim i nazwa Białowieża. Dziś pod pojęciem Białowieża
rozumie się zespół trzech sołectw (Stoczek, Zastawa, Podolany), tworzących
razem miejscowość w obrębie Polany Białowieskiej. Nazwa ta odnosi się rów-
nież do całej gminy Białowieża oraz -na zasadzie skrótu - do całej Puszczy Bia-
łowieskiej. Granice semantyczne zacierają się i przenikają, co utrudnia
jednoznaczne uchwycenie owej lokalizacji .
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„Białowieża”, czyli gdzie?
Gdzie w takim razie jest ta prawdziwa Białowieża? Jakie są jej symboliczne

granice? Ze względu na wielość różnorodnych użyć i historyczne skomplikowa-
nie, rozmowy ujawniły bogactwo znaczeń, jakie temu słowu nadawali nasi roz-
mówcy. Zaczniemy od kwesti i wartości symbolicznej tego miejsca, czyl i samej
nazwy Białowieża, której granice semantyczne mocno się rozchwiały. Jak wspo-
minal iśmy wyżej, w komunikacji codziennej, w zależności od kontekstu, nazwa
ta może oznaczać wieś (składającą się z trzech odrębnych dzielnic: Stoczek,
Zastawa, Podolany), całą gminę (w sensie administracyjnym – w tym przypadku
nazwa Białowieża oznacza osadę wypełniającą Polanę Białowieską wraz z wio-
skami położonymi w środku puszczy na tzw. polanach puszczańskich (Pogo-
rzelce, Teremiski, Budy, Grudki i Czerlonka)) i wreszcie - w najszerszym
spotkanym znaczeniu - Puszczę Białowieską (las wraz ze znajdującymi się w
nim wsiami), a nawet cały region wokół puszczy (również po stronie białoru-
skiej).

Praktycznie każdy rozmówca opowiadał nam o swojej Białowieży, niezależ-
nie od tego, czy była ona pozytywnym, czy negatywnym punktem odniesienia.
Zdarzały się również przypadki samozaprzeczania, wówczas gdy respondent,
mówiąc o Białowieży, twierdził, że ona nie istnieje [R35]. W tej narracji Białowie-
ży nie ma i nigdy nie było, ponieważ pod tą nazwą kryje się zlepek różnych by-
tów: starych osad na Polanie Białowieskiej (Stoczek, Podolany, Zastawa),
puszczańskich wiosek oraz puszczy, która jednocześnie jest „poza” granicami
Białowieży (granicą byłaby w tym przypadku otul ina BPN, granica osiedlania się
ludzi [R44]), jak i mieści się w jej obrębie. Rozmawiając o symbolicznym umiej-
scowieniu, można usłyszeć, że Białowieża wyróżnia się tym, że jest wyspą w
środku lasu, jak też, że las i dzika przyroda stanowią o jej największym atucie
(czyl i , że puszcza jest w o b r ę b i e Białowieży, a nazwa ta oznacza symbolicz-
ną wartość rozciągającą się na cały region puszczański).

Jeśl i chodzi o pole semantyczne nazwy „Białowieża”, to skojarzenia na-
szych rozmówców można podziel ić na kilka kategori i wskazujących charaktery-
styczne cechy kapitału kulturowego: (1 ) puszcza jako zasób symboliczny:
najbardziej powszechne było skojarzenie z puszczą, rozumianą w najróżniej-
szych kontekstach: jako miejsce prastarych tradycji łowieckich, dzięki którym „ta
miejscowość była znana już od dawien dawna w Polsce, w świecie, w Europie”
[R44]; jako miejsce atrakcyjne turystycznie: „puszczę się widzi, mnóstwo tury-
stów, las wokoło” [R40]; jako wartość konfl iktogenną, będącą źródłem toczące-
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Fot. El iza Łozowska.

go się sporu; jako miejsce dostarczające przeżyć estetycznych: „spokojne miej-
sce wśród pięknej natury” [R49]; (2) bogaty krajobraz kulturowy: jeden z roz-
mówców przyznał, że zamykając oczy, widzi następujące obrazy: puszczę,
zabytki, budowle, miejsca wywołujące emocje. Białowieżę postrzega jako
szczególny region: „trochę magiczny”, zarówno dzięki przyrodzie, jak i poprzez
fakt, że jest to miejsce „tradycjami bardzo mocno nasączone, takimi historycz-
nymi” [R37]; inny z rozmówców jako największą wartość kulturową wskazał oś
widokową pomiędzy Parkiem Pałacowym a Parkiem Dyrekcyjnym – zaplanowa-
ną i zbudowaną za czasów carskich, która dopiero ostatnio została bezpowrot-
nie zaburzona [R32]; (3) poczucie bezpieczeństwa i zasiedzenie: trzeci wątek
semantyczny polegał na podkreślaniu poczucia bezpieczeństwa, jakie daje to
miejsce, jego izolacja, specyficzny tryb życia, jaki narzuca oraz związane z nim
tradycje rodzinne. Jeden z najstarszych naszych rozmówców podkreślał, że
Białowieża kojarzy mu się z młodością, domem rodzinnym, rodzicami i starymi
tradycjami [R35]. Jest ona też miejscem będącym źródłem poczucia bezpie-
czeństwa: „las, który ogranicza i daje poczucie bezpieczeństwa [. . . ] otwarta
przestrzeń jest dla mnie czymś dziwnym” [R3]. Podobnie wysoko nacechowana
emocjami jest wypowiedź podkreślająca, że Białowieża również w sensie spo-
łecznym kojarzy się z absolutnym bezpieczeństwem: „czuję się jak w łonie mat-
ki, razem z lasem i ludźmi, wiem, że zawsze mogę na nich l iczyć” [R34].

Aby ustal ić, w jaki sposób nakładają się na siebie granice wyobrażeniowe i
symboliczne, pytal iśmy w wywiadach (a właściwie rozpoczynaliśmy rozmowę
od ustalenia), czy rozmówca czuje się w jakiś sposób związany z Białowieżą, i
jeśl i odpowiedź była twierdząca, interesowało nas, co oznacza jego „tu”, jego
„tutaj” (osobno dopytywaliśmy o poczucie bycia białowieżaninem, czyli o prawo-
mocną przynależność do wspólnoty, o czym piszemy w następnym podrozdzia-
le).
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Jeden z rozmówców określ i ł, że „Białowieża to Teremiski, Budy, Pogorzelce
– myśli się tak odruchowo, bo to jednak jest całość” [R22]. Jednocześnie przy-
znał, że jak myśli o „tu”, to ma na myśli przede wszystkim swój dom („tu” odnosi
się do tego, co prywatne, bezpieczne; „Białowieża” - do jakiegoś „tam” - całko-
wicie zewnętrznej całości). Tylko pozornie podobną strategią jest identyfikowa-
nie „tu” po prostu z domem, który się wybudowało, zamieszkując w Białowieży,
która jest w tym przypadku traktowana czysto abstrakcyjnie i instrumentalnie ja-
ko „kombinat produkujący świeże powietrze” [R33]. Dlaczego pozornie? Dla
osób, które jako „tu” wskazują dom rodzinny (pochodzenie, rodzina, zakorzenie-
nie) – wszelkie „tam” dotyczące Białowieży nigdy nie są abstrakcyjne, ale wy-
pełnione konkretną treścią, dotyczące właśnie tych innych sub-pól, o których
pisal iśmy wcześniej. Dobrym przykładem okazała się jedna z rozmówczyń, całe
życie mieszkająca w Białowieży: jej „tu” oznacza dom rodzinny umiejscowiony
pod lasem, na samych obrzeżach miejscowości, a „tam” - dom w centrum Biało-
wieży, gdzie zamieszkała po ślubie. O gęstości przestrzeni społecznej świadczy
fakt, że nasza respondentka z dużą emocją opowiadała o tęsknocie za dzieciń-
stwem spędzonym w lesie, sprawiając wrażenie, jakby dom dzieciństwa położo-
ny był setki ki lometrów od miejsca jej obecnego zamieszkania (w rzeczywistości
ok. pół km).

Co ciekawe, na podobny mechanizm natrafiamy w granicach tej pozornej
całości, jaką stanowi wieś Białowieża obserwowana z perspektywy poszczegól-
nych, składających się na nią dzielnic. Najważniejsze podziały przestrzenne
związane są właśnie z tym prastarym podziałem na dzielnice, które kiedyś sta-
nowiły odrębne wioski. Jednym z charakterystycznych elementów wprowadza-
jących podział jest tor kolejowy oddzielający Podolany od Stoczka i Zastawy,
nazywany chińskim murem [R49]. Dlaczego chińskim? Bo oddziela dwie (w
przeszłości wrogo nastawione do siebie [R42]) dzielnice: Stoczek (centralna
część Białowieży – od bramy parku wzdłuż głównej ul icy Waszkiewicza, dawniej
Stoczek) i Podolany, zwane właśnie „chińską wioską”, ze względu na położenie
na podmokłym terenie i jakoby skośne oczy mieszkańców. Jak stwierdził jeden
ze starszych mieszkańców: „Podolany zamieszkują prawdziwi białowieżanie,
czyl i podolańczycy”, zajmujący się rolnictwem, raczej ubodzy i białoruskiego po-
chodzenia [R35]. Podział ten ujawnił się szczególnie u rozmówców proszonych
o zaznaczenie granic dzielnicy swojego pochodzenia, jak w przypadku R31 , dla
którego wprawdzie „tu” oznacza Białowieżę, ale pochodząc z Podolan mówi
przekornie: „Ja pochodzę z Chin, jestem rodowitym Chińczykiem” [R31 ]. Jeśl i w
trakcie wywiadu padły słowa „Jestem dumna, że jestem stąd” [R31 ], to owo
„stąd” dotyczyło raczej dzielnicy Podolany, traktowanej jako kawałek prawdziwej
Białowieży, niezawłaszczonej przez obcych.
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Obecnie sytuacja dynamicznie się zmienia, stare podziały się zacierają, a
dzielnice tracą swoją odrębność. „Kiedyś białowieżanie Podolany też 'traktowali
per noga'; teraz się zmieniło i nawet naukowcy mają tam domy” [R42]. Spotkali-
śmy też osobę, pochodzącą z Podolan, która czuje się przede wszystkim biało-
wieżanką. Odpowiadając na pytanie o to, z czym kojarzy jej się Białowieża,
stwierdziła, że to miejsce jej dzieciństwa, miejsce, które „wyobrażała sobie, że
to ósemka, a w środku tej ósemki jest cerkiew” [R1 0]. Ósemka jako symbol nie-
skończoności jest tutaj bardzo ciekawym symbolem, porządkującym naszą nar-
rację. Zwłaszcza, że wskazuje na konieczność funkcjonowania centrum, które
może być zmienne (przesuwać się wraz ze zmianą pól). Charakterystyczne były
też trudności naszych rozmówców ze wskazaniem centrum miejscowości. Wiele
osób podkreślało, że centrum się rozmyło albo nigdy nie istniało, co podkreśla
heterogeniczność owej przestrzeni społecznej. „Gdzie jest serce Białowieży? -
Nie ma czegoś takiego” skwitował kategorycznie jeden z rozmówców [R21 ]. In-
ne osoby wskazywały na mapkach wiele różnych centrów życia społecznego,
uwzględniających najsi lniejsze światy (naukowcy, miejscowi katol icy, miejscowi
prawosławni)71 .

Kolejnym wątkiem, który wyraźnie zaznaczył się w wywiadach była granica
pomiędzy Białowieżą a resztą wiosek, zwanych też „trójmiastem”: „Teremiski,
Budy, Pogorzelce to są zupełnie inne wiochy – to są polskie wiochy; to są Ma-
zurzy, zupełnie z innego świata” [R37]. Najmocniejszą dystynkcję wprowadził
rozmówca, który stwierdził jednoznacznie, że czuje się przede wszystkim Tere-
miszczaninem i jego „tutaj” to wieś Teremiski (i otaczająca je puszcza). Nie czu-
je się białowieżaninem, ponieważ w Białowieży większość ludności jest
„pochodzenia rosyjskiego”, a w Teremiskach ludność jest mieszana, i tę różnicę
„da się odczuć” [R26].

Dystans społeczny i „narodowościowy” (ale już niekoniecznie rel igi jny, cho-
ciaż ten też się pojawiał [R47]), decyduje o granicach białowieskości, które nie
zawsze są wytwarzane przez centrum, jakim jest wieś Białowieża. Zdarza się,
że granica ta pojawia się w narracjach budowanych z perspektywy peryferi i ,
traktowanych jako małe centra. Przejawia się to na trzy sposoby: albo w postaci
niechęci wobec dominującej Białowieży i dominującego stylu bycia - który opie-
ra się też na koncentracji władzy politycznej i ekonomiczne: , „Oni [białowieża-

71 Świadomie pomijamy w naszej analizie wątek białowieskich rodów, które wpisują się w
społeczną mapę Białowieży i są jej charakterystycznym elementem. Szczegółowy opis struktury
rodowej ma charakter etnograficzny i wykracza w tym momencie poza ramy naszej analizy, choć
samo funkcjonowanie rodów i si lnych relacj i klanowych jest uwzględnione w późniejszej analizie
kryteriów tożsamości białowieskiej.
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nie] są zawsze mądrzejsi, nawet jak nie mają racji , to zawsze starają się mieć to
ostatnie zdanie dla siebie” [R26] - albo jako wyodrębnienie się swojej indywidu-
alnej tożsamości, jak u mieszkańca Bud, określającego się Budnikiem: „Biało-
wieża to Białowieża, a ja, to ja” [R30]; albo bardziej neutralnie, poprzez
wskazanie na zadomowienie, dzieciństwo, prywatność związane z „tu” (życiem
w jednej z wiosek) a byciem „tam”, czyl i w Białowieży traktowanej jako metropo-
l ia, związanej z życiem zawodowym, publicznym, edukacją [R7].

Innym rozumieniem Białowieży jest utożsamienie jej po prostu z puszczą.
Dla wielu osób, które decydują się na zamieszkanie w tej okolicy, istotną warto-
ścią i powodem tej decyzji jest właśnie cicha obecność puszczy. Decydują się
na to z powodów zawodowych (naukowcy, ekolodzy, pasjonaci) oraz/lub osobo-
wościowych (cisza, spokój, piękno krajobrazu). Jeden z pasjonatów przyrody
jest gotów „poczuć się” białowieżaninem ze względu na odpowiedzialność za
polską część Puszczy Białowieskiej. Z tej perspektywy istotna jest granica pań-
stwowa przechodząca przez puszczę, jej podział na część polską i otoczoną le-
gendami część białoruską (np. o krokodylu, który przypłynął z białoruskiej
części), do której dostęp jest mocno ograniczony ze względów politycznych.
Kiedyś podtrzymywano kontakty rodzinne ponad granicami i organizowano re-
gularne spotkania na poziomie władz. To się zmieniło z powodu zaostrzenia sto-
sunków dyplomatycznych z Białorusią, ale ma na to również wpływ zmiana
pokoleniowa: młodzi nie odczuwają potrzeby kontynuowania tych zwyczajów,
nawet jeśl i przyznają się do swoich korzeni, to jak określ i l i badani „ nie piją wód-
ki” [R 23, R28].

Wypowiedzi te jasno wskazują na to, że pojęcie białowieskości może mieć
moc nie tylko wyzwalającą, nobil itującą, ale też dominującą wobec innych wio-
sek i zawłaszczającą bardziej lokalne tożsamości. Ale sposób podejścia do tego

Fot. Bogusław Chyła
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Być albo nie być białowieżaninem
Powyżej rozpisal iśmy skrótowo całą skalę znaczeniową, jaką niesie w sobie

nazwa Białowieża, a szerzej lokalność definiowana jako białowieskość. Z na-
szych wcześniejszych ustaleń wynika, że sprawa pochodzenia i identyfikacji jest
stawką lokalnych walk symbolicznych. Teraz postaramy się pokazać, że tylko
tutejszy ma prawo do decydowania o kształcie życia w Białowieży oraz o jej
przyszłości. Spróbujmy zatem wyodrębnić najważniejsze kryteria białowieskiej
tożsamości, jakie pojawiły się w wywiadach. Chodzi nam tutaj o dwa podstawo-
we wymiary tożsamości: przynależność do większej grupy (do jakiejś całości)
oraz wyobrażenie na swój temat (obraz swojego ja). Wywiad pogłębiony zaczy-
naliśmy od poruszenia tych kwesti i : pytal iśmy rozmówców, czy czują się biało-
wieżanami/kami i co to dla nich znaczy. Nasze nastawienie badawcze
wykluczało podejście etnograficzne, nie interesowało nas ustalenie, czy osoba,
z którą rozmawiamy jest „prawdziwym białowieżaninem”, ale raczej w jaki spo-
sób opisuje się sam rozmówca – jak postrzega swoją tożsamość społeczną w
sieci relacj i wyznaczających pole tutejszości i jakie strategie stosuje, by osią-
gnąć status bycia prawomocnym obywatelem-Białowieży. Ponieważ, co się oka-
zało, o statusie tutejszego (będącym decydującą stawką w białowieskiej grze)
rozstrzygają różne czynniki (zarówno obiektywne, jak i subiektywne), często
bardzo zniuansowane, poświęcimy temu niniejsze podrozdział.

Zaczniemy od opisu najmocniejszego, najbardziej l iczącego się kryterium
bycia/niebycia prawdziwym białowieżaninem, jakim jest pochodzenie [rodo-
wód] . Rdzenni Białowieżanie to: „ci co z dziada, pradziada mieszkali w Biało-
wieży” [R30], osoby pochodzące ze starego rodu białowieskiego, którego
przodkowie również urodzil i się i mieszkali w Białowieży „z dziada pradziada”.
Kluczowa jest tutaj przynależność do któregokolwiek z rodów białowieskich (kla-

określa pozycja w polu, jaką zajmuje rozmówca, wyznaczana przez jego kapitał
kulturowy. Jeśl i jest on zbyt odmienny od tego, który dominuje w lokalnym polu
białowieskim, jedyną możliwą strategią jest ustawienie się w opozycji wobec
Białowieży i białowieżan jako obcych. Do tego celu wykorzystuje się tę samą
broń w postaci kapitału zasiedzenia wynikającego z owego „tu” (Teremiski, Bu-
dy, ale też Podolany, Krzyże) – różnego od owego generalnego „tam”. Poniżej
omówimy strategie i taktyki budowania tożsamości dotyczące poziomu symbo-
l icznego, związanego z dziedziczeniem władzy i prawa do decydowania o zna-
czeniu przeszłości i perspektywach na przyszłość.
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nów), wśród których panuje swoista „demokracja”. Jak zauważył jeden z roz-
mówców: „nie ma ważniejszego czy mniej ważnego rodu”, od lat dzielą się sferą
wpływów [R39]. Skomplikowanie tych genealogii widać szczególnie na białowie-
skim cmentarzu, gdzie powtarza się kilka nazwisk, w najróżniejszych konfigura-
cjach potwierdzających ich wspólną przeszłość. Decydująca jest właśnie owa
pamięć o przeszłości: bardzo starzy białowieżanie pamiętają jeszcze pałac car-
ski, świat sprzed I i I I wojny światowej [R52]. Podkreślają przedwojenną biedę,
charakterystyczną dla ludności miejscowej (pochodzenia białoruskiego). W kilku
wypowiedziach pojawia się kwestia korzeni, wrośnięcia w ten krajobraz na wzór
drzewa (długowiecznego dębu), wtopienie się w puszczę. Długowieczność dębu
przekłada się na długowieczność rodzin, których trwanie w czasie i pamięć
przodków intensyfikują ich białowieską tożsamość. W ten sposób nazwiska ro-
dowe stają się nie tylko symbolem przynależności, ale też mocą wyznaczania
jej granic – nazwisko rodowe funkcjonuje jako kapitał symboliczny. Dlatego też
możemy, używając skrótu, powiedzieć, że wprawdzie białowieżaninem jest każ-
dy, kto się osiedl i ł w Białowieży, ale przede wszystkim prawdziwym białowieża-
ninem jest członek rodziny zakorzenionej w przeszłości. Co więcej, uważa się,
że nadal rodziny te stanowią większość społeczności białowieskiej [R33]. Jedna
ze starszych przedstawicielek takiego rodu podkreśla wprost, że jej więź z Bia-
łowieżą opiera się na pochodzeniu: „gdzie się człowiek urodził, gdzie są jego
korzenie, tam go ciągnie” [R48], a w końcu stwierdza, że innego miejsca na
świecie nie ma. Przekonanie to żywi tak mocno, że nie wyjeżdża na wakacje
[R48].

Przywiązanie do miejsca nie zaskakuje swoją intensywnością u ludzi, którzy
są z nim od wieków związani, ale zdarza się również u przyjezdnych (którzy jed-
nak jeżdżą na wakacje a także w sprawach zawodowych lub innych kontaktują
się ze światem zewnętrznym), wywołując silne emocje, do opisu których za
chwilę wrócimy. Pochodzenie jako legitymizacja jest bardzo silnym atutem do
wytworzenia si lnej tożsamości, ale apogeum osiąga w momencie, gdy - jak to
się dzieje najczęściej - towarzyszy mu fakt urodzenia się w Białowieży lub oko-
l icy oraz posiadanie ziemi . Wiele osób podkreślało, że największą wartością
dla mieszkańców - przede wszystkim osób starszych - jest ziemia. „Ziemia to ta-
ka wartość bezcenna, jak ktoś ma już ziemię, swój dom, to trzeba o niego dbać,
przekazywać z pokolenia na pokolenie” [R9]. Oczywiście nie chodzi tutaj o zie-
mię, którą się kupiło, ale o ziemię odziedziczoną po przodkach. To ona stanowi
wartość symboliczną, której prawdziwi białowieżanie nie chcą traktować jak czy-
stego kapitału ekonomicznego. W ziemi koncentruje się przeszłość. Od jednego
z rozmówców uzyskaliśmy jednoznaczne wskazanie kryterium: do bycia biało-
wieżaninem niezbędne są posiadanie tu swoich korzeni i ziemi od wieków (na-
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wet, jeśl i ta ziemia nie jest już użytkowana): „Ziemia kwalifikuje nas do tożsamo-
ści narodowej. Ci, co miel i ziemię, to zawsze byli miejscowi. I to są białowieża-
nie. Ci, co teraz przyszl i i kupil i ziemię, to nigdy białowieżanami nie będą, bo oni
mają swoje rodowody nie wiadomo skąd” [R1 6]; „bo tutaj my mamy swoją zie-
mię, mamy swoje domy, jeden, drugi, przeszłości po dziadkach. . . , a ci ludzie nie
mają histori i swojej tutaj i to właśnie rzutuje na takie sprawy” [R25].

W powyższych wypowiedziach pojawia jeszcze jedno dodatkowe kryterium,
które później okaże się niezwykle istotne: wiedza o przeszłości wynikająca ze
wspólnej histori i . Nie chodzi o wiedzę naukową, zobiektywizowaną, tylko wiedzę
praktyczną, przeżywaną na co dzień w postrzeganiu najbl iższego otoczenia.
„Białowieżę znam od samych podstaw” – powiedział nam jeden z najstarszych
mieszkańców, który czuje się stuprocentowym białowieżaninem [R35]. Podobne
stanowisko zajęła rozmówczyni, która przyznała, że czuje się białowieżanką, bo
jest tu od pokoleń, zna teren, może o nim opwiadać innym. Zarówno ona, jak i
jej rodzina ma poczucie swojskości, ponieważ: „z pokolenia na pokolenie tutaj
jesteśmy” [R9]. Znaczący wydaje nam się fakt, że ci z rozmówców, którzy speł-
nial i powyższe kryteria miało stuprocentową pewność, że są białowieżanami.
Reszta osób, z którymi rozmawial iśmy, nie była tego do końca pewna. Mamy w
ten sposób dwa kręgi relacj i tożsamościowych: pierwszy krąg - osób, które po-
czuwają się do bycia pełnoprawnymi obywatelami Białowieży (wiedzą, że są i
wiedzą dlaczego) oraz drugi krąg - osób, które są mieszkańcami Białowieży i
mogą stać się obywatelami, zdobywając na różne sposoby kapitał symboliczny.
Czas byśmy się zajęl i teraz wątkiem tych tożsamościowych negocjacj i .

Ciche negocjacje z rdzennością
Jak stwierdzil iśmy powyżej białowieżaninem jest ktoś, „kto się tu urodził i od

korzeni tu jest, od dziada, pradziada, to jest prawdziwy białowieżanin”. Samo
urodzenie się na terenie Białowieży również nadaje status miejscowego, tyle tyl-
ko, że słabszy (łatwiejszy do utracenia): „jak ktoś się tu urodził, to wiadomo, że
inaczej go nie nazwiesz” [R40]. Samo urodzenie jednak nie wystarcza, by auto-
matycznie uczynić z kapitału zasiedzenia kapitał symboliczny. Można też prze-
stać być białowieżaninem, wyjeżdżając poza Białowieżę (najczęściej na studia
lub za pracą) i wracając po dłuższej przerwie. Następuje wówczas proces wyko-
rzenienia i powtórnej re-symbolizacji . Traci się kapitał, i aby go odzyskać, nale-
ży podjąć pewien wysiłek w tę stronę – nie wystarczy już być, trzeba też działać
na rzecz społeczności i mieć odpowiednie poglądy, wpisujące się w sieć symbo-
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l iczną wyznaczaną przez starszyznę. Trzeba na nowo znaleźć sobie miejsce i
zająć pozycję w polu tutejszości, wygrywając posiadany kapitał zasiedzenia
związany z urodzeniem.

Walka tych osób o restytucję utraconej rdzenności, zależy od wielu czynni-
ków. Jednym z najważniejszych okazuje się właśnie zaangażowanie i aktyw-
ność społeczna oraz reprezentowanie poglądów zbieżnych ze stanowiskiem
opisanych wyżej prawdziwych białowieżan. Chodzi o to, by nie podważać auto-
rytetu starszyzny w sprawach dotyczących przyszłych losów Białowieży. W tym
znaczeniu, stanowisko w sprawie dalszego rozszerzenia terenów objętych ści-
słą ochroną jest testem na rdzenność, mogącym wzmocnić lub osłabić pozycję
w polu tutejszości. Dotyczy to zwłaszcza środowiska zawodowego leśników,
pracowników Lasów Państwowych lub Technikum Leśnego, których większość
pochodzi spoza Białowieży (migracja z lat 60. , 70. , i 80. lub przedwojenna), któ-
rzy są tzw. starą nawołoczą - katol ikami, najczęściej z wyższym wykształceniem
i stanowią - pomimo obcości/dystynktywności ich kapitału kulturowego - grupę
wpływową i el itarną, ponieważ ich stanowisko w sprawie rozszerzenia jest
zbieżne ze stanowiskiem przedstawiciel i miejscowych rodów.

Potwierdza to fakt, że samo urodzenie nie jest decydujące, jeśl i chodzi o
przynależność do swoich, do bycia tutejszym. Różnice widać w porównaniu z
jednym z naszych rozmówców, którego dziadkowie i rodzice pochodzil i z okolic
Białowieży, ale on sam urodził się na północy Polski i zamieszkał w Białowieży
dopiero jako kilkuletni chłopiec. Ze względu na pochodzenie (rodzina ludzi zna-
nych i szanowanych) jest postacią rozpoznawalną, porusza się między wieloma
światami i większość ludzi z nim rozmawia. Ponieważ nie jest przypisany auto-
matycznie do jednego ze światów, może swobodnie przekraczać ich granice.
Na poziomie emocjonalnym i symbolicznym całkowicie wpisuje się w Białowie-

Fot. El iza Łozowska.
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żę: „bo mnie ta wioska ukształtowała niesamowicieU”[R4]. Ale też dodaje, że
nie wie dokładnie, co to znaczy być białowieżaninem, sugerując, że może jest
zbyt wiele znaczeń tego określenia. Jego tożsamość jest „nadwątlona”, ale fakt,
że miejscowi z nim rozmawiają, oznacza, że jest traktowany jak tutejszy. W ten
sposób dotykamy jednego z najważniejszych mechanizmów obiektywizujących
jednostkowe strategie tożsamościowe. Jak dobitnie podsumował jeden z roz-
mówców: „By zostać białowieżaninem musi być symbioza – trzeba zostać opi-
sanym jako białowieżanin. [. . . ] Kiedyś l iczyło się bycie prawosławnym” [R45].
Owa symbioza polega na byciu uznanym za tutejszego przez reprezentantów
białowieskich rodów. Decydują o tym dwa opisane wcześniej kapitały: albo za-
siedzenie, albo aktywność. „Ciężko jest zostać rodowitym białowieżaniniem”
[R31 ]. Trzeba mieszkać 20, 30 lat, ale czasami nawet po tym czasie można być
nazwanym nawołoczą.

Jak sami wskazują nasi rozmówcy, wszystko zależy od tego, kto określa
twoją tożsamość: dla starszych mieszkańców białowieżaninem może być tylko
osoba stąd (decyduje kapitał zasiedzenia). Dla młodszych (w tym naszej roz-
mówczyni), białowieżaninem może być ktoś, kto przyjechał, ale musi się anga-
żować w życie wsi: „dla mnie człowiek, który już tu mieszka parę lat i
rzeczywiście angażuje się w życie Białowieży (U) to należy go przyjąć gdzieś
tak, a nie odsuwać cały czas, że on nie jest tym białowieżaninem” [R27]. Wyraź-
nie na ów podział wskazuje wypowiedź jednej z mieszkanek, która żyje tutaj po-
nad 40 lat (przyszła za mężem zza Hajnówki). Na pytanie, czy czuje się
białowieżanką, odpowiada: „To zależy, z kim mam do czynienia (U) jeżeli z kim
mądrym, to tak (U) ale jak się z takim trochę lewomachniętnym, to cóżU nawo-
łocz” [R51 ].

Jeden z rozmówców na pytanie, czy czuje się białowieżaninem, odpowie-
dział: „tak, tak, teraz to już czuję się białowieżaninem, większość swojego życia
jestem w Białowieży”[R1 7]. Jego ocena opierała się na tym, że mieszkańcy ro-
dowi „którzy mieszkają od dziada pradziada” też go uważają za białowieżanina,
ale nie potrafił powiedzieć po jakim czasie można nim zostać, ani nie pamiętał
momentu, w którym uzyskał owe poczucie. Pytany o to, zasugerował pewien
paradoks: „to trudne pytanie, bo jeżeli osoba, która kiedyś tu mieszkała i teraz
mieszka, i ja, który tutaj przyjechałem i obaj jesteśmy białowieżanami, no to nie
ma jakiś takich korzeni pradawnych, czy ja wiem? Kilkadziesiąt lat to musi ktoś
tutaj mieszkać, żeby nim być, na pewno jest to miejscowa ludność, która przed
wojną tutaj mieszkała” [R1 7]. Inna reprezentantka przyjezdnych z kilkudziesię-
cioletnim stażem stwierdziła, że białowieżaninem można się stać, ale warun-
kiem jest przeżycie tutaj swoich lat, „około 30-tu”, po których człowiek „zaczyna
być traktowany jako białowieżanin” [R40]. Tutaj natrafiamy na kolejny trop - zna-
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Drugi krąg: mieszkańcy Białowieży
Jedną z ciekawszych strategii uzasadnienia swoich problemów z przynależ-

nością i akceptacją w polu tutejszości jest podważanie kategori i rdzenności, klu-
czowej dla tego pola. Jeden z rozmówców, którego rodzina pochodzi z
Białowieży, twierdzi, że tak naprawdę „z Białowieży nikt nie pochodzi, wbrew te-
mu, co mówią mieszkańcy. To jest taka wyspa, gdzie zawsze kiedyś ktoś przyje-
chał i jakiś czas jest (U) taka wyspa, która wymaga jakiejś specjalnej ochoty,
żeby tu być” [R37]. Potwierdza to inny rozmówca, znający dobrze historię Biało-
wieży: „Gdy mówi się o lokalnej społeczności, na ogół rozumie się przez to lu-
dzi, którzy właśnie lubią o sobie mówić, że oni są rdzenni. A tu nie ma
rdzennych ludzi, w Białowieży przede wszystkim. Są wszyscy przyjezdni. . . ”
[R21 ]. W świetle tych wypowiedzi widać, że rdzenność jest kartą przetargową –
jedną z najmocniejszych w grze o społeczne uznanie. Tym bardziej, że jest ela-
styczna w zastosowaniu, ponieważ jej kryteria są płynne. Wiąże się to z wielo-

czące rozróżnienie: być traktowanym jako białowieżanin nie oznacza jeszcze
bycia uznanym za stuprocentowego białowieżanina. Tego typu sytuację nazy-
wamy drugim kręgiem - trochę bardziej tolerowanych przybyszów, którzy otrzy-
mują poczucie bezpieczeństwa, mają trochę więcej praw, ale jednego nie
otrzymają nigdy, chyba, że potrafią je sobie wywalczyć - prawa określania pozy-
cj i innych (ich stopnia przynależności). Mogą żyć tutaj, ale nigdy nie być stąd.

Podsumowując, dynamizm i elastyczność pola tutejszości potwierdzają wy-
powiedzi naszych rozmówców, dotyczące poczucia pełnoprawnej przynależno-
ści do wspólnoty białowieskiej. Otóż wypowiedzi te opisują cały wachlarz
możliwych stanów, które dałoby się uporządkować zgodnie ze skalą intensyw-
ności. Spotkaliśmy się więc z osobami, które wiedzą w 1 00%, że są zdefiniowa-
nymi przez nas wyżej obywatelami Białowieży: „Czuję się białowieżanką
bezwzględnie, do szpiku kości” [R25], poprzez tych, którzy czują, że są, ale nie
wiedzą dlaczego i od kiedy są (tzn. nie wiedzą, kiedy nastąpił moment akcepta-
cj i przez miejscowych), aż po skrajny przykład całkowitej negacji , czasem bar-
dzo znaczącej. Najbardziej charakterystyczną formą wypowiedzi było jednak
wahanie, związane z wieloznacznością nazwy Białowieża i skomplikowaniem
owych kryteriów zasiedzenia. Nazwijmy to stanem negocjacj i , stanem, kiedy
rozmówca lub rozmówczyni nie byl i w stanie określ ić tego jednoznacznie (czy
jest/czy nie jest), ponieważ nie dostal i zobiektywizowanego komunikatu, na ile
ich tożsamość może stać się skuteczną kartą przetargową w białowieskiej grze.
Znajdują się oni w pewnym stanie społecznego zawieszenia, co wymaga stoso-
wania różnych subtelnych strategii w walce o uznanie.
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ma dodatkowymi zasobami, które w polu tutejszości mogą ulec kapital izacj i i za-
cząć pracować na rzecz statusu danej jednostki (czyl i jej tożsamości społecz-
nej/symbolicznej).

Najważniejszym zasobem, który może ulec kapital izacj i jest sam okres za-

mieszkiwania w Białowieży. Wraz z kryterium czasu zamieszkiwania wkracza-
my w obszar tożsamościowych negocjacj i . Kiedy jest dłuższy niż czas
zamieszkiwania w innym miejscu, pojawia się naturalna przewaga kapitału za-
siedzenia (w polu tutejszości). Jeden z naszych rozmówców stwierdził, że biało-
wieżaninem może stać się osoba, która mieszka tu przez wiele lat, przynajmniej
20-30, ponieważ jest to czas konieczny do zdobycia wiedzy [R9]. Dokładna, nie
wyrywkowa, znajomość histori i tego terenu jest kluczowa dla rozumienia i repre-
zentowania mieszkańców („nacji”): „To musi być świadomy człowiek. Jeżeli on
nie jest świadomy, nie zna histori i od początków, to nie może sobą niczego re-
prezentować” [R1 6].

Dodajmy – nie chodzi tylko o wiedzę o przeszłości, ale też poznanie reguł
gry, którą nazwiemy grą w białowieskość. Aby brać w niej udział, potrzebna jest
wiedza o miejscu i ludziach, o ich wzajemnych powiązaniach. Znajomość ludzi,
układów, rodzinnych koligacji jest warunkiem podstawowej aktywności społecz-
nej, jaką jest rozmowa z sąsiadami. W tak kameralnym miejscu sąsiadami na-
zywa się wszystkich innych mieszkańców, którzy są mniej lub bardziej
rozpoznawalni. Znajomość ludzi nie wątpl iwie jest warunkiem zakorzenienia, jak
stwierdziła jedna z badanych, na dowód tego, że sama jest białowieżanką
[R40]. Rozmowa z sąsiadami i ludźmi spotykanymi na ulicy i w sklepie należy
do podstawowych wyznaczników etykiety białowieskiej. Chodzi o krótkie dialogi
o lekkim, obyczajowym charakterze, natomiast do złego tonu należy poruszanie
tematów drażliwych (np. wokół poszerzenia Parku Narodowego) [R1 6]. Jednak-
że sam fakt długiego zamieszkiwania nie jest czasami wystarczający do tego,
by być w pełni zaakceptowanym przez miejscowych. Jedna z rozmówczyń przy-
znała, że nie jest uważana przez innych za białowieżankę: „oni tego nie mówią,
ale to się wyczuwa”. Podkreślała hermetyczność tej społeczności: „Oni nie lubią
tych obcych. Jak to mówią, nawołocz, że my przyjechali stamtąd, spoza Biało-
wieży, dlatego nas nie lubieją. Ale my takie same ludzie, jak ci inni” [R1 3]. Co o
tym decyduje? Wydaje się, że nie ma tutaj żadnych ścisłych reguł, raczej wska-
zówki, według których można budować indywidualne strategie. „Mam wrażenie,
że społeczność białowieska jest, była, ale chyba nadal jest, taka hermetyczna i
zostanie takim akceptowanym w pełni w Białowieży, nie jest chyba takie proste”
[R46]. Nie jest proste, ale też nie jest niemożliwe. Okazuje się, że najpewniej-
szym sposobem jest gromadzenie poszczególnych zasobów, by je odpowiednio
kapital izować - czas zamieszkiwania i wiedza o regułach gry w białowieskość
są tylko dwoma z nich.
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Jednym z najmocniejszych atutów, w świetle tego, o czym pisal iśmy wyżej,
jest przynależność do białowieskiej rodziny, w którą można „wżenić się”
(przyjść do Białowieży za mężem lub żoną). Jedna z reprezentantek świata
starszej imigracji z pobliskich zapuszczańskich wiosek (matany); wżeniona w
rodzinę białowieską, żyje w bliskich relacjach z białowieskimi rodzinami, podpo-
rządkowana ładowi przez nie kształtowanemu. A mimo to mówi: „Czuję się bia-
łowieżanką, ale nie jestem z Białowieży i według tamtych to nigdy nie zostanę
białowieżanką (U) Gdyby to w jakiejś kłótni, to inaczej. Żyjemy w zgodzie, ale
wiem, że ci ludzie nigdy, zawsze to mówią, że skąd, że nawołocz, matany za-
wsze, że zza Białowieży” [R1 5]. Fragment ten jest o tyle istotny, że ujawnia
strukturalnie konieczność istnienia pierwszego kręgu, o wykluczeniu z którego
nie decydują ani emocje, ani indywidualne czynniki, ale właśnie zasady organi-
zujące opisywane przez nas wcześniej pole tutejszości. Z kolei jeden z naukow-
ców, ożeniony z białowieżanką potwierdził, że został już uznany za tutejszego:
jest rozpoznawalny w Białowieży, rozmawia z ludźmi, wejście w tutejszą rodzinę
bardzo mu w tym pomogło. Podkreśl i ł też, że pewien wpływ na to, kto jest uzna-
wany za białowieżanina mają czynniki osobowościowe – jeśl i ktoś ma „chęć”
wyjścia do miejscowych, będzie w końcu uznany za mieszkańca Białowieży
[R1 4].

Małżeństwo obcego ze swoim często wiąże się z połączeniem dwóch rel igi i ,
co stało się poniekąd w Białowieży normą, zgodnie z tradycją każdy pozostaje
przy swojej wierze. Częstotl iwość tego zjawiska sprawiła, że napięcia związane
ze zróżnicowaniem religi jnym, obecne w różnych konfiguracjach od przedwojnia
aż po lata 90. XX wieku, zaczęły zanikać. Mimo że rel igia jest bardzo ważna dla
mieszkańców, to co raz mniej waży w grze o społeczne uznanie.

Równie ważnym czynnikiem jak czas zamieszkiwania w Białowieży, okazuje
się zaangażowanie i otwarcie na życie społeczne (patrz: gra w białowieskość),
oraz posiadanie dzieci (ponieważ „każda jednostka się l iczy”). Dzieci urodzone
w Białowieży mają dużą szansę, jeśl i będzie im tylko na tym zależało, stać się
pełnoprawnymi obywatelami Białowieży. Zwłaszcza, że hermetyczny świat star-
szyzny, których rodzice pamiętal i jeszcze czasy sprzed I wojny światowej (za
cara), powoli , aczkolwiek nieubłaganie, się kurczy. Wiele osób przyjezdnych, w
średnim lub starszym wieku, podkreśla, że poczuło się zadomowionymi dopiero
wówczas, gdy urodziły się tutaj ich dzieci. „Te dzieci to już nasze są” – powie-
działy sąsiadki młodej kobiecie, matce dwójki dzieci [R5]. Dzieci nie tylko zmie-
niają nastawienie sąsiadów, ale też wpływają na perspektywę i stopień
zaangażowania, z jakim młodzi rodzice funkcjonują w Białowieży. „Mam świado-
mość, że do końca życia będę nawołoczą”, przyznaje inny rozmówca, ale ina-
czej jest, jak ma się dzieci tutaj urodzone [R34]. Posiadanie dzieci sprawia, że
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Białowieża staje się ważna jako miejsce do życia w tej szczególnej perspekty-
wie. Rodzice stają się aktywni społecznie w okresie szkolno-przedszkolnym,
pragną aby szkoła i inne instytucje publiczne funkcjonowały sprawnie, bo od te-
go zależy przyszłość ich dzieci. Z tej perspektywy największym brakiem Biało-
wieży jako miejsca do życia, nie będzie brak kina, ale brak basenu (i generalnie
kąpiel iska latem) oraz brak oferty zajęć pozaszkolnych dla dzieci.

Tego typu osoby mogą, rezygnując z symbolicznej legitymizacji , skoncen-
trować się na procesie udomowienia tutejszości. Czynią oni posiadanie domu
(domu w sensie rodziny, dzieci) czymś w rodzaju kotwicy, punktem oparcia dla
budowania swojej społecznej tożsamości. Udomowienie wiąże się z silnym na-
stawieniem emocjonalnym, co łączy się też z potrzebą udoskonalania otocze-
nia, wprowadzania zmian „na lepsze”. Stąd też duże u takich osób
zaangażowanie w poprawę funkcjonowania instytucj i takich jak szkoła, przed-
szkole, czy dom kultury. Tego typu aktywność, o czym już pisal iśmy wcześniej,
może stanowić jedną z bardziej skutecznych kart przetargowych: „jeśl i ja bym
chciała współpracować z kimś, to idę do człowieka i mówię »słuchaj, mam taki
pomysł« i czy on jest z takiej, czy takiej grupy (U) to dla mnie nie ma znaczenia
(U) nawet jeśl i są [takie grupy] i się tworzą, to nie jest problem, którym chcę so-
bie głowę zawracać” [R1 8].

Stąd płynie ważny wniosek dotyczący kategori i tutejszości, ukazujący jej
całkowitą relacyjność. Jeden z rozmówców niechcący poddał nam pomysł na
definicję tutejszego: „ani matani, ani nawałocz” [R34]. Okazuje się być ona funk-
cjonalną definicją odwołującą się do nieokreślonego zbioru otwartego, a co wię-
cej, nie do końca pokrywającego się z prawdziwymi białowieżanami (z tzw.
pierwszego kręgu). Kategorie tutejszego i białowieżanina tworzą zbiory nieroz-
łączne, ale też nietożsame. Być tutejszym nie oznaczałoby żadnej pozytywnej
treści, posiadania takich lub takich atrybutów. Być tutejszym oznaczałoby

przestać w pewnym momencie (i dodajmy – z różnych powodów) być trak-

towanym jak obcy.
Powtórzmy, jak pokazują nasze analizy: być tutejszym nie zawsze ozna-

cza to samo, co być białowieżaninem (w drugą stronę relacja jest w pełni tożsa-
ma). Natrafial iśmy też na przypadki alternatywnego podejścia do tutejszości,
związanego z bardziej globalnym polem polityczno-obywatelskim i wynikającą z
niego mocą podejmowania decyzji . Świadczy o tym następująca wypowiedź:
„Co znaczy być białowieżaninem? Nie bardzo wiem, co to znaczy. To jest tak.
Tutaj płacę podatki i mam prawo do współdecydowania o jej [Białowieży] lo-
sach, o losach gminy na przykład. . . ” [R21 ]. Podobną pozycję zajmuje inny ba-
dany, który jak wyznał, przebywa w Białowieży wyłącznie ze względów
zawodowych. Nie lubi jej i nie czuje się białowieżaninem. „Moim miejscem jest
cały ten region. Jednakowo dobrze czuję się, czy to tutaj w puszczy, czy na
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obrzeżach puszczy”[R1 9]. Tego typu wycofanie się z gry o białowieskość, ozna-
cza tylko, że ma się do zaproponowania własną, konkurencyjną definicję tutej-
szości i legitymizacji zaistniałego porządku. Konieczne jest wówczas
rozszerzenie granic semantycznych Białowieży na cały region Puszczy Biało-
wieskiej. Umiejscawiając się w innym, szerszym niż lokalne polu, znajdujemy
uzasadnienie przebywania w danym miejscu i możemy (ponieważ czujemy się
w prawie) je zawłaszczyć na poziomie symbolicznym, nazwać je swoim. Naj-
częściej takiej legitymizacji dostarcza pole edukacji lub przyrody (ekologiczne) –
jedno i drugie si lnie związane z puszczą. Białowieża jest wówczas tylko częścią
większej całości, którą reprezentuje na poziomie dyskursywnym, przejmując
funkcje metonimiczne.

Strategią bardziej kobiecą (niezależnie od tego, kto ją stosuje) jest od-
woływanie się do emocji . Spotykaliśmy się z wypowiedziami, które ujawniały, że
życie w Białowieży związane jest z si lnymi emocjami: tęsknotą, miłością do
miejsca, miłością do lasu. „Jestem związany z Białowieżą (. . . ) a raczej, jak kie-
dyś tęskniło się za swoimi stronami rodzinnymi, w tej chwil i tęsknię też, jak się
gdzieś wyjeżdża, za Białowieżą, czyl i czuję się białowieżaninem” [R44]. Albo in-
ne, bardzo mocne wyznanie: „tu jest moje miejsce na ziem, które odnalazłam i
dlatego tu jestem (. . . ) nawet nie ja wybrałam, tylko mnie wybrało (. . . ) to jest mój
dom i cokolwiek by tu się działo, ja tu jestem szczęśliwa i spełniona [. . . ] tego się
nie da wytłumaczyć, to jest metaboliczne trochę (U) to jest moje miejsce i nie
interesuje mnie, co inni myślą” [R1 8]. Czy wreszcie, jak podsumowała to jedna
z naszych badanych: „Białowieżaninem jest ten, kto kocha to miejsce bez wa-
runków”, nie chodzi mu o to, by zrobić karierę i później wyjechać [R39]. Tylko
człowiek, który kocha Białowieżę ma prawo do nazywania się tutejszym. Nawet
jeśl i funkcjonuje jako tutejszy nie-białowieżanin.

Elity i autorytety
Dobrym przykładem symbolicznego wytwarzania (czy odtwarzania) granicy

pomiędzy światami i ich konkurencyjności, jest kwestia el it i autorytetów lokal-
nych (wzorów do naśladowania), o które pytal iśmy w wywiadzie. Okazało się,
że kategoria el ity miała dla rozmówców bardzo ambiwalentny charakter – naj-
częściej kojarzyła się negatywnie i była traktowana z dużą niechęcią („el itą w
sensie negatywnym, to są jacyś tam, którzy zadzierają nosa” [R43]). Wiele osób
podkreślało, że w Białowieży nie ma elity, a później dodawało różne wskazania,
uzasadniając je jako niewystarczające (na pewno byliby to urzędnicy, czy na-
uczyciele, „ale nie wszyscy”). Jak wynika z analizy wywiadów, trudność w usta-
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leniu el ity, czyl i grupy dysponującej kapitałem o charakterze symbolicznym, legi-
tymizującym zastany porządek i wyznaczającym normy postępowania oraz
określającym charakter dóbr symbolicznych, polega na braku jednego pola, na
którym odbywa się walka o dominację symboliczną. Najczęściej wskazywanymi
grupami o charakterze elitarnym są grupy wyłaniające się z pola władzy (samo-
rząd, wójt, rada gminy), tutejszości (miejscowi, głowy rodów białowieskich), na-
uki (naukowcy IBS, zwani „el itą kosmopolityczną”, [R6]), czy ekonomicznego
(właściciele hotel i , przedsiębiorcy). Ta ostatnia grupa została wspomniana kilka-
krotnie, z zastrzeżeniem, że się nie l iczą, ponieważ nie mają realnego wpływu
na ludzi. „El ita w sensie ekonomicznym, to właściciele hotel i , jednak oni są zu-
pełnie wyalienowani, stanowią »inny świat«”, ludzie ich nie znają [R1 7]. Widać,
że sam kapitał ekonomiczny, a nawet społeczny (sieci kontaktów) nie konwertu-
je w kapitał symboliczny, jeśl i nie jest wsparty jakimś kapitałem kulturowym.

Jednym z najsi lniejszych elementów kapitału kulturowego jest wymiar in-
stytucjonalny, jaki wiąże się z reprezentacją władzy. Dotyczy to szczególnego
szacunku, jakim tradycyjnie na tych terenach otacza się reprezentantów władzy
symbolicznej (urzędników państwowych, samorządowych). Opisuje to szczegó-
łowo jeden z rozmówców: „Mam wrażenie, że to społeczeństwo ma też taki spe-
cjalny stosunek do każdej osoby na stanowisku, która ma jakąś władzę. To jest
takie chyba mocno tradycyjne. Chyba z kulturowych uwarunkowań. Może z
dziedzictwa, jeszcze z czasów rozbiorowych i takiego autokratycznego modelu
zarządzania przez carską administrację. Nie wiem. Mam wrażenie, że tu w Bia-
łowieży o wiele większą estymą cieszy się osoba, która jest jakimś dyrektorem,
kierownikiem, niż w porównywalnym społeczeństwie gdzieś poza pusz-
czą”[R46]. Oprócz wójta i członków rady gminy dużym autorytetem cieszą się
„nadal” leśnicy, rozumiani jako pracownicy Lasów Państwowych. Zdaniem innej

Fot. El iza Łozowska.
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osoby jest to cecha nie tylko białowieska, ale charakterystyczna dla społeczno-
ści wiejskich, gdzie stanowisko leśnika wiąże się z władzą nad istotnymi dla lu-
dzi zasobami. „El itą są na pewno leśnicy, bo z dziada pradziada, bo
reprezentują interesy miejscowych i są dobrze zorganizowani (finansowo rów-
nież)” [R43]. Widać, że grupa leśników łączy w sobie kapitał ekonomiczny, pol i-
tyczny, ale połączenie to zakorzenione jest w kapitale kulturowym, tzn. w etosie
tego zawodu, jego histori i i znaczeniu, jakie ma w tym regionie las jako zasób.
Kolejny rozmówca podkreśl i ł, że mimo aktualnych kłopotów, leśnicy są elitą, po-
nieważ „mają wpływ na ludzi” i pomagają w organizacji wielu wydarzeń, w tym
kulturalnych [R2]. Wielu rozmówców wskazywało jako elitę duchownych, i to
wszystkich kościołów, co też możemy interpretować jako zakorzenione w trady-
cyjnym światopoglądzie: „batiuszka, ksiądz, pastor są ważni dla wierzących – to
duchowi przewodnicy. . . ” [R1 2, R46, R47].

Jeden z rozmówców wskazał na rozpoznawalność jako kryterium elitarno-
ści [R23] – osoby funkcyjne, dyrektorzy najważniejszych instytucj i białowieskich
są elitą z definicj i , niezależnie od tego jacy są. Ludzie znają ich nazwiska. Oso-
by publiczne, które pokazują się, chodzą na spotkania, są „kimś” – właściciel
hotelu już nie, bo nikt go nie zna. Podsumujmy zatem wyłaniające się kryteria
el itarności: „el ita to ludzie bogaci, wpływowi”; rozpoznawalni oraz uznani przez
miejscowych. Tylko pozornie dwa ostatnie kryteria są ze sobą powiązane – zda-
rzają się osoby, które są bardzo rozpoznawalne, ale nie są uznane przez miej-
scowych, wpisują się raczej w kategorię „anty-autorytetu”. Dlatego, nie do
końca jako elita mogą być potraktowani ludzie napływowi, żyjący często w her-
metycznym świecie instytutów naukowych. „Niektórym się wydaje, że są elitą,
ale nie do końca jest el itą” [R1 8]– to są ludzie młodzi, wykształceni, którzy chcą
działać, najczęściej przyjechali z zewnątrz. Jeden z miejscowych zauważył, że
naukowcy by chciel i być opiniotwórczy, ale nie są rozpoznawani w lokalnej spo-
łeczności, nie kojarzy się ich nazwisk [R43].

Podobne trudności jak przy charakterystyce elit, pojawiły się przy wskazy-
waniu autorytetów: „Autorytet? Zależy dla kogo. Nie ma uniwersalnego. Dla śro-
dowisk naukowych [U], którzy też są podzieleni [jeśl i chodzi o poszerzenie], jak
dziel ić [U] to działacze organizacji pozarządowych, ekologicznych. Dla reszty
ludzi to trudno powiedzieć [U]. Ja się nie podejmuję” [R43]. A jakie cechy powi-
nien mieć autorytet? Otwartość, neutralność rel igi jna, „żeby potrafił też mówić
po swajemu, gdyby rozmawiał z jakąś babcią” [R33]. Osoba, która cieszy się
szacunkiem, powinna być wyrozumiała, bezkonfl iktowa, komunikatywna, potra-
fiąca dotrzeć do każdego, otwarta na dialog. Sam rozmówca nie potrafił wymie-
nić z imienia i nazwiska takich osób [R33]. Z drugiej strony, aby zachować
szacunek, osoba pełniąca jakąś funkcję nie powinna się spoufalać. [R34]. Dziś
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osobami do naśladowania są ci, którzy potrafią samodzielnie coś zrobić, osią-
gnąć sukces, zarobić pieniądze – tak jest wszędzie, i tak jest też w Białowieży.

Z rozmów wyłania się pewien wizerunek autorytetu społecznego, który - na-
wet jeśl i nie funkcjonuje realnie, dużo mówi o zapotrzebowaniu na pewien typ
osób/aktorów społecznych, którzy potrafi l iby skleić i umożliwić komunikację po-
między poszczególnymi światami, reprezentować interesy całości, a nie tylko
swojej grupy. Dlatego też pierwszym rozpoznaniem wskazującym na postać
mogącą pretendować do miana autorytetu są osoby powszechnie cenione, ta-
kie jak prof. Simona Kossak (dyrektor Zakładu Lasów Naturalnych IBL, autorka
książek i audycji radiowych popularyzujących przyrodę), prof. Fal iński (założy-
ciel i wieloletni dyrektor Stacji Geobotanicznej UW) czy Piotr Bajko (autor histo-
ri i Białowieży i dziennikarz regionalista) [R1 2].

Co ciekawe, według naszych rozmówców, o tym, kto jest autorytetem, decy-
dują prawdziwi białowieżanie. Osoba ze starego rodu białowieskiego powiedzia-
ła: „My wartościujemy ludzi po tym, jeżeli ktoś dobry, uczciwy, lojalny, przyjazny,
potrafi z każdym porozmawiać” [R48]. Mąż rozmówczyni uznany jest za autory-
tet, ponieważ „Bez nałogów jest, stara się wszystkim pomóc, kto do niego nie
przyjdzie. Wszystkim pomaga sprawy załatwić” [R48]. Pytając o elitę, pytal iśmy
też o to, co to znaczy „być kimś”? Reprezentanci miejscowych podkreślal i , że
być kimś w Białowieży nie różni się od bycia kimś w ogóle, równa się: mieć po-
zycję, pracę, autorytet, charakter, wiedzieć, jak rozmawiać z każdym. Ta ostat-
nia cecha pojawiała się w kilku wywiadach. Wydaje się, że umiejętność
rozmawiania z każdym zakłada jako warunek pewną wiedzę o świecie społecz-
nym. I nie chodzi tutaj o wiedzę naukową, ale wiedzę o ludziach i historiach wpi-
sanych w przestrzeń społeczną, wiedzę umożliwiającą percepcję owego
nasycenia znaczeniem, a przez to orientację w tej plątaninie. Jak stwierdziła
jedna z mieszkanek - naturalną elitą powinni być mieszkający tu najdłużej,
„strażnicy tradycji” [R9], ale nie są elitą powszechnie rozpoznawaną, ponieważ
reprezentanci innych światów wyrażają się o nich raczej lekceważąco. Jak zdia-
gnozowała przedstawicielka nawołoczy – dla niej: „El ita to są ludzie najbardziej
interesujący, którzy wnoszą najwięcej do środowiska” (naukowcy, czy artyści).
Jednocześnie nasza rozmówczyni przyznała, że znaleźl iby się w Białowieży lu-
dzie, , którzy nazwaliby wskazaną przez nią el itę „bandą wariatów, która w ogóle
powinna się stąd zabrać”. Uważa, że ci mieszkańcy obracają się w zamkniętym
środowisku i w pewnym sensie to siebie uważają za „rdzeń miejscowości”[R38].

Młoda reprezentantka naukowców podsumowała ów paradoks, wskazując
na współistnienie dwóch elit: ludzi związanych z IBS-em (elita kosmopolitycz-
na), której el itarność wyznaczana jest zewnętrznie przez prestiż, jaki posiada
nauka w zglobalizowanym świecie oraz elity „lokalnych mieszkańców”, dla któ-
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rych najważniejszymi ludźmi są tzw. „funkcyjni” (wójt, dyrektor szkoły, leśnicy) -
mogą pomóc w załatwieniu sprawy, będą walczyć o zachowanie cennego status
quo [R6].

Jak widzimy, el ity ujawniają się jako grupy dominujące w różnych polach:
władzy (pole tutejszości), kultury (naukowcy, nauczyciele, tzw. krąg intel igencji
białowieskiej), ekonomii (właściciele restauracji , hotel i). O elitarności decyduje
zdolność do zarządzania konkretnym polem. Nie istnieje natomiast el ita uznana
przez całą społeczność lokalną. Ze względu na heterogeniczność analizowanej
przestrzeni i zmienność władzy politycznej, wyraźnie brak stałego reprezentanta
interesów gminy jako całości, która jest zbyt rozproszona, by taka pozycja była
w ogóle możliwa. Współpraca poszczególnych grup dominujących jest okazjo-
nalna i wymuszona elementami oficjalnymi, np. rocznicą Konstytucj i 3 maja. Za-
uważalna jest nieobecność inicjatyw „ponad” podziałami, chociaż - jak stwierdza
jedna z rozmówczyń – „nie ma otwartej wrogości” [R47]. Ten brak współpracy
może wynikać właśnie z owego rozproszenia na różne światy społeczne. Wielu
l iderów (każdy z innego klucza) oznacza niemożliwość uzgodnienia jednej wizj i
przyszłości i przeszłości, brak wspólnej definicj i sytuacji . Negatywną stroną tej
patowej sytuacji wydaje się tak mocne upartykularyzowanie energii do działa-
nia, że może w przypadku niektórych, bardziej zdominowanych „światów”, do-
prowadzić do poczucia utraty sprawczości. Z drugiej jednak strony, jest dla
Białowieży jako całości w miarę bezpieczne. Podział na hermetyczne „światy” i
brak komunikacji pomiędzy nimi, wielość gier symbolicznych i współistnienie
hierarchii wartości, przy minimalnym poziomie uznania, oznacza możliwość za-
mrożenia konfl iktu wokół rozszerzenia BPN. Możemy pokusić się o hipotezę, że
wobec braku jednej dominującej wizj i rozwoju gminy, o jej przyszłości mogą za-
decydować czynniki zewnętrzne (demograficzne, pol ityczne, zmiany cywil izacyj-
ne).

Fot. Bogusław Chyła
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ROZDZIAŁ 6
ANALIZA LOKALNEGO
UCZESTNICTWA W KULTURZE

Jak zaznaczyliśmy we wstępie teoretycznym, dyskutując ze „starymi” i „no-
wymi” koncepcjami uczestnictwa w kulturze, z naszej perspektywy wzięcie
udziału w kulturze oznacza akt wyboru i samopotwierdzenia swojej tożsamości
kulturowej. Przekładając to na język Bourdieu, oznacza to, że o tym, jaką pozy-
cję zajmujemy w polu gry społecznej, decyduje zarówno to, co robimy, jak i to,
czego nie robimy. Zarówno ze względów subiektywnych (decyzja o wybo-
rze/braku wyboru), jak i obiektywnych (układ sił w danym polu). Dlatego też
uczestniczenie w kulturze (przypomnijmy, że kluczowym tutaj jest rozstrzygnię-
cie: w jakiej kulturze? W czyjej kulturze?) traktujemy jako każde – również ne-
gatywne – odniesienie się wobec sytuacji dotyczącej wartości innych niż czysto
instrumentalne. Może to być udział w wydarzeniu organizowanym przez Biało-
wieski Ośrodek Kultury, pójście na koncert chóru prawosławnego organizowa-
nego w kościele katol ickim lub na spacer do puszczy (która jest jednym z
najważniejszych zasobów kultury symbolicznej). Podobną wagę nadajemy zwy-
kłym praktykom życia codziennego, jak chodzenie do miejscowego sklepu, by
porozmawiać z sąsiadami, czy pielęgnowanie ogrodu, bowiem odgrywają one
istotną rolę w białowieskim stylu życia (do czego odniesiemy się poniżej).

Tak określony problem wymaga więc nie tyle zbierania informacji o samym
fakcie wykonywania danej praktyki kulturowej (czytanie książek, chodzenia do
kina, itd. )72, i le próby opisania i zrozumienia kontekstu, w jakim dokonywane są
wybory dotyczące uczestnictwa lub jego braku73. Ważne też dla nas były kate-
gorie, w jakich badani interpretowali pytania o wydarzenia kulturalne w Biało-
wieży. Przypomnijmy, że trzecia część pogłębionego wywiadu poświęcona była
w całości tzw. uczestnictwu w kulturze. Klasyczną jego tematykę potraktowali-

72 Chociaż dane te w odniesieniu do całej populacj i stanowiłyby bardzo dobre uzupełnienie i
rozszerzenie, to jednak ze względu na zamysł i zakres badania nie zbieral iśmy ich.
73 Zaznaczmy już teraz, że taka perspektywa wyklucza myślenie o uczestnictwie w kulturze w
kategoriach bierność – aktywność. W każdym przypadku mamy do czynienia z aktywnością kul-
turalną: udział oznacza potwierdzenie, brak udziału – może oznaczać „kontestację” wydarzenia
czy imprezy.
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śmy w tym momencie jako wskaźnik, na przykładzie którego bardzo wyraźnie
można pokazać, w jaki sposób granice symboliczne pomiędzy światami stają
się realnie działającymi różnicami społecznymi. Wybory estetyczne, kwestie gu-
stu i upodobań, sposobów spędzania wolnego czasu, a nawet potrzeby kultural-
ne lub ich brak - stają się wyraźnymi oznakami statusu społecznego,
wyznaczają przynależność do danego świata, i w związku z tym pozycję w da-
nym polu. Ponieważ w różnych polach można pozycjonować się inaczej, uwa-
żamy, że kategorie dominujących i zdominowanych należy traktować czysto
relacyjnie i kontekstualnie. Podobnie jak kategorie kultury wysokiej i niskiej nie
przekładają się w żaden sposób na charakterystykę kultury nowoczesnej
(mieszczańskiej) i tradycyjnej (chłopskiej). W ramach tej drugiej można napo-
tkać zarówno elementy kultury wysokiej (mocno symbolicznej i anty-instrumen-
talnej), jak i niskiej (opartej na pewnym społecznym pragmatyzmie).

Do problematyki uczestnictwa w kulturze podeszliśmy od strony społecznej
percepcji znaczenia uczestnictwa w kulturze. Nasze pytanie badawcze: Jakie
są warunki uczestnictwa lub braku uczestnictwa w kulturze? w trakcie indywidu-
alnych wywiadów pogłębionych zmaterial izowało się w postaci następujących
pytań zadawanych badanym: „Jakie wydarzenia kulturalne się tu l iczą? Kto na
nie chodzi i co z tego wynika? Czego brakuje, jeśl i chodzi o tzw. ofertę kultural-
ną? Czy coś jest zbędne? W których wydarzeniach nie wypada brać udziału i
dlaczego?”. Nasi rozmówcy, pytani o lokalne l iczące się wydarzenia, formułowa-
l i odpowiedzi, które nie tylko traktują uczestnictwo numeratywnie i i lościowo (na
to wydarzenie chodzi dużo uczestników, itd.), ale dają też ich opis. Badani opo-
wiadali , jak rozumieją udział w tych wydarzeniach, co znaczy ten udział lokalnie,
wreszcie, jak łączy albo (częściej) dziel i on mieszkańców na różne grupy w za-
leżności od: wykształcenia, pochodzenia etnicznego/wyznania oraz pozycji w
dychotomii miejscowy-przyjezdny lub mieszkaniec Białowieży-turysta. Pytal iśmy
również o subiektywną ocenę tzw. oferty kulturalnej - czy jest wystarczająca i do
kogo zasadniczo skierowana. Interesowały nas też praktyki kulturowe charakte-
rystyczne dla białowieskiego stylu życia, związane z tradycją, ale też nowe, po-
jawiające się w związku ze zmianami cywil izacyjnymi (co jest typowe? I co
jest/było charakterystyczne dla Białowieży?). Bardzo istotnym był dla nas wy-
miar czasowy – możliwość uchwycenia zmiany, którą czasami sygnalizowali sa-
mi rozmówcy. Odpowiedzi dotyczyły więc w dużej mierze sposobów
postrzegania uczestnictwa w kulturze przez naszych rozmówców. Tym samym,
w pierwszej perspektywie mowa będzie o tym, jak praktyki kulturowe czy – jak
się przyjęło mówić – uczestnictwo w kulturze rozumiane jest lokalnie.

Druga perspektywa analityczna, związana z danymi zebranymi w ramach
badania ankietowego (przypomnijmy: z tymi samymi rozmówcami), miała cha-
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rakter pomocniczy i informacyjny. Zgromadzone w ten sposób dane potraktowa-
l iśmy en bloc jako wskazówki wyznaczające kierunek pogłębienia analiz jako-
ściowych, skoncentrowanych na charakterystyce ważnych aktorów społecznych
jako reprezentantów poszczególnych światów. Kwestionariusz ankietowy, wy-
pełniany przez badanego samodzielnie po zakończeniu wywiadu, służył do po-
wtórnego wypowiedzenia się na temat codziennych praktyk kulturowych,
korzystania z nowych mediów, stosunku do czasu wolnego, wskazania najważ-
niejszych wydarzeń/instytucj i kulturalnych, a także określenia miejsc oraz warto-
ści, które są dla badanego istotne i były istotne w jego rodzinie (por. Aneks 5)74.
Dzięki użyciu formy ankiety, odpowiedzi na pytania były traktowane jako bar-
dziej zobiektywizowane opinie a nie narracje, a uzyskane w ten sposób wiado-
mości pozwoliły nam zminimalizować rozdźwięk metodologiczny pomiędzy
jakościowymi i i lościowymi metodami zbierania danych. Uporządkowane infor-
macje z ankiet dotyczące gustu, transmisj i wartości rodzinnych, czy wyznania i
wykształcenia stanowiły dla nas niezbędny kontekst do interpretacji wypowiedzi
narracyjnych.

W celu przejrzystości analizy rozdział ten podzielony jest na dwie zasadni-
cze części dotyczące percepcji poszczególnych wydarzeń i praktyk kulturowych
oraz relacyjnej analizy lokalnego pola kultury. Pierwsza skoncentrowana jest na
omówieniu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych jako wyboru czy manife-
stacj i , a więc dotyczy wskazania lokalnych kategori i różnicujących owo uczest-
nictwo. Innymi słowy, chcemy pokazać, jak sami mieszkańcy systematyzują
lokalne wydarzenia kulturowe, a nie dokonać tego poprzez kategorie zewnętrze
wobec badanej zbiorowości. W drugim kroku postaramy się przeanalizować dy-
namikę sieci relacj i w lokalnym polu kultury, czyl i odpowiedzieć na pytanie kto i
jak tutaj zajmuje się kulturą i co z tego wynika.

74 Ze w względu na to, że ankiety traktowaliśmy jako narzędzie pomocnicze, dostarczają nam
one dodatkowej charakterystyki badanych rozmówców – nie są natomiast reprezentatywne dla
mieszkańców gminy Białowieża w sensie statystycznym.
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Uczestnictwo jako wybór dystynktywny,
czyli kultura ma znaczenie

Przypomnijmy diagnozę Bourdieu: „Stawką walk symbolicznych jest narzu-
cenie prawomocnej wizj i świata społecznego i jego podziałów, to jest władza
symboliczna jako władza tworzenia świata (. . . ) władza narzucania i wpajania za-
sad konstruowania rzeczywistości – a w szczególności zachowywania lub prze-
kształcania ustalonych zasad jednoczenia się i separacji , stowarzyszenia się i
rozdzielania, które już działają w świecie społecznym, takich jak aktualne klasy-
fikacje w kwestiach płci, wieku, tożsamości etnicznej, rel igi i czy narodowości – a
zatem zasadniczo, władza nad słowami używanymi do opisu grup lub reprezen-
tujących je instytucj i” (Bourdieu 2008: 45). Przyglądając się uczestnictwu w wy-
darzeniach i imprezach proponowanych przez białowieskie instytucje, widać, że
część z nich jest lokalnie interpretowana przez rozmówców jako arena walk
symbolicznych, których orężem są kategorie smaku/gustu, narodowości oraz tu-
tejszości. Innymi słowy, rozmówcy rozpoznają wydarzenia jako przypisane do
pewnych kategori i np. wysoki poziom – niski poziom czy kultura raczej polska –
raczej białoruska, ujawniając w ten sposób swój habitus i jednocześnie uczest-
nicząc w walce symbolicznej o ustanowienie obiektywnej, prawomocnej wizj i
świata. W takim razie lokalne instytucje (nie tylko instytucje kultury, ale również
inne inicjatywy w lokalnym polu kultury) traktować można jako wehikuły repro-
dukcji władz symbolicznych. Piszemy o władzach symbolicznych w liczbie mno-
giej, ponieważ z badań wynika, że Białowieża to miejsce, w którym nie można
wyróżnić wyraźnej kultury dominującej. Dostrzegamy tu raczej starcia różnych
kultur/wizji świata, pretendujących do miana dominujących/prawomocnych.
Oferta kulturalna wyraźnie więc wpisywana jest w lokalną siatkę i grę znaczeń,
a w związku z tym uczestnictwo w danym wydarzeniu zależy od przypisywane-
go mu znaczenia. O jakie jednak znaczenia chodzi? O takie, które wprowadzają
mocną dystynkcję kulturową: buracki, jarmarczny, katolickiL itd. Należy też
podkreśl ić, że część imprez i wydarzeń nie została poddana przez naszych roz-
mówców tak wyraźnej kategoryzacji . Noc Muzeów czy festiwal Wertep, ale też
np. Bieg Żubra potraktowane zostały w wypowiedziach całkowicie neutralnie
(por. Tab. 2).
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„Jakie wydarzenia kulturalne odbyły się ostatnio w Białowieży?

Proszę wskazać 3, które najlepiej Pan/i pamięta?”

Noc Kupały

Spotkania z Arią

Uniwersytet Powszechny /Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia i jej działania
(np. Teatr w Stodole)

Koncerty w kościele/cerkwi; Dni Muzyki Cerkiewnej

Różne imprezy okolicznościowe (np. Dzień Matki, Święto 3 maja)

Arie nad Stawami

Peretocze

Noc Muzeów

Wertep

Liczba

wskazań75

34

1 7

1 6

1 2

1 0

9

6

5

4

Tab. 2. Wydarzenia kulturalne, które odbyły się w Białowieży, zapamiętane przez
respondentów76; N=47.

75 Pytanie miało charakter otwarty, w tabeli znajdują się skategoryzowane w toku analizy
odpowiedzi.
76 Liczba w tej rubryce jest sumą wskazanych możliwych trzech odpowiedzi, dlatego przekracza
liczbę respondentów (N).

Nasza analiza skoncentrowana jest zatem na tych wydarzeniach, wokół
których pojawiła się antagonizująca narracja. W wypowiedziach badanych były
to przede wszystkim Noc Kupały i Peretocze, ale też czasami działania
Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach czy Teatru w stodole (Spotkania
Teatralne). Opis poszczególnych instytucj i , najważniejszych imprez i wydarzeń
znajduje się w rozdziale poświęconym charakterystyce gminy (Rozdz. 3, strony
52-62).
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Kategorie: smak/gust i narodowość
Największą lokalną imprezą (masową, o zasięgu regionalnym, a nawet

ogólnopolskim) jest Noc Kupały, organizowana w Białowieży na początku l ipca
(takie same wydarzenia z okazji letniego przesilenia odbywają się w innych
miejscowościach regionu, a ich mieszkańcy odwiedzają się nawzajem). Noc, or-
ganizowana w Białowieży przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
od ponad 20 lat jest wydarzeniem najczęściej komentowanym w wywiadach in-
dywidualnych i jednocześnie wskazywanym w ankietach jako najważniejsze,
najbardziej charakterystyczne oraz rozpoznawalne (por. Tab. 2). Impreza ta naj-
częściej przywoływana była przez rozmówców w kategoriach gustu/smaku77:
„Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym jest Noc Kupały, ale nie wiem, na ile
jest to wydarzenie kulturalne, czy impreza plenerowa, taka popijawa” [R7]78.

Wiązanie Nocy Kupały z alkoholem (a właściwie z jego nadmiarem) pojawia
się też często w innych wypowiedziach („pi jacka impreza” [R1 8], „pi jaństwo mło-
dzieży” [R35], „chlaństwo” [R47]) i rozumiane być może jako strategia dystanso-
wania się do niej poprzez kategorię gustu/smaku. Inne określenia, związane z
tą sama kategorią, które wymienil i rozmówcy to: „nieskomplikowana” [R11 ], „bu-
racka” [R22], „jarmarczna” [R25], „disco-polo, prosta” [R29], „potupajka” [B39].
Te negatywne oceny stanowią uzasadnienie dla nie uczestniczenia w tej impre-
zie: „nie interesuje mnie pójść się napić sikacza, powrzeszczeć, czy się pogi-
bać” [R22].

Pozytywne oceny Nocy Kupały w naszej grupie rozmówców zdarzały się
zdecydowanie rzadziej: „Fajne imprezy – rozmówca używa liczby mnogiej, bo
odnosi się również do innego festiwalu muzyki etnicznej, czyl i Peretocza - bar-
dzo pożyteczne (U) muzyka regionalna czy białoruska – to powinno być (U),
ponieważ nawiązuje do tradycji” [R26], w podobnym tonie wypowiada się też in-
ny badany [R1 3]. Rozpoznanie i określenie imprezy jako „fajnej”, a więc odpo-
wiadającej gustowi/smakowi rozmówcy oznacza wyrażenie chęci udziału w niej.
Kategoryzacja wydarzenia oznacza więc wyraz habitusu rozmówcy, a jednocze-
śnie – poprzez normatywny charakter – wyraz walki symbolicznej. „Fajne” i „po-
żyteczne” oznacza bowiem lepsze, takie, które powinno trwać i stanowi
przeciwieństwo „popijawy”, której powinno się zakazać, a więc wyeliminować.
Kategoria smaku/gustu rzadko funkcjonuje samodzielnie, a raczej – jak ma to

77 Zaznaczyć należy, że są to kategorie spontanicznie przywoływane przez rozmówców, a więc
stanowiące część lokalnego rozumienia kultury. Najczęściej przywoływaną kategorią był
gust/smak.
78 Wszystkie wyróżnienia w cytatach pochodzą od autorów raportu.
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miejsce w powyższej wypowiedzi - jest powiązana z innymi: pożytecznością, re-
gionalnością, narodowością, tradycją czy tutejszością. Omówimy je dokładnie
poniżej, w tym miejscu zaznaczmy tylko to, co powyższa wypowiedź wskazuje
wyraźnie: gust/smak nie stanowi kategori i zawieszonej w symbolicznej próżni,
ale odnosi się do lokalnej sieci symbolicznej, jest związany z innymi kategoriami
różnicującymi. Jeden z rozmówców stwierdził, że Noc Kupały jest ostatnio „co-
raz lepsza. Ale cały czas dla mnie to jest jakiś taki trochę miejscowy spęd, gdzie
niekoniecznie się przychodzi, żeby posłuchać, jakiegoś tam, powiedzmy, jakichś
pieśni folklorystycznych i tak dalej, tylko raczej, no jest to impreza, gdzie można
spotkać się, ze znajomymi pojechać, napić piwa i gdzieś tam posiedzieć, poła-
zić i się pobawić” [R43]. Jak w takim razie pogodzić to z emocjonalną wypowie-
dzią jednej z mieszkanek, która nie chodzi na Święto Kupały, bo ją denerwują
gri l le i zapachy: „20 lat temu to była cudowna impreza, teraz trochę bardziej jar-
marczna; wartość obniżyła się znacznie” [R25].

Gust/smak stanowi więc bezpośrednio kategorię wartościującą, a ocena za-
leży od habitusu rozmówców, jak również stanowi wyraz walki symbolicznej.
Drugim najczęściej wskazywanym w ankietach (por. Tab. 2) i komentowanym w
wywiadach wydarzeniem były Białowieskie Spotkania z Arią, cykl iczne koncerty
plenerowe muzyków z fi lharmonii w Grodnie oraz białoruskich i polskich śpiewa-
ków: „to taki już troszeczkę wyższy poziom” komentuje jeden z rozmówców
[R35]. Dla [R46] „imprezy na poziomie” to też Spotkania z Arią oraz te odbywa-
jące się w kościele. Wyraźnie też widać, że wydarzenia muzyczne dominują w
percepcji mieszkańców, są dla nich zauważalne, choć mocno dystynktywne.

Należy podkreśl ić, że różnica pomiędzy Nocą Kupały a Spotkaniami z Arią
wyrażana jest przez część rozmówców w kategoriach różnicujących kulturę wy-
soką i niską. Zarazem kategoria smaku/gustu wiąże się bezpośrednio z drugą z
najczęściej przytaczanych kategori i – narodowością i wyznaniem: „Noc Kupały
to prosta rozrywka, niezrozumiała dla Polaków (wszystko po białorusku). Dla
mnie to jest fenomen, kiedy ktoś chce promować (U), mamy pokazać się in-
nym, po to to robimy, przyjeżdżają ludzie z całego rejonu, Warszawy, przycho-
dzą na to i kompletnie nie rozumieją nic, dlatego że nie tylko śpiewanie, ale i
zapowiedzi, konferansjerka - wszystko bez słowa języka polskiego. Noc Kupały
jest swoistego rodzaju manifestacją (etniczną, nie rel igi jną!) Białorusinów, a nie
ukazaniem bogactwa kultury białoruskiej. Polacy traktują Noc Kupały jako nie-
porywającą rozrywkę i moment, w którym można taniej napić się piwa” [R29].

Rozmówca R29 wskazuje więc, że sens uczestnictwa w tym wydarzeniu
jest inny dla „Polaków i Białorusinów”. Piszemy tu te określenia w cudzysłowie,
jako cytaty, gdyż – jak pokazujemy w innym miejscu – samo określenie „Polacy,
Białorusini” jest częścią lokalnego sporu symbolicznego o to, kim są mieszkań-
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cy Białowieży (por. analiza pola etniczno-narodowego, R.4, s. 85-90); nie doty-
czy więc stałych tożsamości, ale relacyjnych odniesień do innych jako takich.
Nie można tego interpretować bez uwzględnienia następującego stwierdzenia:
„Noc Kupały zamieniła się w lokalne Woodstock – jest mnóstwo młodzieży, któ-
ra zainteresowana jest nie tyle występami, co gri l lem i piciem. Kiedyś przycho-
dzil i bardziej miejscowi, i to starsi, a dzisiaj goście przyjeżdżają samochodami i
mało jest miejscowych” [R35]. Taka ocena pochodzi od rozmówcy prezentujące-
go starsze pokolenie tutejszych mieszkańców. Tymczasem w oczach reprezen-
tanta przyjezdnych w średnim wieku, wydarzenie takie jak Kupała (i inne
festiwale białoruskie) „jest organizowane przez to wcześniejsze pokolenie, dla
których cała ta białoruskość to jest taki skansen troszkę, to nie jest język, to nie
jest książka, tylko to jest pan w haftowanej koszuli , który śpiewa” [R28]. Jak wi-
dzimy, w opisywaniu białowieskich wydarzeń kulturalnych charakterystyczne
jest nakładanie się podziałów etnicznych i wiekowych na klasyczną dystynkcję
kulturową: „ludzie tu myślą nadal: cywil izowanym będę wówczas, gdy będę Po-
lakiem, jeśl i jestem Białorusinem, to jestem mniej cywil izowany” [R35].

Istotna wydaje się zmiana w odbiorze Nocy Kupały, która zajmuje bez wąt-
pienia centralne miejsce na mapie wydarzeń kulturalnych w Białowieży. Ma też
długą historię: „Kiedyś było przekraczanie granic, i wtedy miejscowa ludność w
tym uczestniczyła, spotykali swoje rodziny po drugiej stronie granicy. Odkąd
granica jest granicą UE, te spotkania się skończyły” [R1 7]. Na dzień dzisiejszy
jej formuła i społeczna funkcja z perspektywy miejscowych mocno się zmieniła:
„To jest taka kiepska impreza. To nie jest impreza, która integruje ludzi” [R21 ].
My dodajmy: nie integruje, ponieważ wprowadza zbyt si lne dystynkcje smaku
(wysoki/niski) i narodowości.

Rozmówca R1 9, opisując mapę wydarzeń, podkreśla jeszcze mocniej: „Naj-
większe znaczenie mają wydarzenia związane z narodowością białoruską i
związaną z nią kulturą”. Tym samym różnicuje uczestników według kategori i na-
rodowości , która – jego zdaniem – staje się kluczem do zrozumienia sensu
uczestnictwa w danym wydarzeniu. W takiej sytuacji , gdy rozmówca nie czuje
się związany z kulturą białoruską (nie jest ona częścią jego habitusu), imprezy
rozpoznawane przez niego jako „białoruskie”, mogą być przez niego kontesto-
wane właśnie w tej perspektywie. Dla rozmówcy R32 Noc Kupały to wydarzenie
nacjonalistyczne: „tam nie ma nic po polsku. Ale mają prawo, dlaczego nie”.
Zwróćmy uwagę na drugą część wypowiedzi – przyznanie prawa do odbywania
się w Białowieży imprez – zdaniem rozmówcy – innych niż w języku polskim.
Prawo przyznaje ten, kto czuje, że należy do większości, grupy dominującej.

Samookreślenie w kategoriach narodowościowych (przejawianie się habitu-
su) wpływa więc na ocenę lokalnych wydarzeń. Rozmówca R42 stwierdza: „Wy-
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darzenia kulturalne nastawione są na tutejsze środowisko” [chodzi o tradycje
białoruskie i prawosławne] - w kulturze brakuje imprez większych, które
uwzględniałyby także inne [katol ickie i polskie] elementy: „czasami za dużo jest
mi tych imprez kulturowo związanych zupełnie z tym rejonem” [R42]. Zauważa
również, że zbyt si lnie eksponowany jest też carsko-rosyjski element w restau-
racjach, nazwach, muzyce: „a przecież przez 600 lat tu byl i królowie” (w domy-
śle „polscy” królowie). Jeszcze mocniejszą dystynkcję wprowadza inna
charakterystyczna wypowiedź: „właściciele „Carskiej” zrobil i taki „lamus”, „Di-
sneyland”, który nie oddaje charakteru Białowieży”[R37].

Kategorie wyznaniowe stosowane były do oceny lokalnych wydarzeń zde-
cydowanie rzadziej niż narodowościowe. Wprost użył ich np. rozmówca R7, dla
którego lokalne imprezy mają swoje drugie, wyznaniowe dno: „zależnie od wy-
znawanej rel igi i władz Białowieży zmieniały się daty nocy Kupały. Kiedy we wła-
dzach był katol ik – data katol icka, kiedy prawosławny – data prawosławna.
Została prawosławna i uczestniczą obie grupy rel igi jne”. Co ważne, Noc Kupały
nie jest świętem religi jnym, ale związana jest z pogańską słowiańszczyzną – w
tym przypadku przesunięcia dotyczyły kalendarza, podług którego żyją obie
wspólnoty. Ale tym bardziej nie jest ona atrakcyjna dla osób związanych z rel igią
katol icką, preferujących tzw. imprezy patriotyczne, organizowane np. z okazji 3
maja czy 11 l istopada. Zachowania patriotyczne wiążą się ze światem Polaków-
katolików, co oznacza, że nawet akt wywieszania flagi może być potraktowany
jako praktyka o charakterze rel igi jnym.

Dystynktywną rolę Kupały podkreśla fakt, że na pozór podobne do niej wy-
darzenie, jakim jest letni festiwal muzyki etnicznej Peretocze, jest całkowicie od-
miennie postrzegane i oceniane. A przecież jest to również impreza masowa,
nastawiona na turystów, ale też skierowana do miejscowych: „Peretocze jest
bardziej atrakcyjne, bo można poznać inne kultury” [R31 ], [R25]. Nazwa Pereto-
cze „to coś po rosyjsku: między wrotami stodoły a wierzejąU”, to festiwal, gdzie
występują zespoły reprezentujące mniejszości, które kiedyś mieszkały w Biało-
wieży: Żydzi, Cyganie, Białorusini, Tatarzy - „warto przyjechać i zobaczyć, po-
słuchać. Kulturalna impreza” [R48]. Rozmówca R29 stwierdza: „mieszkańcy
chodzą na Peretocze”; „fajna imprezka, biorę udział” [R25], a R21 : „mieszkańcy
cenią Peretocze”,– a R50 doprecyzowuje: chodzą na „Peretocze – przegląd
różnych kultur, choć nazwa może mylić w kierunku białoruskiej kultury”). Co
więcej, przychodzą zarówno ci mieszkańcy Białowieży, którzy chodzą na Kupa-
łę, jak i ci, co omijają ją z daleka z powodów omówionych wyżej.
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Kategoria: zasiedzenie (tutejsi –
napływowi)

Odmienną kategorią różnicującą jest zasiedzenie, a więc segregowanie
imprez, wydarzeń i instytucj i według klucza tutejsi – napływowi (por. R 4, s71 -
77). Zacznijmy od incydentu, który si lnie i symptomatycznie ujawnia lokalną
pracę kategori i zasiedzenia, jak również dosłownie egzemplifikuje powiązanie
smaku z habitusem. Jak relacjonuje rozmówca R6, mieszkańcy „napływowi”
chciel i , aby w przedszkolnym jadłospisie było więcej ryżu i kaszy a mniej
ziemniaków: „zrobiła się afera i trzeba było przepraszać szefową kuchni, kwiaty
i bombonierki były (U). To było generowanie kolejnego konfl iktu (U). To był
strzał w stopę dla tej grupy, która chce działać” [R6]. „Afera” wokół
przedszkolnego jadłospisu pokazuje – dokładnie tak, jak pisał Bourdieu – że
smak wytwarza dystynkcję. W tym przypadku różnica ziemniaki – ryż odnosi się
do różnicy mieszkańcy zasiedzieli czy tutejsi – mieszkańcy napływowi (piszemy
kursywą ze względu na relacyjność tych pojęć). Odrzucenie tych propozycji
przez mieszkańców zasiedziałych rozumieć należy jako próbę zachowania
dystynkcji . Ujawnia się tu opór wobec zmiany proponowanej przez
reprezentantów nawołoczy. Oczywiście jest on elementem szerszej „walki” o
dominację symboliczną w samej Białowieży, którą zewnętrzny obserwator
mógłby nazwać potyczką pomiędzy stylami życia. Rozmówca R6 wskazuje:
„Wśród napływowych życie towarzyskie kwitnie, czasami aż w nadmiarze (gri le,
etc.), co może być męczące. Przyjezdni organizują różne rzeczy: babskie
wieczorki fi lmowe, robótki ręczne, ktoś tam ma zespół w stodole, bo mają
perkusję, itd. ” [R6]. Brak włączania się w te aktywności mieszkańców
zasiedziałych jest więc wyrazem ich odmienności, strategią odróżniania
poprzez podtrzymywanie/kultywację swojego smaku, który buduje ich
odmienność i tożsamość oraz stanowi wartość samą w sobie. Jak
podsumowała to jedna z miejscowych: „ludzie siedzą i ogródki pielą” [R7]. W
takim razie wypowiedź rozmówcy R7, wskazującą na to, że mieszkańcy
zasiedzieli „to stagnacja” a przyjezdni – „aktywność”, interpretować można jako
próbę narzucenia lokalnej definicj i aktywności na bazie smaku, ujawniającego
się w lokalnie dostępnych wydarzeniach kulturowych.

Z tej perspektywy lokalne uczestnictwo w kulturze staje się polem re-
dystrybucji/układów i ścierania się smaków, a nie prostą opozycją pomiędzy
aktywnością i biernością. Dobrym przykładem jest tu Uniwersytet Powszechny
im Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach (dalej: UP). Rozmówca R6 mówi
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wprost, uzasadniając swoje uczestnictwo w organizowanych przez tę instytucję
wydarzeniach: „nigdy nie interesowałem się sztuką alternatywną, nie specjalnie
ją rozumiem, nie mogę powiedzieć, że mi się podoba, ale i tak będę chodził,
choć trudno mi powiedzieć dlaczego” [R6]. Co więcej, R6 przyznaje: „nie do
końca zrozumiel iśmy ostatnie przedstawienie, ale na następne pójdziemy”.
Rozmówca wskazuje więc wyraźnie, że udział w organizowanych przez
Uniwersytet wydarzeniach nie wynika z jego zainteresowań, gustu (podobanie
się), ale związany jest ze społecznym rozpoznaniem: „uczestniczą w tym ludzie
wykształceni, głównie naukowcy, jacyś ludzie z Hajnówki, i pojawiają się turyści
(jako sezonowy odbiorca)” [R6]. Tym samym, uczestnictwo w kulturze, w
wydarzeniach tej konkretnej instytucj i , przedstawione zostaje jako wyraz
aspiracj i społecznych. Grono odbiorców danego wydarzenia może być bardzo
ściśle związane z danym światem lub konfiguracją światów, między którymi
zachodzi podstawowa komunikacja oparta o wspólne wartości (czyl i
gust/smak).

Kolejną inicjatywą napływowych było powołanie nieformalnego koła robótek
ręcznych. Grupa młodych kobiet zaczęła regularnie spotykać się ze starszymi
miejscowymi kobietami, chcąc się od nich uczyć tradycyjnych robót ręcznych,
gotowania [R1 ]. Zależało im na tym, by powstało miejsce, gdzie można by się
spotykać i uprawiać rękodzieło, prowadzić warsztaty, pokazywać dzieciom
dawne tradycje. „Takie młode dziewczyny postanowiły, żeby coś zrobić dla tej
Białowieży” [R41 ]. Początkowo wiele kobiet było chętnych do takich spotkań i
działalności typu: malowanie jajek, tkanie, robienie pocztówek czy kotyl ionów
na święto 3 maja. Niektóre wyroby były sprzedawane, a pieniądze przekazane
na organizację Dnia Dziecka. Spotkania zostały zawieszone w okresie
wakacyjnym i nie udało się ich wznowić. „Zainteresować te lokalne kobiety stąd
(. . ) to jest naprawdę ciężki proces i nie jest łatwo” skomentowała jedna z
uczestniczek tych spotkań „to tak rośnie powoli” [R11 ].
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Sport jako aktywność integrująca
Część rozmówców, pytana o wydarzenia kulturalne, odnosiła się do sportu.

Z ich wypowiedzi wynika, że ważnym aspektem uczestnictwa w kulturze w Bia-
łowieży jest właśnie aktywność fizyczna, a dokładnie siatkówka, traktowana ja-
ko sport związany z tą miejscowością. Rozmówca R24 mówi: „Wszyscy tu grają
w siatkówkę”, a rozmówca R44 rozwija: „Białowieża jest malutka, ale jest znana
też (U). Znana była nie tylko przez przyrodę lub przez to, że mamy najwięcej
naukowców w Europie, czy jak niektórzy mówią, to również ostatnio staje się
też sławna w sporcie, przynajmniej w naszym rozumieniu, może to nasza py-
cha, tutaj, od takiego małego do takiego, jak ja i jeszcze starszych, wszyscy
grają prawie w siatkówkę. I są tam pewne sukcesy też (U) na miarę oczywiście
naszych możliwości, małych możliwości, bo miejscowość jest niewielka. . . ”. Co
jednak ważniejsze, siatkówka traktowana jest przez niektórych rozmówców jako
jedyna aktywność łącząca mieszkańców ponad podziałami. Rozmówca R32
stwierdza: „W piłkę siatkową grają wszystkie grupy, ale nie rozmawia się wtedy
o sprawach puszczy” [R32]. Międzyzakładowe mistrzostwa w piłce siatkowej
traktowane są przez R44 jako integrujące różne środowiska: „I też to integruje
pewnie Białowieżę, przynajmniej na ten jeden czy dwa dni (U) na dwa dni łączy
wszystkie środowiska, i naukowców (. . . ) nie patrzymy na siebie bykiem (U).
Spotykamy się, gramy, dobrze się znamy, czasami nawet też spotykamy się tak
gdzieś i jest ok” [R44]. Wspomniane też były pozytywnie inne imprezy sportowe:
„są takie wydarzenia bardziej w stronę sportowych typu „Bieg Żubra” był alboU
teraz był rodzinny bieg, organizowany przez dom dziecka, że się biegło rodziny
z dziećmi, tak – to było fajne” [R11 ]. Siatkówka nie tylko pełni funkcję integrują-
cą społeczność, ale wprowadza też równowagę, jeśl i chodzi o wizerunek Biało-
wieży, zdominowany przez przyrodę (żubr, BPN).

Podsumowując, powyższa analiza pokazuje, że wydarzenia i inicjatywy
kulturalne niewątpliwie łączą mieszkańców, bo umożliwiają im komunika-

cję i wymianę symboliczną, ale ponieważ jest to wymiana znacząca (tzn.

dystynktywna, wskazująca na to, co lepsze/gorsze, wyższe/niższe), jedno-

cześnie, w sposób nieunikniony, wprowadza podziały. Białowieskie wyda-
rzenia i imprezy kulturalne klasyfikowane są według lokalnie przypisywanych im
kategori i , a w związku z tym, brak uczestnictwa nie zawsze musi oznaczać bier-
ność kulturalną, ale czasami jest stawianiem oporu kulturze dominującej lub za-
grażającej (w tym przypadku znaczące jest połączenie w narracjach
nieskomplikowanej rozrywki i białoruskości Nocy Kupały z wyrobionym sma-
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kiem bywalców Teatru w stodole). Rozmówcy dokonują klasyfikacji imprez i wy-
darzeń głównie w kategoriach smaku/gustu oraz narodowości i zasiedzenia, a
samo ich określenie jest wyrazem stosunku do nich, a więc potwierdzeniem
swojego kapitału kulturowego i społecznego.
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ROZDZIAŁ 7
LOKALNE POLE KULTURY
 czyli kto tutaj się zajmuje kulturą

Spójrzmy na to z bardziej całościowej, relacyjnej perspektywy. W naszym
badaniu przyjęl iśmy, o czym pisal iśmy we wstępie, że każdy człowiek - jako
reprezentant jakiegoś świata społecznego - jest na swój sposób „człowiekiem
kulturalnym”, to znaczy mającym do czynienia z praktykami wartościotwórczymi
i znaczącymi w lokalnym polu społeczno-kulturowym. Opowiedzmy w takim
razie jeszcze raz o białowieskim polu kultury z trochę innej perspektywy,
wydobywając wieloraki sens tych wskaźników, ich społeczną arbitralność i
subiektywność. Staral iśmy się powyżej zasygnalizować, na czym polega styl
życia mieszkańców, który jest dynamicznie zmieniającą się wypadkową
różnorodnych kapitałów kulturowych, dominujących w danym momencie/okresie
w polu społeczno-kulturowym. I właśnie owa różnorodność – jej mozaikowa
struktura – wyłania się jako specyfika pola kulturowego Białowieży.

W tym miejscu dokładniej przyjrzymy się, jak wygląda lokalne pole kultury
oraz problematyka uczestnictwa w kulturze, pojęte dynamicznie i relacyjnie.
Odwołamy się do ankietowych odpowiedzi naszych rozmówców na pytanie o
najważniejsze instytucje kultury oraz do wywiadów (blok 3, Patrz: Aneks 3).
Obraz funkcjonujących w Białowieży instytucj i zajmujących się kulturą, jaki
wyłania się z opowieści badanych, wygląda następująco. Większość z nich
rozpoznaje wyłącznie Białowieski Ośrodek Kultury, który jako kluczową
instytucję zajmującą się kulturą w Białowieży wskazuje 45 z 49 respondentów i
działania prowadzone przez Uniwersytet Powszechny w Teremiskach/Fundację
Edukacyjną Jacka Kuronia (Tab. 4). Co ciekawe, druga z wymienionych
instytucj i nie znajduje się w samej Białowieży, ale w pobliskiej wsi, a mimo to
rozpoznana została na drugim miejscu pod względem ilości wskazań jako
istotna instytucja kultury w gminie.

Poniżej przyjrzymy się dokładniej działalności dwóch, wskazanych przez
rozmówców jako najważniejsze, instytucj i kultury, tak jak są one opisywane
przez reprezentantów różnych światów.
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„Jakie instytucje kultury działają w [Białowieży]?

Proszę wymienić 3 najważniejsze według Pana/i dla gminy”

BOK

Uniwersytet Powszechny / Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
/ Teatr w Stodole

Różne: restauracje, stowarzyszenia, galerie, instytuty naukowe, klub sportowy

BPN: Muzeum; OEP

Bibl ioteka

Szkoła/przedszkole

Cerkiew, kościół, chóry

Technikum Leśne

Nadleśnictwo, OEL

Liczba

wskazań79

45

24

9

6

5

4

3

2

2

Tab. 4. Najważniejsze instytucje kultury w Białowieży wskazane przez rozmówców80;
N=49.

79 Respondenci wskazali w tym pytaniu różne podmioty w tym też takie, które nie wchodzą
w ustawową definicję instytucj i kultury, ale kojarzą się im z działaniami kulturowymi. Odtwarzamy
tu ich wskazania.
80 Liczba w tej rubryce jest sumą wskazanych możliwych trzech odpowiedzi, dlatego przekracza
liczbę respondentów (N).

„Wspólne” miejsce?
Z wypowiedzi wynika, że Białowieski Ośrodek Kultury mógłby stać się takim

miejscem „wspólnym” dla wielu osób zaangażowanych w życie społeczno-kultu-
ralne ze względu na tradycję, miejsce usytuowania (w samym centrum Biało-
wieży, w którego budynku mieści się też Urząd Gminy) czy możliwości lokalowe
(dysponuje salą kinową, oraz przestrzenią Galeri i OBOK, którą można też wy-
korzystywać na warsztaty i różnorodne spotkania mieszkańców). Do przestrzeni
zarządzanych przez BOK należy też stadion (m. in. z boiskami do siatkówki pla-
żowej), na którym latem mogą odbywać się plenerowe imprezy. Jak już pisal i-
śmy wyżej, siatkówka stanowi prawdziwą „miłość białowieżan” i sporo
młodzieży ją uprawia. Nowy dyrektor BOK-u sam jest trenerem siatkówki, także
kontynuuje tę tradycję. Wraz z objęciem przez niego stanowiska pojawiły się na-
dzieje na rozbudzenie życia kulturalnego: „dużo robi, dużo robi, rzeczywiście to
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widać” [R11 ], „robi fajne projekciki małe” [R1 8]. Jego największą zaletą jest, za-
uważana przez mieszkańców, otwartość na współpracę z wieloma różnymi
światami - zarówno z miejscowymi, jak i z przyjezdnymi, starymi i młodymi.
Ośrodek nawiązał kontakt z rodzicami dzieci w wieku szkolnym (głównie młody-
mi matkami), które pomogły przy organizacji Dnia Dziecka. Jak opisuje jedna z
nich: „bardzo dobrze nam się współpracuje (. . . ) na każdy pomysł reagujeU on
po prostu nas wspiera (U) ale my też mu pomagamy (. . . ) żeby zrobić coś fajne-
go w takiej małej miejscowości, to trzeba się wspomóc nawzajem” [R11 ].

Budynek Białowieskiego
Ośrodka Kultury prawie
w całości zajmują biura
Urzędu Gminy
Białowieża. Fot. Paweł
Winiarski.

Dzień Dziecka w 201 2 roku był ważnym wydarzeniem w miejscowości, bo
było „to pierwsze wydarzenie od wielu lat, kiedy coś zrobiono razem” [R2] i
przyszło na nie dużo osób, przede wszystkim miejscowych. „Mieszkańcy przy-
chodzą wtedy, kiedy występują ich dzieci. BOK powinien ruszyć w tę stronę [. . . ]
trzeba organizować to społeczeństwo”[R1 ]. Widać tutaj uniwersalną i jednoczą-
ca siłę pewnego typu kapitału kulturowego: pomimo lokalnych różnic kulturo-
wych i si lnych granic symbolicznych jest pewien typ imprez, które mają szanse
stać się społecznym spoiwem ze względu na kryjące się za nimi uniwersalne
wartości: „Imprezy na dzień matki, dziecka i kobiet – idą na nie wszyscy”[R1 3].
Wzmacniając za pomocą tego typu działań (skierowanych do wszystkich, którzy
mają dzieci/są rodzicami) kapitał społeczny mieszkańców, jest szansa na ogra-
niczenie dystynktywnej mocy poszczególnych kapitałów kulturowych i stworze-
nie wspólnej przestrzeni komunikacji między różnymi grupami – przede
wszystkim miejscowymi i przyjezdnymi. Młode kobiety zauważają także pozyty-
wy pewnej synergii i wymiany pomysłów między społecznością a instytucjami:
„ja to widzę, że się taka siatka tworzy, jakiejś współpracy, i dzięki temu, że to
jest Dzień Dziecka, jest po prostu super, bo jest tyle atrakcji , że ledwie można to
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ogarnąć, no bo wszyscy się w to włączyli” [R11 ]. Z analiz rozmów wynika, że
grupą, której zależy na tym w szczególności, są mieszkańcy napływowi. Do po-
wodów, o których pisal iśmy wyżej (znaczenie kapitału zaangażowania w polu
obywatelskości) dochodzi jeszcze jeden, bardzo prozaiczny: grupa ta, pozba-
wiona w tym miejscu korzeni i zaplecza rodzinnego, pragnie wszelkimi sposo-
bami wzmacniać swój kapitał społeczny i oswoić przestrzeń białowieską, m. in.
przez działalność na polu kultury („chcemy się wielu rzeczy dowiedzieć, bo nie
jesteśmy stąd” [R1 ].

Jeśl i chodzi postrzeganie strategii BOK-u, to ujawnia się jej dwutorowość: z
jednej strony, jak podkreśla nasz rozmówca, „Białowieża jako taka miejscowość
z marką, zasługuje na to, żeby mieć dużą taką własną, znaną w całej Polsce
imprezę” [F02: R1 ], by przyciągać turystów, których obecność jest dla miesz-
kańców korzystna z perspektywy ekonomicznej. Z drugiej strony, BOK obsługu-
je tzw. akademie rocznicowe, związane już bardziej z kulturą narodową (święta
patriotyczne i narodowe). „Na każdej akademii (U), jeżel i są już jakieś piosenki,
jest jakaś piosenka polska, jakaś białoruska i nie ma problemu, bo w takiej miej-
scowości jesteśmy, że raczej to się nakłada” [R2]. Świadczy to o podejmowaniu
prób łączenia i przekraczania symbolicznych granic oraz łagodzeniu napięcia w
polu etniczno-narodowym. Pozostaje pytaniem, czy tego typu strategia znajdzie
uznanie w innych grupach społeczności białowieskiej, przejawiając się wyższą
frekwencją na kolejnych koncertach czy przedstawieniach organizowanych
przez ośrodek.

Podobnie zresztą jest z nakładającym się na pole etniczno-narodowe, acz-
kolwiek nie tożsamym, polem religii . I tutaj działalność BOK wzmacnia białowie-
ski ekumenizm, o którym wcześniej pisal iśmy. Chodzi o to: „aby łączyć, albo
jeżeli nie da się niektórych spraw połączyć, to pomagać jednym i drugim tak”
[R2]. Taka aktywność może być jednak różnie postrzegana z perspektywy roz-
maitych mieszkańców, którzy mogą niekiedy odbierać to jako zawłaszczanie
przez przyjezdnych ich instytucj i i wprowadzanie elementów kulturowo obcych
(np. pewnego typu aktywności, czy narzucania stylu działania). Z powodu dys-
tynkcji kulturowej dla reprezentantów pewnych światów może się okazać, że
„BOK się nie l iczy, nic nie robi” [R47] albo, że nie prezentuje kultury specyficznej
dla Białowieży [R39]; „dom kultury to jest jakiś taki sztuczny twór prawda, gdzie
realizuje zadania statutowe (. . . ) ale nie poszukuje pierwotnej histori i”[R37]. Ale
głosy takie pojawiały się dosyć rzadko. Na pewno istotną sprawą, decydującą o
pozycji BOK-u w polu lokalnej kultury, jest jego ścisła współpraca z Urzędem
Gminy. Czasem twierdzi się, wspominając o ośrodku, że „jest tożsamy z urzę-
dem”, i dzięki temu bardzo skuteczny w swoich działaniach [R11 ]. Czasami ta
współpraca opisywana jest jako „zajęcie przez Urząd” [R35], czyl i może być po-
strzegana jako dominacja pola władzy nad polem kulturowym.
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Innego rodzaju napięcia związane są z odbiorem działalności drugiej, wska-
zanej jako najważniejsza instytucj i kultury – a mianowicie z Uniwersytetem Po-
wszechnym im. Jana Józefa Lipskiego (dalej: UP) prowadzonym w Teremiskach
przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia (dalej: Fundacja). Fundacja, i jej lo-
kalna działalność (Teatr w stodole oraz inne realizowane programy, jak warszta-
ty dla dzieci) są wskazywane przez dużą liczbę rozmówców jako istotne dla
gminy działania związane z kulturą (por. Tab. 3). Jak twierdzi jedna z badanych,
Fundacja jest „raptem 1 0 lat” – dopiero powoli wtapiają się w otoczenie, ale co-
raz więcej osób uczestniczy w ich działaniach i oni „robią tutaj nieocenioną ro-
botę” [R22]. Z kolei pytany o braki w ofercie kulturalnej inny badany stwierdził:
„od czasu jak jest Uniwersytet Powszechny, to jest do wyboru, bardzo ciekawie,
teatr. . . ” [R32]. Mimo, że nazwa uniwersytet była wymieniana przez wielu bada-
nych, to często używa się również skrótowej nazwy Teremiski, „to mi się kojarzą
z centrum kulturalnym” [R11 ].

Jaka kultura i dla kogo?

Siedziba Uniwersytetu
Powszechnego im. Jana
Józefa Lipskiego w Tere-
miskach. Fot. Katarzyna
Winiarska.

Ze względu na swoją lokalną wyjątkowość, uczestnictwo w działaniach Fun-
dacji/UP ujawnia różne lokalne podziały (oparte głównie o kapitał zasiedzenia) i
to za równo ze względu na to, kto jest organizatorem, jak i ze względu na to, do
kogo adresowane jest działanie. Rozmówca R7 wskazuje, że sam fakt, iż osoby
działające w UP nie urodziły się w Białowieży powoduje, że niektórzy mieszkań-
cy miejscowości nie chcą uczestniczyć w tamtejszych wydarzeniach: „oni są po-
strzegani jako osoby przyjezdne i też kojarzeni jako ekolodzy, i dlatego część
osób nie przyjdzie do Uniwersytetu” [R7]. Nawet jeśl i miejscowi wiedzą, że „kul-
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turalnych rzeczy dzieje się trochę w Teremiskach” [R1 8], to powodem trudności
z rozszerzeniem kręgu odbiorców jest nie tylko kwestia „poziomu”, ale fakt, że
to ludzie z zewnątrz proponują takie rzeczy: „w Teremiskach jest szkoła i oni też
robią spotkania, przedstawienia, wspólnie też ustalamy, gdzie co i jak. Miesz-
kańcy średnio z tego korzystają, przychodzą ci, którzy przyjechali z rodzinami,
rdzenni nie. Może dlatego, że podchodzą z nieufnością do tego rodzaju imprez”
[R1 7].

Co jednak ważne, rezerwa naszych rozmówców nie dotyczy osobiście sa-
mych animatorów „tego, co się dzieje u Pawła i Kasi” [R7]. Ich codzienna obec-
ność i życie w lokalnej społeczności oswajają i uwiarygodniają ich kulturową
działalność. Gdy rozmówcy kojarzyl i osoby, ten spersonifikowany odbiór był bar-
dzo pozytywny: „kulturą zajmują się tu [w Teremiskach] głównie Winiarscy i ro-
bią to bardzo dobrze, nie mam wątpliwości” [R26]. Mamy tutaj bardzo ciekawy
problem „rozczszepienia się” wizerunku instytucj i na dwa wymiary, przy jedno-
czesnym zachowaniu ciągłości przekazu: jeden wymiar postrzegania dotyczy
konkretnych osób („teatr Winiarskich” [R8]), drugi poziom – bardziej ogólny –
dotyczy samych działań UP (w domyśle Fundacji), a sprowadza się do podkre-
ślania obecności instytucj i , ale bez wyraźnego rozpoznania poszczególnych ty-
pów działań: „jakieś warsztaty, ale to trzeba spytać. . . ” [R2], „na pewno coś tam
robi ten Uniwersytet. . . dużo jest zawsze plakatów, dużo jakiś tam spektakl i , tak-
że na pewno oni coś robią i to każdy ich kojarzy” [R24]. „Uniwersytet Powszech-
ny robi, każdy ich kojarzy” [23]. Jak podsumowuje stała bywalczyni: „Fundacja,
uniwersytet, Winiarscy – wszyscy wiedzą, że to jedno. . . ” [R1 ].

Część rozmówców postrzega działania UP z dystansem, wskazując swoistą
„el itarność” czy „obcość” prezentowanej tam kultury o charakterze uniwersal-
nym: „Teremiski tutaj wydają mi się dobrym przykładem, bo to rzeczywiście jest
coś bardzo, bardzo fajnego, ale to jest w Teremiskach i ja widzę jednak, że to
jest bardzo ograniczona grupa ludzi i ja ciągle widzę tam, no poza, powiedzmy,
turystami (. . . ) to ciągle są ci sami ludzie. . . ” [R43]. „Często jeżdżę do Pawła w
Teremiski i też jest bardzo mało ludzi z Białowieży” [R1 0]. Wśród przychodzą-
cych, rozmówca R43 wymienia: naukowców, nauczyciel i oraz „ludzi nie stąd,
może bardziej wykształconych, mających może wyższe potrzeby kulturalne”
[R43], inny określa ich jako „głównie ludzie z instytutów” [R32]. Pojawienie się w
Teremiskach na spektaklu jest nie tylko wyrażeniem akceptacji dla przyjezd-
nych, ale też dla proponowanej przez nich kultury i zawartej w niej dystynkcji
(niechęć wobec popularnych rozrywek). Młodzież, turyści, naukowcy z IBS, oraz
najbl iżsi sąsiedzi z Teremisek stanowią ów stały skład publiczności. Ta ostatnia
kategoria ludzi, nazywana „publicznością teatru”, nie przyjdzie raczej na impre-
zę organizowaną w Białowieży [R5]. Może dlatego, że przywiązanie do miejsca
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jest si lniejsze niż przywiązanie do osoby lub oferty danej instytucj i – a z Teremi-
sek do Białowieży w optyce Teremiszczan jest bardzo daleko. Brak mobilności,
brak elastyczności, siła przyzwyczajenia i waloryzowanie tego, co bliskie, swoj-
skie i oswojone jest charakterystyczną cechą odbioru w przypadku mieszkań-
ców rdzennych: nawet jeśl i jest to awangardowy, trudny w odbiorze spektakl, to
ważne, że ma miejsce „w naszej” (teremiszczańskiej - a nie białowieskiej) sto-
dole. „Naszej” ma też dosłowne znaczenie – większość mieszkańców Teremi-
sek to starsze panie, z których wiele ma doświadczenie pracy w tej starej
stodole, która za czasów ich młodości należała do najbogatszego, a więc za-
trudniającego inne osoby, gospodarza we wsi. Jedna z badanych przypomina
słowa nieżyjącej już starszej teremiszczanki : „Miała zwyczaj mówić: czy ja po-
myślałam kiedyś że będę oglądać przedstawienie tu, gdzie na bosaka młóciłam
kiedyś zboże?” [R5]. Wydarzenie w przestrzeni stodoły znosi też barierę uczest-
nictwa, jaką jest odpowiedni strój, znajomość szczególnych zasad zachowania,
wcześniejsze przygotowanie się do wyjścia itd. Do stodoły można po prostu
przyjść, wstając z sąsiadką z ławeczki, przyjeżdżając na rowerze, czy po prostu
zajrzeć, bo usłyszało się przed chwilą w sklepie, że coś będzie. Krzywdzące są
też w poczuciu R5 zarzuty, że teatr pokazuje za wysoki dla miejscowych po-
ziom. Mieszkańcy, nawet jeśl i nie zawsze mają wystarczające kompetencje do
zrozumienia awangardowych pokazów, nie mają z tym kłopotu, przychodzą też
po spektaklach porozmawiać z Kasią i Pawłem, dopytać, czasem pożyczyć
książkę do której przedstawienie się odwoływało albo z kolei wyrażają zadowo-
lenie, że mogli zobaczyć czym teraz młodzi się interesują, nawet jeśl i im się to
nie podobało. Należy zauważyć, że animatorzy teatru świadomie budują kon-
takty ze swoją publicznością i szczególnie nakierowani są na przyciągnięcie tu-
tejszych, a nie turystów. Jest to zrozumiałe, w przypadku gdy teatr nie jest

Publicznośc przed sto-
dołą - Teatrem w Teremi-
skach. Fot. Katarzyna
Winiarska.
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przedsięwzięciem komercyjnym (wstęp na wszelkie wydarzenia jest wolny –
Fundacja pozyskuje środki, by opłacać honoraria artystów) i efektem jego dzia-
łania nie ma być zysk, ale głębsza interakcja pomiędzy mieszkańcami, sąsiada-
mi czy lokalnym środowiskiem. Jak opowiada jedna z miejscowych: „oni sobie
bardzo mocno tym zjednali tą społeczność lokalną. (. . . ) oni tu przyjechali ze
świata i oni wszystkich ludzi miejscowych szanują bardzo, no interesują się tymi
ludźmi, rozmawiają z nimi czy rozmawial i (. . . ) chciel i śpiewać ich piosenki, po-
znać i śpiewać ich piosenki, prawdaU no i napisal i taką sztukę, Opowieści Te-
remiszczańskie, która dosłownie ściska za serce wszystkich miejscowych” [R3].
Jest to przykład bardzo oryginalnej strategii zarządzania kapitałem kultu-

rowym, która polega na próbie łączenia tego, co lokalnie postrzegane jest

jako niemożliwe do połączenia: uniwersalnej kultury wysokiej (historycz-

nie w tym regionie postrzeganej jako narodowa kultura polska) z uniwer-

salnie traktowaną kulturą etniczną (która jednakże w tym miejscu nie jest

postrzegana uniwersalnie tylko stygmatyzująco).

Dlatego też, jak pokazują poniższe wypowiedzi, proces ten udaje się tylko
częściowo, w szczególnych konfiguracjach. Z reprezentantami pewnych świa-
tów nie ma szansy na komunikację i może nigdy nie będzie, ze względu na róż-
nice w kapitale kulturowym. Temat ten poruszył bezpośrednio R26 pytając
wprost: „Uniwersytet Kuronia [U] jaka to jest kultura? Białoruska?”. Jednocze-
śnie opisał zespół UP jako tych, którzy się zajmują kulturą (i robią to dobrze),
ale nie do końca trafiają z programem do lokalnej społeczności. Wprawdzie na
spektakle i spotkania przychodzą starsi ludzie, ale: „Nie trafiają, bo to ten po-
ziom. O, babcie [przychodzą], bo to mają czas, poza tym lubią tą muzykę (. . . )
No, ale to nie trafia do tego, do społeczeństwa, bo może by to trafiało (. . . ) gdyby
to była kultura białoruska” [R26]. Paradoksalnie, inna mieszkanka Białowieży
stwierdziła coś przeciwnego: „[dla katol ików], ich zainteresowanie wątkiem bia-
łoruskim sprawia, że pewne osoby nigdy tam nie pójdą. . . ” [R3]. Narracje te
ujawniają różnorodność społecznych światów w ich etniczno-narodowej per-
spektywie, o której pisal iśmy w kontekście białowieskich kapitałów.
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Rozszczepione pole
Wskazany przez nas podział na odrębne światy białowieskie, którym brak

wspólnej płaszczyzny kulturowej oznacza częściowe „rozszczepienie” pola. Je-
den z rozmówców wskazuje na źródła owego stanu rozproszenia i pozornej
„martwoty”: „brakuje dobrego animatora kultury, który zebrałby potrzeby różnych
ludzi i starał się na nie odpowiedzieć” [R46]. Wiąże się to też z, opisanym wy-
żej, rozproszeniem elit. Nie ma jednej grupy białowieskiej, której zależałoby na
współpracy ze wszystkimi „ponad” podziałami. „Jest el ita intelektualna, ale ona
nie ma kapitału kulturowego” podsumował jeden z rozmówców [R4]. Dotyczy to
zwłaszcza świata naukowców, pracowników instytutów naukowych, którzy tro-
chę traktują miejscowych „jak aborygenów” [R34] i nie są zainteresowani prak-
tykami kulturowymi charakterystycznymi dla białowieskiego stylu życia, o
którym pisal iśmy wyżej. Raczej dążą do tego, by wytworzyć i kultywować swój

Fot. Bogusław Chyła.

własny, oparty w dużej mierze o uniwersalizującą moc nauki i kulturę o charak-
terze bardziej globalnym - centrum Białowieży to „Zakład Badania Ssaków, bo
tam cały świat przyjeżdża” [R32]. Wobec tak jawnych różnic dystynktywnych,
wartościujących poszczególne praktyki w kategori i gustu, nie może zaistnieć
efekt synergii , a wysiłki poszczególnych aktorów spotykają się z nikłym odbio-
rem i obojętnością poza granicami swojego lub pokrewnych mu światów.

Owocuje to niską frekwencją i brakiem szerokiego zainteresowania zasie-
działych mieszkańców wobec działań lokalnych gigantów. Patrząc na kalenda-
rium imprez z zeszłego roku (patrz Aneks 2), można stwierdzić, że pozornie
życie kulturalne w Białowieży kwitnie i jest niezwykle intensywne. Paradoks po-
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lega na tym, że imprezy w Białowieży są licznie organizowane, ale udział w nich
samych białowieżan jest niski (dużo instytucj i - mało ludzi). „To wszystko można
policzyć na palcach jednej ręki, i le osób bierze w tym w ogóle udział, to jest w
ogóle szok” [R11 ]. „Przychodzi trochę mieszkańców i są to zawsze ci sami
mieszkańcy, najwięcej z grupy tych przyjezdnych” [R7]. „Głównie chodzą tury-
ści, mieszkańcy - jeśl i mają czas” [R31 ]. A w sezonie mieszkańcy nie mają cza-
su, bo są zajęci obsługą turystów (z tego głównie żyją). Dla białowieżan życie
kulturalne mogłoby się toczyć poza sezonem turystycznym, ale oprócz imprez
związanych z rocznicami 11 l istopada, 3 maja (z którymi „nie wszyscy się iden-
tyfikują” [R32]; przychodzą „reprezentanci instytucj i i ki lka rodzin” [R11 ]), święta-
mi rel igi jnymi oraz Dniem Matki, Dziecka, Babci i Dziadka – „brakuje oferty w
okresie jesienno-zimowym” [R23]. Zauważalne jest, że „więcej się dzieje w trak-
cie wakacji” [R1 8].

Odpowiedzialności za taki stan rzeczy nie ponoszą wyłącznie osoby i insty-
tucje zajmujące się kulturą, ale ma on swoje bardziej obiektywne przyczyny. „Na
początku była taka sytuacja, że może nie było informacji , w tej chwil i informacji
jest coraz więcej, i mimo to ludzie nie przychodzą” [R45]. Dlaczego nie przycho-
dzą? Dlatego, że jak powiedział jeden z rozmówców, „życie kulturalne, to dla
każdego znaczy coś innego” [R35], „każdy na te sprawy może mieć swoje pole
widzenia” [R1 0], „ludzie nie czują potrzeby, żeby sobie pojechać na jakiś kon-
cert” [R7]. Inny rozmówca uważa, że aby mówić o brakach w kulturalnej ofercie,
trzeba mówić o zapotrzebowaniu - a ma wątpl iwości, czy taka potrzeba jest, po-
nieważ „miejscowi nie lubią wychodzić z domu – nie biorą udziału. . . ” [R3]. Na
imprezy przychodzi raczej garstka ludzi, ludzie się raczej nie angażują, nie ma
chęci uczestnictwa w wydarzeniach [R1 8]. Jeden z badanych zwrócił uwagę na
niski poziom wykształcenia w Białowieży, i co za tym idzie – jak to ujął – brak
wyższych potrzeb [R1 9].

Dzieci w sali kina „Żubr"
podczas Festiwalu Fil-
mów Młodego Widza
„Wędrujące ALE KINO".
Fot. Katarzyna Winiar-
ska.
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Przyczyny mogą być różne i związane są bezpośrednio z owymi, opisanymi
przez nas podziałami. Jednym z takim podziałów, które mają wpływ na nieobec-
ność miejscowej publiczności na pewnych wydarzeniach, jest różnica pokole-
niowa. Jeden z rozmówców wspomniał o festiwalu teatralnym „Wertep”, na który
chodzą tłumnie młodzież i turyści. Natomiast pokolenie 50, 60-latków traktuje
takie wydarzenia jako wygłup, ponieważ starsi mają inne, bardziej tradycyjne
gusty. „Ludzie starsi mówią nie – ponieważ takie sprawy nie są praktyczne”
[R1 9]. Z drugiej strony, jak to wyżej opisywaliśmy, wpływ starszych mieszkań-
ców na pole i kształt dominacji symbolicznej jest nadal bardzo silny i znaczący,
bo to oni są strażnikami tradycji , a co za tym idzie – mocy kapitału zasiedzenia.
Z ich perspektywy istnieje wiele imprez kulturalnych, są „ul iczne festiwale te-
atralne, Noc Kupały, Spotkania z Arią”, ale nie cieszą się zainteresowaniem
wśród mieszkańców Białowieży: „kiedyś to ludzie szl i tabunami” – a teraz raczej
chodzą młodzi [R35]. Obecnie nie są organizowane takie imprezy jak dożynki,
które integrowały wiejską społeczność, czy dni babci/dziadka/seniora organizo-
wane dla osób starszych. Stąd pojawiła się propozycja zadbania o seniorów:
„Można by zorganizować jakieś wieczorki poetyckie, czy spotkania z tym czy z
tamtym albo chór spokojnej starości, coś takiego jest w innych miastach” [R1 5].
Barierą dla starszych osób może być dotarcie do informacji [R25], kwestia do-
jazdu oraz turyści, którymi trzeba się zajmować w święta [R1 ].

Spektakl Teatru Animacji Falko Show. Fot. El iza Łozowska.
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Coraz mniej wspólnego życia...
Ważnym aspektem lokalnego uczestnictwa w kulturze jest kwestia odbior-

ców lokalnych wydarzeń kulturowych, przywoływanych przez rozmówców w ka-
tegoriach „my-oni”, gdzie „oni” oznaczają turystów. Rozmówcy wskazywali na
niską frekwencję mieszkańców Białowieży, kontrastującą z wysoką frekwencją
turystów. W trakcie wywiadu grupowego jeden z rozmówców stwierdził, że lo-
kalne instytucje kultury „teoretycznie powinny działać dla wszystkich, ale z tego,
co zauważyłem, to (U) [mieszkańcy] nie mają sprecyzowanych oczekiwań (U).
Czasami odnoszę wrażenie, że (U) dla większości to będzie pasowała taka im-
preza, gdzie przyjdą, napiją się dużej i lości piwa i potańczą sobie pod sceną”
(F02: R1 ). Wskazuje, że na koncercie fi lharmonii z Grodna „90 proc. to byli tury-

Fot. Bogusław Chyła.

ści” (F02: R1 ). Z perspektywy przedstawiciel i instytucj i kultury, imprezy przycią-
gające turystów są ważne, bo pozwalają na rozwój agroturystyki. Dyrektor BOK
przyznaje wprost: „jak się zbliża maj-czerwiec, zależy mi na jak największej l icz-
bie turystów”. Jednak rozmówcy-mieszkańcy, którzy odnieśl i się do tej kwesti i ,
wskazywali nie tylko na szanse rozwojowe. Jeden z rozmówców uważa, że
„czasami za dużo jest mi tych imprez kulturowo związanych zupełnie z tym rejo-
nem” [R42] i podkreśla, że jest to ciekawe dla turystów, „bo inne, ciekawe tego
raz posłuchać, ale jak się tu mieszka na stałe, to staje się to dość monotonne”
[R42].

Wracając przykładowo do omawianej wcześnie szczegółowo Nocy Kupały –
można w tym kontekście zapytać, czy jest ona szansą, czy też bardziej ograni-
czeniem dla gminy. Jedna z działaczek kultury w trakcie wywiadu grupowego
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stwierdziła, że kiedyś Noc Kupały była wizytówką Białowieży i imprezą integru-
jąca mieszkańców, ale obecnie jej charakter mocno się zmienił: „teraz ja jako
mieszkaniec nie idę na tę imprezę”, bo zmienił się jej charakter [F02: R2]. Spo-
wodował to przede wszystkim rozwój turystyki i umasowienie samego wydarze-
nia, które obecnie postrzegane jest przez mieszkańców jak najazd obcych
(jedyny dzień w roku, gdy nie można przejść ul icą, ani zaparkować samochodu,
[R32]). Jeden z rozmówców, zaangażowany w kształt życia kulturalnego, za-
uważa potrzebę dostosowania (przywrócenia?) Nocy Kupały do potrzeb miesz-
kańców i całej gminy, by nie była postrzegana w kategoriach „katastrofy
ekologicznej”. Jest to niezwykle trudny do zrealizowania postulat, gdy sobie
przypomnieć, że Noc Kupały jest imprezą, na którą - zgodnie z opinią części
mieszkańców – chodzą głównie rdzenni białowieżanie (traktowani jako „auto-
chtoni”), a z drugiej strony uważa się, że mieszkańcy Białowieży tylko sprzątają
po Nocy Kupały [R1 0].

Z tej perspektywy ich funkcjonowanie jako społeczności sprowadza się do
„usługiwania” turystom i dostosowywania do nich swoich potrzeb i gustów. Znaj-
duje to swoje przełożenie na sposób społecznego zagospodarowania i obecno-
ści białowieżan w „ich” przestrzeni publicznej. Białowieżanie kiedyś chodzil i do
tych samych miejsc, co turyści, teraz „miejscowi izolują się od turystów”, „Tam
gdzie idą turyści to nie stać białowieżan” [R38]. Następuje powolny proces wy-
korzenienia z lokalnej sfery publicznej. Jak konstatuje jeden z naszych rozmów-
ców – „nic dziwnego, że [białowieżanie] zamykają się w domach, skoro
wszystko nastawione jest na turystów” [R40]. Co prawda jest dużo restauracji ,
ale znakomita ich większość skierowana jest do turystów, co przejawia się
zwłaszcza w cenach. Brakuje miejsca dla mieszkańców, gdzie mogliby pójść i
wypić herbatę w „przyzwoitej” cenie. Podobnie jest z ofertą dużych hotel i biało-
wieskich, które organizują dużo wydarzeń i posiadają zaplecze w postaci kortu
tenisowego, pola golfowego czy luksusowego basenu. Ze względów ekono-
micznych i kulturowych pozostają one jednak niedostępne dla większości biało-
wieżan (nie spotkaliśmy osoby, która by korzystała z tych „dobrodziejstw”).
Kontakt z hotelami kształtuje się co najwyżej na niwie zawodowej: „jestem takim
animatorem kultury trochę, bo na przykład w hotelach, zapraszają mnie hotele,
żeby przygotować warsztaty jakieś artystyczne, tematycznie, oni sami dają te-
mat, nie no i ja po prostu potrafię to zrobić więc, czy tam jakieś warsztaty wiel-
kanocne czy warsztaty na Boże Narodzenie” [R1 0].

Okazuje się, że jednym z takich wspólnych „własnych” miejsc, symbolicznie
ważnych dla białowieżan było Kino Żubr – obecnie zamknięte z powodu niedo-
borów budżetowych i niskiej frekwencji . Mimo wcześniejszego braku zaintereso-
wania ofertą kina, który doprowadził do jego zamknięcia, obecnie artykułowany
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jest sentyment wobec tego miejsca i poczucie straty: „marnuje się sala kinowa.
Sala jest piękna. Jak pracowałam w domu kultury, to wtedy jeszcze kino było, to
już dzieciaków namawiałam, dzieci przychodziły z rodzicami i jakoś to było”
[R1 0]. Bardzo wiele osób wspomina kino jako ważną instytucję społeczną, kie-
dyś mocno integrującą, ważny element przestrzeni publicznej. „Kiedyś życie
kulturalne skupiało się wokół kina miejscowego – istniał zespół taneczny, śpie-
waczy. Przyjeżdżało kino objazdowe i już szło na taki pokaz pół Białowieży”

Sala Kina Żubr. Fot.
Marcin Jewdokimow.

[R35]. „No właśnie kino. To jest jakaś porażka u nas. (. . . ) Ja pamiętam czasy,
kiedy (. . . ) myśmy spędzali w kinie weekendy po prostu, były seanse piątek, so-
bota, niedziela i myśmy trzy razy oglądali ten sam film i to były czasy. A teraz ja-
kaś taka martwota z tego powiewa” [R42]. Inny rozmówca proponuje
wykorzystanie kina do zorganizowania festiwalu fi lmów przyrodniczych, który
przyciągnąłby większą liczbę turystów, zainteresowałby ludzi, którzy zapragnęli-
by w rzeczywistości obejrzeć piękno puszczy [R33].

Prawdziwym problemem w podejmowaniu decyzji o działaniach nastawio-
nych na animację społeczności jest to, że do końca nie wiadomo, jaka jest ta
białowieska społeczność. Jeśl i mamy tak ważne instytucje kultury jak np. Tech-
nikum Leśne (z przedwojennymi tradycjami i znane w całej Polsce), to imprezy
tam organizowane np. słynny, ogólnopolski konkurs „Las moja miłość” są wizy-
tówką szkoły a nie Białowieży. Konkurs aktywizuje uczniów z różnych rejonów
Polski, zaraża ich miłością do lasu – ale ma niewiele wspólnego z młodzieżą
białowieską, która w Technikum stanowi mniejszość. Warto jednak podkreśl ić,
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że w prace komisj i konkursu społecznie zaangażowani są białowieżanie – i o ty-
le też ma on charakter działania integrującego lokalną społeczność - pozwala
spotkać się różnym światom białowieskim.

Warto podkreśl ić zarazem fakt, że w wypowiedziach naszych rozmówców
prawie nieobecne jako licząca się instytucja kultury było Muzeum BPN. Biało-
wieżanie prawie nie chodzą do Muzeum, jak konstatuje R4: „jeden dzień w ty-
godniu mają za darmo i w ogóle z tego nie korzystają, mimo że to jedno z
najbardziej nowoczesnych [muzeów] w Polsce i dużo się o nim mówi”. Odbior-
cami oferty muzeum są wyłącznie turyści, a jego zasięg ma tym samym zasad-
niczo ogólnopolski charakter.

Podobnie, poza lokalnym polem kultury, znajduje się działalność kulturowo-
edukacyjna IBS – choć jej charakter można określ ić też jako regionalny, z uwagi
na współpracę ze szkołami z regionu podlaskiego i wspólne projekty edukacyj-
ne. Natomiast IBS nie współpracuje bezpośrednio z gminą ani z białowieską
szkołą czy z BOK, brak tu wspólnych inicjatyw. Choć miały one miejsce w prze-
szłości, to jednak ze względu na toczący się od lat konfl ikt wokół poszerzenia
parku, nie udało się ich utrzymać, rozwinąć i pogłębić, wytwarzając stałe wzory
współpracy. W 201 2 roku Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia namówiła IBS,
by został ich partnerem projektu edukacyjnego, ale ze względu na nieotrzyma-
nie dotacji projekt nie został zrealizowany. Przez część mieszkańców ten brak
współpracy z lokalnymi instytucjami bywa czasem odbierany jako marnowanie
się realnego potencjału, jaki posiada grupa naukowców [R42], ale wielu taka
współpraca wydaje się dziś niemożliwa, ze względu na potoczne skojarzenie
naukowców z ludźmi zaangażowanymi ekologicznie. Ciekawą lokalną inicjatywą
o charakterze społeczno-kulturowym były zorganizowane dwa razy Dni Biało-
wieży, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, i w których wzięl i udział za-
równo mieszkańcy, jak i pracownicy IBS i IBL. Nie zakorzeniły się one jednak na
trwałe na mapie lokalnych wydarzeń, a jako epizodyczne nie utrwaliły się też w
pamięci mieszkańców - jedynie niewielu naszych rozmówców o nich wspomnia-
ło, choć zazwyczaj były to wzmianki pozytywne [R1 4].

Powyższe analizy pozwalają wysnuć wniosek, że z perspektywy dzia-

łań w lokalnym polu społeczno-kulturowym problem leży w tym, kto orga-

nizuje dane wydarzenie i jakie mogłyby być skutki dla zmiany pozycji w

danym polu, gdyby okazało się ono dużym sukcesem. Dlatego też opór

przed uczestniczeniem w niektórych imprezach lub bywaniem w jakieś

przestrzeni (np. Parku, Kościoła, Urzędu czy Uniwersytetu) może wynikać

z lęku przed utratą kontroli nad „sytuacją”. Zanik wyraźnej granicy ozna-

czałby w tym momencie potężną zmianę w układzie sił pola. Z drugiej stro-

ny, opór ten może wynikać z nostalgii za przeszłością, na co wskazuje,
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Fot. Katarzyna
Winiarska.

często powtarzane w różnych wariantach, zdanie: „teraz jest dobrze, ale

kiedyś było miło...”, „ale było miło, no, ciężko, ale miło było” [R1 5]. Dlate-

go też wydaje się, że aby opisać trafnie dynamikę pola kulturowego Biało-

wieży, należy jeszcze raz, z innej perspektywy, zadać pytanie o to, kto i w

jaki sposób zajmuje się kulturą, i co to oznacza dla reprezentantów po-

szczególnych światów.

Kto tu zajmuje się kulturą?
Różnorodność odpowiedzi na pytanie, jakie przytoczyliśmy w powyższych

analizach, pokazuje, że decydująca jest w tym wypadku ogólna diagnoza
sytuacji związana w całościową wizją rozwoju Białowieży. Odpowiedź bardzo
ściśle zależy od przynależności do danego świata, posiadającego swoją własną
hierarchię wartości. W dużym skrócie, możemy stwierdzić, że napotkane
narracje grupują się w zależności od rozłożenia akcentów i pozytywnego

wartościowania różnych przedziałów czasowych. Albo cechuje je silna

nostalgia za przeszłością pod hasłem było miło, albo koncentrują się

wokół trzeźwej i racjonalnej oceny teraźniejszości jest dobrze, albo

wyraźnie podkreślają pełną optymizmu wizję przyszłości będzie fajnie. Aby
to zilustrować przyjrzymy się teraz paru charakterystycznym wątkom
pojawiającym się w wywiadach, nie rozstrzygając w tym miejscu, która z tych
narracji jest lub ma szanse stać się dominująca.
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Niektóre osoby są świadome tego, że „problem z kulturą” polega na tym, iż
większość wydarzeń jest organizowana przez ludzi z zewnątrz (zarówno
mieszkańców napływowych, jak i osoby spoza Białowieży np. z Hajnówki).
„Mało jest imprez, które byłyby produktem naszym, białowieskim, tak jak to było
kiedyś - grupy, zespoły szkolne, wspólne koncerty z kolędami, mnóstwo ludzi
przychodziło na to – scena w kinie, wystawial iśmy jasełka ekumeniczne –to był
nasz produkt lokalny” [R47]. Potwierdza to jeden ze starszych rozmówców:
zarówno Spotkania z Arią, jak Dni Muzyki Sakralnej w kościele są
organizowane przez osoby zewnątrz – „Białowieża nic nie daje na to, nic nie
łoży” [R35]. Powód takiego stanu rzeczy wydaje się być oczywisty – podmioty
zewnętrzne wykorzystują atrakcyjność Białowieży, obecność turystów w
sezonie, ale również architekturę np. akustykę w kościele, sale, otoczenie itd. –
„Wszystko co Białowieża dostaje to gratis z zewnątrz, wykorzystując walory
Białowieży, np. łowy Jagiełły, rycerstwo przyjechało” [R47]. Taka ocena pojawia
się również w odpowiedzi na pytanie o znaczące wydarzenia kulturalne – „były,
ale już nie ma” [R37].

Zanik żywych tradycji (jak np. zwyczaj kolędowania – „kiedyś duże grupy
chodziły, a teraz nie”) jest charakterystyczny dla wiejskich społeczności
poddanych wpływom zglobalizowanej kultury masowej. Białowieża nie jest tutaj
wyjątkiem – co więcej, ze względu na opisywaną wcześniej strukturę osób
zamieszkujących Białowieżę, zjawiska te dotykają ją nawet si lniej i szerzej.
Jeden z naszych rozmówców R41 stwierdził wprost, że ma świadomość zmiany
cywil izacyjnej, do której białowieżanie muszą się dostosować. Jego zdaniem
mieszkańcy przyjmują zewnętrzne wzorce cywil izacyjne, żeby generować
dochody, co podnosi poziom życia. Wskazuje na wynikającą z tego zmianę
cyklów życia mieszkańców – cykl pór roku zastąpił cykl sezonów turystycznych.
Zauważa, że zmiany te powodują np. niszczenie specyficznej lokalnej
architektury i wzrost działań mieszkańców „na pokaz”. Znajduje to
potwierdzenie w słowach innego naszego rozmówcy: „Gmina się nie
interesowała zabytkami, nadal się nie interesuje” [R21 ]. Architektury się nie
docenia, co powoduje zanik lokalnego kolorytu. Co więcej - jak wskazuje nasz
rozmówca – batal ia o puszczę dotyczy tylko cząstki tego, co tworzy lokalność, a
więc przyrody, konkludując, że w Białowieży brakuje debaty o kulturze, która
została zablokowana przez debatę o naturze [R41 ].

Niewątpl iwie, jak w przypadku wielu innych społeczności, w Białowieży
następuje erozja kultury lokalnej, na rzecz przemysłu turystycznego. Fakt, że
oferta kulturalna coraz bardziej skierowana jest tylko do jednego typu odbiorcy,
wykluczając i skazując na niebyt inne światy, może być oceniany negatywnie.
Ale nie tłumaczy to pojawienia się tak dosadnej diagnozy: „W Białowieży nie ma
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życia kulturalnego i nie było. Nie ma takiej potrzeby, gdyby była, to by się
zrodziło. Książek też się nie czyta. Telewizja i gri l l – ot, cała kulturalna
działalność” [R37]. Jednocześnie pojawia się świadomość zmiany, ożywienia
wynikającego z przyjazdu i osiedlania się nowych osób, której towarzyszy
poczucie, że Białowieża się pozytywnie rozwija – coraz więcej się dzieje: „coraz
więcej jest małych, kameralnych wydarzeń kulturalnych” [R7]. „Ja uważam, że
są możliwości i jeżel i ktoś chce, ktoś potrafi korzystać, to w Białowieży takie
możliwości, jak najbardziej takie możliwości są” [R1 2]. Są to, przypomnijmy
subiektywne oceny wynikające z perspektywy czasowej i pozycji danego
rozmówcy. Ową rozbieżność diagnoz łatwo zrozumieć dzięki, bardziej
zdystansowanej i opisującej dłuższy proces, wypowiedzi R1 7 dotyczącej
ogólnie życia społecznego: „kiedyś były zespoły, które występowały, potem był
okres stagnacji , a teraz znowu coś się dzieje, od zeszłego roku jest mnóstwo
imprez i spotkań”.

W tego typu narracjach owe cywil izacyjne zmiany są waloryzowane
pozytywnie i podkreśla się związane z nimi korzyści np. szansę przełamania
izolacj i komunikacyjnej, jaką dają nowe media, które mają wpływ na jakość
życia w tak zamkniętych, odizolowanych miejscowościach: „teraz jest fajnie, bo
jest kupa pieniędzy na kulturę, dostęp jest niesamowity przez facebooka, jeśl i
chcą, jeżdżą do teatru w Białymstoku, tu do stodoły młodzi chodzą. . . ” [R4]. „Na
stronach gminy widać, że dużo się dzieje, zwłaszcza w tym roku (. . . )
przedszkole ma swój fanpage” [R1 ]. Zmiany te niosą w sobie jednak swoje
własne dystynkcje i - jak wskazuje jeden z rozmówców - „nie wyobrażam sobie
jak [tutaj] zebrać 1 2 Białorusinek, żeby zaśpiewały swoje pieśni z dzieciństwa”
[R4]. Tak czy inaczej muzyka i wspólny śpiew jest jedyną tradycją, która nadal
ma szansę przetrwać, ponieważ była jedną z najsi lniejszych lokalnych praktyk
wartościotwórczych. „Ludzie mnóstwo śpiewali , nie było radia, nie było telewizj i ,
później było, ale i tak, ten śpiew to była, naprawdę piękna sprawa. No śpiewali
prawie wszędzie, i w pracy, i w lesie na przykład, jak była przerwa tam na
śniadanie, no była taka tradycja” [R26]. W latach 70. ubiegłego wieku działał
Zespół Pieśni i Tańca Białowieża, który odnosił w tym okresie duże sukcesy,
jednak brak finansów doprowadził do upadku zespołu [R33].

Widać, że tradycja ta jest wprost podtrzymywana, a l iczba imprez i
zespołów muzycznych funkcjonujących w Białowieży nie jest przypadkowa.
Ostatnio powstał kolejny chór - męski chór leśników i nauczyciel i z Technikum
oraz zespół dziecięcy, który śpiewa piosenki polskie, białoruskie i ukraińskie.
Jak widać specyficzne pole kulturowe, jakim jest świat muzyki, stanowi
odtworzenie w mikroskali wszystkich wcześniej zarysowanych podziałów. Jeden
z naszych rozmówców na przykład wspomniał, że chce wprowadzić trochę
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klasyki w muzyczną sferę kultury w Białowieży, pokazać ludziom inny rodzaj
muzyki („Ubo to jest klasyka, taka sztuka przez duże S”), ponieważ większość
produkcji muzycznej w tym miejscu to folklor, postrzegany przez rozmówcę jako
mniej wartościowy: „nie tylko ten folklor, w kółko to samo” [R20]. Tego rodzaju
wprowadzanie dystynkcji smaku zderza się z próbami „oswojenia” i
neutral izowania innej różnicy, również obecnej w tym polu. Widać ją w
opowieści o organizatorze koncertów Dni Muzyki Cerkiewnej: „on jest
prawosławny, ale on woli współpracować z naszą parafią i (. . . ) jakby teraz dwa
koncerty są, bo parafia prawosławna przejęła, a on nie chce się wiązać za
bardzo, mimo że jest prawosławny, ale nie jest takim ortodoksem i w sumie z
dwu tygodniową różnicą są koncerty” [R32]. Ma to tym większe znaczenie, że
wiele wydarzeń społecznych w Białowieży ma związek ze świętami rel igi jnymi
organizowanymi przez kościół i cerkiew.

Pomimo tych wielorakich różnic i podziałów ujawniających się w lokalnym
polu, kultura może pełnić rolę pomostu pomiędzy społecznymi światami. Łączyć
w tym najprostszym sensie, że wydarzenia są okazją do spotkania się
mieszkańców należących do różnych grup i umożliwiają im - czasami pełne
dystansu – obcowanie ze sobą. „Ludzie idą tam po to, aby pobyć w
towarzystwie innych ludzi, niekoniecznie są zainteresowani co tam się dzieje”
[R38]. Nie muszą być bezpośrednio zainteresowani, ale - jak powiedział jeden z
uczestników wywiadu grupowego - „instytucje są też dla nas: chcemy ich dla
siebie, żebyśmy mogli spotykać się w takim gronie, jak teraz” [F02: R3]. Sama
obecność reprezentantów różnych światów we wspólnej przestrzeni społecznej
może okazać się czynnikiem decydującym dla dynamiki rozwoju owego pola.
Jak podsumował jeden z ważnych aktorów społecznych: „czasami w sporach
można odczuć, że wy jesteście tu przyjezdni, ale wszystko można obrócić w
żart: no jesteśmy, ale tworzymy tę kulturę, bo wielu bardzo ludzi jest tu
przyjezdnych, którzy tu się zasymilowali , bez których ta Białowieża też by
wyglądała blado” [R50].
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PODSUMOWANIE
Przed badaniem postawione zostały dwa cele diagnostyczne oraz cel

eksploracyjny. W aspekcie diagnostycznym zamierzeniem była po pierwsze,
rekonstrukcja społecznych światów Białowieży poprzez opis pola lokalnej
kultury (kapitał kulturowy gminy) i funkcjonujących w nim różnych typów
kapitałów kulturowych charakterystycznych dla danych światów; po drugie zaś,
opis wpływu różnych typów kapitału kulturowego na zmianę kapitału
społecznego i ekonomicznego badanej społeczności. Celem eksploracyjnym
było zebranie materiału umożliwiającego opis praktyk uczestnictwa w kulturze
mieszkańców w relacj i do lokalnego pola kultury ( istotnych na nim zasobów
wartościo- i normotwórczych) w celu pokazania sposobu, w jaki kultura może
dziel ić (wprowadzając dystynkcję) i jednocześnie łączyć (umożliwiając
komunikację i wspólne działanie).

Logika lokalnego pola kultury
Białowieskie lokalne pole kultury (LPK) dziel i się na różnorodne sub-pola, a

więc składowe części LPK, stanowiące przestrzenie społeczne (rozumiane me-
taforycznie jako obszary symboliczne), w których toczą się ważne lokalne gry o
uznanie i dominację. Innymi słowy, w efekcie badania wyróżnil iśmy różne logiki
lokalnego działania kultury, a więc przypisywania znaczeń, określania relacj i
między skontekstual izowanymi pozycjami społecznymi oraz między nimi i
„przedmiotami” (kulturowo dookreślanymi zdarzeniami, rzeczami sytuacjami).
Każde z tych sub-pól powiązane jest z pewnym charakterystycznym dla niego
kapitałem, stanowiącym dominujący zasób, który daje przewagę w polu i o który
toczy się gra. Tym samym, wskazaliśmy, że lokalnie kultura wytwarza dystynk-
cję, a jednocześnie umożliwia komunikację między przedstawicielami różnych
światów społecznych. Komunikacja odbywa się dzięki kulturze, a rządzące nią
reguły to właśnie logiki sub-pól. Sub-pola wytwarzają równocześnie dystynkcję,
a ich dynamizm związany jest z konkurencją o lokalnie cenne zasoby symbo-
l iczne, a więc kapitały. Wyróżnil iśmy następujące lokalnie znaczące sub-pola i
związane z nimi kapitały:
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1 / Sub-pole tutejszości , a więc przestrzeń wielowymiarowych podziałów
na swoich i obcych, lokalnych i napływowych, tutejszych i nietutejszych. Domi-
nacja w tym polu związana jest z, rozmaicie dookreślaną, długością zamieszki-
wania w miejscowości. To swoi/lokalni/tutejsi decydują, kogo można uznać za
osobę „tutejszą”, „miejscowi” wygrywają w wyborach samorządowych, są ina-
czej traktowani w kontaktach codziennych, itd. Zasiedzenie stanowi więc zasób,
który nazwaliśmy kapitałem zasiedzenia. Stanowi on lokalnie realną wartość,
stąd część osób przyjezdnych usiłuje zostać uznanymi za „tutejszych”.

2/ Sub-pole działania, a więc przestrzeń partycypacji społecznej w różnych
działaniach (wydarzenia kulturalne i społeczne) oraz oddolna ich inicjacja, ak-
tywność społeczna, gotowość włączania się w działania na rzecz spraw wspól-
nych, społecznikostwo i obywatelskość. Charakterystyczne jest, że rozmówcy
wskazują z jednej strony na bierność ludności miejscowej (przeciwstawianą ak-
tywności społecznej mieszkańców przyjezdnych), z drugiej zaś na brak uczest-
nictwa mieszkańców przyjezdnych w życiu społeczności. Zaangażowanie, a
dokładnie to, jakie działania podejmować należy (dla „nas”), a jakich nie, stano-
wi czynnik dystynktywny (a nawet antagonizujący) w społeczności lokalnej. W
takim polu zasobem staje się zaangażowanie, stąd wprowadzil iśmy określenie
kapitał zaangażowania.

Jak wynika z analiz, pole tutejszości i pole działania oraz związane z nimi
kapitały zasiedzenia i zaangażowania są najsi lniejszymi atutami w grze o bycie
prawomocnym obywatelem Białowieży, a więc o symboliczną dominację, a po-
przez to o prawo do decydowania o losach wspólnoty. Pola te wraz z właściwy-
mi im kapitałami pozostają ze sobą w konkurencyjnej relacj i . Są to sub-pola
niezupełnie zatem odrębne, wzajemnie walczące o status rozgrywającego, a
tym samym dominującego w lokalnym polu społeczno-kulturowym za sprawą
aktywnych naw nich kapitałów. Z jednej strony mamy zatem formułę „jestem
stąd, więc mam prawo decydować o losach Białowieży”, z drugiej zaś „działam
na rzecz Białowieży, więc mam prawo decydować o jej losach”. W ramach figu-
ry obywatela Białowieży spotykają się „zasiedzenie” i „zaangażowanie”, tocząc
intensywną walkę o status dominującego kapitału symbolicznego, który ujawnia
się w sposób specyficzny w sporze o puszczę i jednocześnie jest przez ten spór
ukryty i przykryty zarazem. Z teoretycznego punktu widzenia podkreśl ić należy
ową konkurencyjność pól i kapitałów o dominację symboliczną (a więc ustalenie
prostej rzeczy: co – jaka konfiguracja zasobów jest lokalnie ważniejsza) oraz
wytwarzaną przez nią logikę znaczeń i władzy. Lokalne pole kultury w Białowie-
ży jest w ruchu, gdyż składające się na nie pola i znaczące dla nich kapitały są
w stanie walki o symboliczny status. Dopiero na tym tle rozpatrywać i analizo-
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wać należy – naszym zdaniem – lokalny konfl ikt o puszczę, o definiowanie „po-
trzeb przyrody” (cudzysłów podkreślać ma kulturowy wymiar tego działania),
którego stawką jest a więc decydowanie o jej losach.

3/ Sub-pole przyrody, które - co, należy podkreśl ić - nie jest głównym po-
lem lokalnych sporów (co stanowi wniosek, idący na przekór dotychczasowym
badaniom Białowieży), a wyłącznie jednym z lokalnych sub-pól, które – co waż-
niejsze – jest si lnie związane z innymi polami. Oznacza to, że lokalny „konfl ikt o
puszczę” odzwierciedla różne lokalne walki symboliczne i jest z nimi si lnie zwią-
zany. Jednocześnie konfl ikt ten (o „przyrodę”, którą ucudzysłowiamy w tym miej-
scu, aby podkreśl ić jej kulturowy wymiar i proweniencję) przykrywa inne
konfl ikty o charakterze stricte kulturowym (a więc to, co dzieje się w sub-polach
tutejszości i działania). W „polu przyrody” gra toczy się o definicję puszczy jako
„przyrody”, „naturalnego” elementu, a poprzez to o możliwość (charakter, za-
kres) korzystania z jej zasobów „naturalnych” i/lub symbolicznych. Sub-pole
przyrody opisać można antagonizmem leśnicy-ekolodzy, który związany jest z,
omawianymi wcześniej,polami tutejszości i działania jako opozycji : leśnicy jako
tutejsi vs ekologodzy (i naukowcy) jako przyjezdni. Obie te kategorie (leśnicy i
ekolodzy) czerpią siłę decydowania o puszczy z odmiennych wymiarów (lokal-
nego vs globalnego, partykularnego vs uniwersalnego, instrumentalnego vs au-
totel icznego). W efekcie takiego ułożenia sub-pola mamy do czynienia z
odmiennymi sposobami definicj i puszczy („natury”), zasad jej funkcjonowania
czy jej „potrzeb”, które określ ić można jako kapitał leśny i kapitał ekologiczny,
stanowiące formy dwóch utrwalonych lokalnie i stanowiących swoje przeciwień-
stwa zasobów. Kapitał leśny odnosi się do porządku lokalnego, partykularnego i
instrumentalnego, i w rozgrywce w sub-polu przyrody posługują się nim zazwy-
czaj osoby „tutejsze”, tradycyjnie związane z pracą i życiem pośród lasu. Kapitał
ekologiczny jest globalny, uniwersalny i autotel iczny i wykorzystują go zazwy-
czaj osoby przyjezdne, dla których las jest abstrakcyjnym ogólnoludzkim do-
brem samym w sobie. Dobrą ilustrację stanowi odmienna wizja tego, co należy
robić ze zwalonymi w puszczy drzewami. O ile z perspektywy kapitału leśnego
drzewa te, gdy pozostawić je w puszczy, marnują się i szkodzą jej, to w logice
kapitału ekologicznego umożliwiają one „naturalne” życie tego ekosystemu, da-
ją życie innym stworzeniom, a nie niosą zagrożenie. W logice pierwszego kapi-
tału zwalone drzewa rozumiane są jako „naturalny” opał (a niewykorzystane –
zmarnowany dla ludzi zasób), w logice drugiego są „naturalnym” zasobem dla
odradzania się puszczy (a wywiezione – zaprzepaszczonym dla „przyrody” jej
„naturalnym” zasobem). Chcemy silnie podkreśl ić lokalne spieranie się tych lo-
gik, a co jeszcze ważniejsze, ich kulturowe źródło.
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W efekcie badania wyróżnil iśmy jeszcze trzy sub-pola i charakterystyczne
dla nich kapitały: sub-pole etniczno-narodowe (kapitał etniczno-narodowy),
sub-pole religii (kapitał ekumeniczny) oraz sub-pole edukacji (kapitał wy-

kształcenia). Są to sub-pola obecne, wyraźnie odróżniające się, ale ich istot-
ność dla lokalnego pola społeczno-kulturowego zaznacza się w specyficznych
konwencjonalnie kulturowych kontekstach, dlatego w tej części Podsumowania
odniesiemy się do nich bardzo skrótowo. Po pierwsze, antagonizujący i dys-
tynktywny potencjał tożsamości etniczno-narodowej zdaje się być nadal obecny
w głowach mieszkańców, częściej przemilczających (jak gdyby tabuizujących)
tę kwestię, niż otwarcie ją relacjonujących, bądź też usiłujących uciekać od na-
rodowo-etnicznych („polsko-białoruskich”) etykiet w kierunku mniej drażl iwej lo-
kalnej „białowieskości” - zgodnie z logiką dominującego w tym lokalnym polu
kapitału zasiedzenia. Drzemiąca w tożsamości etniczno-narodowej dystynktyw-
na moc, ujawnia się jednak przy rozmaitych okolicznościach (święta narodowe,
imprezy kulturalne), pozwalając na tym lokalnym polu zaistnieć rozmaitym biało-
wieskim światom społecznym. Po drugie, w sub-polu rel igi i dominuje kapitał
ekumeniczny, ujawniający się w narracjach wskazujących na rel igi jne zróżnico-
wanie mieszkańców i wielorel igi jny charakter społeczności, jak również pokojo-
we i bezkonfl iktowe współistnienie rozmaitych rel igi i . Mieszkańcom Białowieży
„udało się” niejako przezwyciężyć wcześniejsze i powszechne w regionie utoż-
samienie „Polak-katol ik” i „Białorusin-prawosławny”, poprzez uczynienie z eku-
menizmu istotnego zasobu w lokalnym polu kultury. Po trzecie, lokalnie
znacząca jest dystynkcja związana z wykształceniem, ujawniająca się w formu-
le miejscowi vs naukowcy.

Wpływ kapitału kulturowego na kapitał
społeczny

Wielość białowieskich światów społecznych ujawniających się wokół warto-
ściotwórczych kapitałów i ich wielowymiarowe zależności powodują, że podjęcie
działań wspólnych okazuje się trudne, zostaje bowiem zapośredniczone przez
wielość wskazanych wyżej symbolicznych walk. Można więc powiedzieć, że o
ile lokalny kapitał kulturowy jest bogaty, to jego konstrukcja (wewnętrzne rela-
cje) przekłada się na trudność podjęcia działania uznanego za „zbiorowe” czy
„wspólne” (w całościowym białowieskim wymiarze), bowiem każde działanie i
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jego inicjatywa postrzegane jest jako zwiększające dominację grupy inicjującej,
a nie jako działanie dla nas. Brak współpracy mieszkańców może wynikać wła-
śnie z owego, podszytego silnymi dystynkcjami, rozproszenia na różne światy
społeczne. Wielu l iderów (każdy z innego klucza) oznacza brak jednej wizj i
przyszłości i przeszłości miejsca, brak wspólnej definicj i sytuacji . Negatywną
stroną tak patowej sytuacji wydaje się na tyle si lne spartykularyzowanie energii
do działania, że może w przypadku niektórych, bardziej zdominowanych „świa-
tów” prowadzić do poczucia utraty sprawczości.

Badania kapitału kulturowego prowadzone w duchu teori i Pierre’a Bourdieu
pokazują wyraźnie, że kultura wyznacza różne osie podziałów związanych z do-
minacją symboliczną czy interesami, które stają się areną lub ramą, w której
działają lokalne instytucje i inne podmioty zajmujące się kulturą. Uczestnictwo w
kulturze i kultura lokalna uwikłane są w wytwarzanie i odtwarzanie podziałów
społecznych. Oznacza to więc konieczność nie tyle zbierania informacji o sa-
mym fakcie wykonywania danej praktyki kulturowej (np. czytanie książek, cho-
dzenia do kina, itd. ), i le próby opisania i zrozumienia kontekstu, w jakim
dokonywane są wybory dotyczące danej praktyki kulturowej, uczestnictwa lub
jego braku. W takiej perspektywie lokalne uczestnictwo w kulturze staje się po-
lem re-dystrybucji i ścierania kapitałów (omówionych powyżej), a nie prostą
opozycją pomiędzy aktywnością i biernością. Powiedzmy inaczej, aktywność i
bierność stanowią wybory wynikające z habitusów, jak również efekt działania
lokalnych sub-pól. Tym samym, lokalne uczestnictwo w kulturze związane jest z
sub-polami lokalnego pola kultury i właściwymi im kapitałami.

Wydarzenia i inicjatywy kulturalne niewątpliwie łączą mieszkańców, bo

umożliwiają im komunikację i wymianę symboliczną, ale ponieważ jest to

wymiana znacząca (tzn. dystynktywna, wskazująca na to, co lepsze/gor-

sze, wyższe/niższe – z perspektywy „smaku”, „etni”, „religii”, tutejszości”)

jednocześnie w sposób nieunikniony wprowadza podziały. Lokalne wyda-
rzenia i imprezy kulturalne klasyfikowane są według lokalnie przypisywanych im
kategori i , a w związku z tym brak uczestnictwa nie zawsze musi oznaczać „bier-
ność” kulturalną, ale czasami jest stawianiem oporu kulturze dominującej lub
zagrażającej. Rozmówcy dokonują klasyfikacji imprez i wydarzeń głównie w ka-
tegoriach smaku/gustu (kapitał wykształcenia) oraz narodowości (kapitał etnicz-
no-narodowy) i zasiedzenia tutejszości (kapitał zasiedzenia), a samo ich
określenie jest wyrazem stosunku do nich, a więc potwierdzeniem swojego ka-

Lokalne uczestnictwo w kulturze
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pitału kulturowego i społecznego. W takim razie lokalne instytucje (nie tylko in-
stytucje kultury, ale również inne inicjatywy w lokalnym polu kultury) traktować
można jako wehikuły reprodukcji władz symbolicznych. Piszemy o władzach
symbolicznych w liczbie mnogiej, ponieważ z badań wynika, że Białowieża to
miejsce, w którym nie można wyróżnić jednej i jednoznacznie dominującej kul-
tury (zdynamizowane lokalne pole kultury). Dostrzegamy tu raczej starcia róż-
nych kultur/wizji świata, pretendujących do miana kultury
dominującej/prawomocnej wizj i świata. Oferta kulturalna wyraźnie więc wpisy-
wana jest w lokalną siatkę i grę znaczeń, a w związku z tym uczestnictwo w da-
nym wydarzeniu zależy od przypisywanego mu znaczenia.

Nasz opis tego, jak nasi rozmówcy interpretują kulturę białowieską, unaocz-
nia, że badanie kapitału kulturowego, a więc – jak moglibyśmy powiedzieć –
punktów w sieci znaczeń posiadających konkretną, przypisywaną lokalnie war-
tość, pozwala stwierdzić, na ile kultura jednocześnie łączy i dziel i , jak również
pokazuje, że są to dwie nierozłączne cechy pracy kultury. Tak rozumiany kapitał
kulturowy, badany w ujęciu jakościowym, staje się – naszym zdaniem – bardzo
dobrym narzędziem rekonstrukcji lokalnej logiki wytwarzania sensów (naszych
lokalnych pod-typów kapitałów w ramach sub-pól), które działają, a więc wytwa-
rzają lokalną rzeczywistość społeczną. Koncepcja kapitału kulturowego, powią-
zana z analizą pól – naszym zdaniem – uzupełnia jednocześnie
rozpowszechnione w Polsce podejścia do badania uczestnictwa w kulturze,
gdyż w proponowanym tu ujęciu badamy nie tylko praktyki uczestnictwa w kul-
turze, ale również lokalnie przypisywane im znaczenia.

Taka diagnoza kultury, bazująca na rozpoznaniu lokalnych znaczeń

przypisywanych praktykom kulturowym, pozwala odtworzyć logiki jej dzia-

łania, a przez to wskazać na oddolne możliwości rozwiązania lokalnych

problemów, jak na przykład niska aktywność społeczna, która – w świetle

danych – okazuje się być nie tyle i nie tylko pasywnością po prostu, ale

związana jest z lokalnymi sporami o to, kto jest stąd, a więc kto ma prawo

mówić w imieniu wspólnoty. Badania wskazują wreszcie na ciekawą spo-

łecznie sytuację braku wyraźnej kultury dominującej, co może stać się in-

teresującym obszarem badania w innych miejscowościach.
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REKOMENDACJE
Jak wynika z naszych analiz, w Białowieży brak jednej kultury dominującej,

co oznacza brak wspólnej perspektywy dotyczącej scenariusza rozwoju
miejscowości, który wprost byłby akceptowany przez wszystkich mieszkańców.
Kapitał kulturowy mieszkańców jest tak zróżnicowany, że niektóre praktyki
mogą się przekładać na kapitał społeczny (wzrost komunikacji , sieci powiązań),
a niektóre całkowicie go blokować. Staral iśmy się pokazać, że działania na polu
kultury mogą niekiedy przekładać się na wzmacnianie granic pomiędzy
„światami” i nie służą życiu wspólnotowemu. Co nie znaczy, że nie powinny
mieć miejsca. Jedyną wspólną wartością jest białowieskość związana z
tożsamością lokalną. Jest ona wprawdzie różnie definiowana, ale jako stawka w
grze okazuje się być wspólna wszystkim mieszkańcom i może stać się
sposobem legitymizacji działań dążących do przełamywania barier pomiędzy
światami. Inaczej mówiąc, szansą na wzrost kapitału społecznego jest
wykorzystywanie zasobów kulturowych do działań na rzecz całej społeczności.
W związku z tym nasze rekomendacje (skierowane do wszystkich, którzy czują
się „obywatelami” Białowieży) są następujące:

• Należy rozpoznać nieartykułowane potrzeby mieszkańców słabo
reprezentowanych światów. To, że nie są one ujawnione, nie oznacza, że ich
nie ma. Owo rozpoznanie powinno wynikać z nawiązania kontaktu pomiędzy
reprezentantami różnych światów (formalnych i nieformalnych podmiotów) i
wymianą informacji , próbą nawiązania współpracy przy konkretnych działaniach
na rzecz wskazanych w wywiadach grup np. lokalnych artystów (brak promocji
ich twórczości), osób starszych (klub seniora), młodzieży (brak miejsca do
spotkań). Kluczowym czynnikiem w tym momencie jest samo działanie –
organizowanie wydarzenia, a nie dyskusja i wymiana poglądów, która bardzo
łatwo może zwiększać dystynkcję i podkreślać różnice perspektyw. Jak wynika
z naszych wywiadów, sprawom wspólnym służy działanie skoncentrowane na
wartościach, które dotyczą jak największej l iczby mieszkańców, takich jak
siatkówka, Dzień Matki czy Dzień Dziecka. Należy w związku z tym rozszerzać
paletę tych działań organizując również Dzień Babci i Dziadka (włączając
starszych mieszkańców okolicznych wiosek przez zorganizowanie im
transportu) lub Dni Białowieży (podkreślając wagę tego miejsca dla wszystkich
grup społecznych).

• Badania pokazują, że lokalne wydarzenia kulturowe interpretowane są w
kategoriach lokalnie dystynktywnych. Można więc zastanawiać się nad
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oddolnym, a więc opartym na społecznych negocjacjach stworzeniem nowej
inicjatywy kulturowej albo zwiększeniem poziomu negocjacj i społecznych, co do
kierunku prowadzenia lokalnej pol ityki kulturowej (a więc działań
podejmowanych przez lokalne instytucje – formalne i nieformalne). Nowa
inicjatywa powinna wyrastać czy być kontynuacją dialogu, jaki rozpoczął się
pomiędzy rodzicami, szkołą a samorządem na temat poziomu edukacji . Mimo
problemów finansowych gminy można wzmacniać i pogłębiać proces
partycypacji mieszkańców w podejmowaniu decyzji i współodpowiedzialności za
losy szkoły (której byt jest „zagrożony”). Rekomendujemy otwarcie się
samorządu na dialog z reprezentantami różnych światów (miejscowych i
przyjezdnych), a także zachęcanie do działań obywatelskich, odnoszących się
do interesu całej Białowieży (Białowieży jako gminy).

• Wzrost komunikacji między „światami” może nastąpić poprzez oddolne
wytworzenie strategii rozwoju Białowieży. Oddolne, a więc nie wytworzenie
przez ekspertów, a przez samych mieszkańców w ramach wspólnych rozmów.
Nie tylko sama strategia, ale i proces jej powstania może przyczynić się
pozytywnie do wzrostu komunikacji , co może przełożyć się na wzrost kapitału
społecznego. Należy rozmawiać o konkretnych problemach, które dotyczą
wszystkich, takich jak: ogrzewanie domów, komunikacja, przyszłość szkoły.

• Badania wyraźnie pokazują, że spór o puszczę, który tak bardzo
antagonizuje społeczność, wpisuje się w szersze spory (dotyczące kwesti i
tutejszości, zaangażowania, itd. ). Wydaje się, że ukazywanie lokalnej
różnorodności kulturowej może osłabić ten antagonizm. Kwestia dziedzictwa
kulturowego, od którego zależy też rozwój gminy, powinna zyskać autonomię i
stać się przedmiotem debaty, zaplanowanych działań, bez względu na toczący
się spór o puszczę i jego kolejne odsłony. Zamiast sporu proponujemy debatę
na temat przyszłości „kultury białowieskiej” skoncentrowaną na sposobach
wykorzystania potencjału kulturowego, historycznego i przyrodniczego:
stworzenie sieci kontaktów i wzorów współpracy służących promocji lokalnych
artystów oraz podniesienia poziomu edukacji w białowieskich szkołach (przy
wykorzystaniu potencjału naukowców zamieszkujących to miejsce).

Poniżej zamieszczamy szczegółowe rekomendacje dla naszych partnerów:

• Dla Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia: jak pokazują badania
Fundacja jest postrzegana jako licząca się instytucja kultury, której różnorodne
działania odbierane są pozytywnie przez reprezentantów poszczególnych
światów w różnych konfiguracjach. Pamiętając o tym, że frekwencja nie jest
miarą uczestnictwa w kulturze, uważamy, że zespół UP powinien kontynuować
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pracę dwutorowo: z jednej strony rozwijać działalność teatralną skierowaną do
kameralnego grona odbiorców i pogłębiać jakościowo integrację z najbl iższym
lokalnym środowiskiem. Z drugiej proponować warsztaty z zakresu edukacji
kulturalnej dla dzieci i młodzieży, rozszerzając sukcesywnie sieć odbiorców na
całą gminę. Powinien również aktywnie włączać się w budowanie nowych
sposobów komunikacji (zarówno tradycyjnymi środkami, jak i za pomocą
nowych mediów) i rozszerzać krąg współpracowników, dzieląc się swoją wiedzą
i doświadczeniem (m. in. przy pisaniu projektów).

• Dla Białowieskiego Ośrodka Kultury: jak pokazaliśmy w analizie
lokalnego pola kultury, ośrodek ma szansę stać się centralną instytucją kultury
w gminie, łączącą bardzo odległe światy pod warunkiem zachowania otwartości
na współpracę ze wszystkimi, którzy przejawiają inicjatywę. Dyrektor Ośrodka
powinien dbać o wytworzenie jak najbardziej przyjaznej przestrzeni wspólnej,
zachęcającej do kontaktów oraz aktywnie budować sieć współpracowników
(formalnych i nieformalnych liderów życia społecznego), umożliwiając im
spotkania i wymianę informacji . W swojej strategii organizowania imprez
powinien dążyć do maksymalnego urozmaicenia imprez, rozwijając i
wzmacniając sieć lokalnych wydarzeń skierowanych głównie do mieszkańców,
mniej „dystynktywnych” niż Noc Kupały i odbywających się poza sezonem
turystycznym. Ważna byłaby też próba wskrzeszenia za pomocą mieszkańców
kina (na wzór projektu „społeczne kina za rogiem”) oraz umożliwienie
mieszkańcom zorganizowania Dni Białowieży jesienią.

• Dla samorządu : mimo braków finansowych samorząd powinien dążyć
do działań zwiększających partycypację obywatel i (zmiana nastawienia,
zwiększenie l iczby spotkań, odpowiadania na pytania i inicjatywy). Istotne też
jest nawiązanie współpracy z białowieskimi naukowcami, zaproszenie ich do
zaangażowania na rzecz inicjatyw edukacyjnych i popularyzujących naukę w
gminie. Tego typu inicjatywy związane są z rozwojem sprofi lowanej (nie
umasowionej) turystyki i zwiększaniem atrakcyjności turystycznej Białowieży.
Gmina powinna wypracować strategię rozwoju turystycznego (w ramach tej
oddolnej strategii rozwoju Białowieży) uwzględniającą warunki
zrównoważonego rozwoju, czyl i takiego rozwoju, który z definicj i nie pomija
żadnych grup społecznych ani obszarów. Na dzień dzisiejszy można stwierdzić,
że potencjał Puszczy Białowieskiej jest wykorzystywany w stopniu
zadawalającym, ale wartość kulturowa Białowieży nie jest wyeksponowana:
brak Muzeum Histori i Białowieży, brak ścieżek edukacyjno–historycznych
opowiadających o bogactwie rel igi jnych świąt i rytuałów oraz zabytkowej
drewnianej architekturze. Uruchomienie procesu wspólnego wypracowywania
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kulturowej oferty turystycznej pozwoli włączać różne podmioty społeczne: każde
działanie na rzecz kultury i edukacji skierowane może być jednocześnie do
turystów i miejscowych dzieci (wzmacniając ich kapitał kulturowy). Aktywne
korzystanie przez mieszkańców z oferty turystycznej pozwoliłoby też przełamać
proces „wykorzeniania” ze sfery publicznej, o którym pisal iśmy w raporcie.
Oznaczałoby to konieczność wypracowania przez samorząd współpracy z
dużymi hotelami polegającej na zapewnieniu dostępu do tych produktów
mieszkańcom Białowieży (tańsze bilety wstępu albo darmowe warsztaty itd.),
aby zachęcić mieszkańców do korzystania z nich i jednocześnie zacierać coraz
silniejszy podział na dwa światy: białowieżan, pozbawionych przestrzeni do
wspólnego przebywania oraz „turystów”, którzy albo widzą w Białowieży
etniczny „skansen” albo „dodatek” do puszczy.

Fot. Bogusław Chyła.



158

ANEKSY
Aneks 1
Literatura
Alexander C. Jeffrey. 2011 . Znaczenia społeczne. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Nomos.

Arneil Barbara. 2006. Diverse Communities. The Problem with Social Capital.
Cambridge New York: Cambridge University Press.

Bajko Piotr 2001 . Białowieża: zarys dziejów do 1950 roku. Białowieża:
Białowieski Ośrodek Kultury.

Bajko Piotr. 201 0. Z dawnej Białowieży. Otwock-Białowieża: Agencja Hajstra.

Bajko Piotr. 201 2. Echa Starej Białowieży. Otwock-Białowieża: Agencja Hajstra.

Bauman Zygmunt. 1 996. Socjologia. Poznań: Zysk i s-ka.

Bennett Tony, Elizabeth Silva. 2011 . Introduction: Cultural Capital- Histories,
Limits, Prospects, „Poetics” 39/2011 , 427-443.

Berger Peter L. , Thomas Luckmann. 201 0. Społeczne tworzenie rzeczywistości.
Warszawa: PWN.

Blicharska Małgorzata, Per Angelstam. 201 0. Conservation at risk: conflict
analysis in the Białowieża Forest, a European biodiversity hotspot.
„International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services &
Management”, 6:1 -2, 68-74.

Bourdieu Pierre. 1 985. The Forms ofCapital. [w: ] J. Richardson (red.)
Handbook ofTheory and Research for the Sociology ofEducation. New York:
Greenwood. s. 241 -258.

Bourdieu Pierre. 1 993. The Field ofCultural Production, US: Columbia
University Press.

Bourdieu Pierre, L. J. D. Wacquant. 2001 . Zaproszenie do socjologii
refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa Nomos.

Bourdieu Pierre. 2005. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia.



159aneksy

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Bourdieu Pierre. 2008. Co tworzy klasę społeczną? O teoretycznym
i praktycznym istnieniu grup. [w: ] „Recykling Idei” vol. 1 1 , s. 36-46.

Bourdieu Pierre, Jean-Claude Passeron. 2011 . Reprodukcja. Warszawa: Wyd.
Naukowe PWN.

Buchowski Michał. 1 996. Klasa i kultura w okresie transformacji.
Antropologiczne studium przypadku społeczności lokalnej wWielkopolsce.
Poznań: Wydawnictwo Drawa.

Burszta Wojciech. 201 0. Opisać rewolucję. [w: ] M. Fil iciak, M. Danielewicz, M.
Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny. Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo
w kulturze (dostępny tu: http: //www.mim.swps.pl/).

Certeau Michel de. 2008. Wynaleźć codzienność. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiel lońskiego.

Couldry Nick. 201 0. Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna. [w: ]
„Kultura Popularna” 1 /201 0.

Czykwin Elżbieta. 2000. Białoruska mniejszość narodowa jako grupa
stygmatyzowana. Białystok: Trans Humana.

Daszkiewicz Piotr, T. Samojl ik, B. Jędrzejewska. 201 2. Puszcza Białowieska
w pracach przyrodników i podróżników 1831-1863. Warszawa: Wydawnictwo
Semper.

Eyal Gil , I . Szelenyi, E. Townsley. 1 998. Making Capitalism Without Capitalists.
The New Rulling Elites in Eastern Europe. London: Verso.

Florida Richard. 201 0. Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Wyd. Narodowe
Centrum Kultury.

Foucault Michel. 2002. Porządek dyskursu. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria.

Franklin Stuart. 2002. Białowieża Forest, Poland: representation, myth and the
politics ofdispossession. Environment and Planning A, volume 34, p. 1 459-
1 485.

Gartman David. 2007. The Strenght ofWeak Programs in Cultural Sociology:
A Critique ofAlexander’s Critique ofBourdieu. „Theory and Society”, 36/2007,
381 -41 3.

Gdula Maciej, Przemysław Sadura. 201 2. Style życia jako rywalizujące



160aneksy

uniwersalności. [w: ] Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 1 5-70.

Gliński Piotr. 2001 . Konflikt o puszczę. Raport z badań nad konfliktem
społecznym o poszerzenie białowieskiego Parku Narodowego. [w: ] A. Sadowski
(red.) „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. X. Białystok: Wydawnictwo
Uniwersytetu w Białymstoku.

Gliński Piotr. 201 0. Podział kulturowy: fragmentaryzacja czy rozpad?, [w: ] P.
Gliński, I . Sadowski, A. Zawistowska. Kulturowe aspekty struktury społecznej.
Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, s. 44-81 .

Hedemann Otton, Wiktor Hartman. 1 939. Puszcza Białowieska w Polsce
przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku) . Warszawa: Instytut Badawczy
Lasów Państwowych.

Jewdokimow Marcin, Barbara Markowska. 201 0. Od społecznych techno utopii
do posthumanizmu. Wybrane strategie narracyjne nowych technologii
komunikacyjnych. [w: ] „Societas/Communitas”, 1 (9).

Krajewski Marek. 2011 . Instytucje kultury a uczestnicy kultury. Nowe relacje. [w: ]
M. Śliwa (red.). Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Kraków: Wydawnictwo
MIK.

Kuroń Danuta, K. Winiarska, P. Winiarski. 201 0. Doświadczenie Uniwersytetu
Powszechnego w Teremiskach. Tradycja Uniwersytetu Ludowego jako
odpowiedź na współczesne zadania animacji kultury. [w: ] „Kultura Enter”, 21
kwiecień.

Laclau Ernesto, Chantal Mouffe. 2007. Hegemonia i socjalistyczna strategia,
Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Lamont Michel, Annette Lareau. 1 988. Cultural Capital: Allusions, Gaps and
Glissandos in Recent Theoretical Developments. [w: ] „Sociological Theory” Vol.
6/nr 2 Autumm 1 988, 1 53-1 68.

Lamont Michel. 1 999. Money, Morals and Manners: The Culture of the French
and the American Upper-Middle Class. Chicago: University of Chicago Press.

Łukowski Wojciech. 2002. Społeczne tworzenie ojczyzn. Warszawa:
Wydawnictwo Scholar.

Mouffe Chantal. 2008. Polityczność. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki
Politycznej.



161aneksy

Niedziałkowski Krzysztof, J. Paavola, B. Jędrzejewska. 201 2. Participation and
protected areas governance: the impact of changing influence of local
authorities on the conservation of the Białowieża Primeval Forest, Poland. [w: ]
„Ecology and Society” [w druku].

Nikitiuk Borys. 2003. Z dziejów Hajnówki i jej okolic (1915-1939) : Starostwo
Powiatowe w Hajnówce.

Okołów Czesław, M. Karaś, A. Bołbot (red). 2009. Białowieski Park Narodowy.
Poznać, zrozumieć, zachować. Białowieża: Białowieski Park Narodowy.

Rewers Ewa, Agata Skórzyńska (red.). 201 0. Sztuka – kapitał kulturowy
polskich miast. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Sadowski Andrzej. 1 994. Rezerwat Biosfery Puszczy Białowieskiej a jego
mieszkańcy – diagnoza współdziałania. Studium socjologiczne. Warszawa-
Białystok-Lublin: Instytut Badawczy Leśnictwa.

Sadowski Andrzej. 1 995. Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość
mieszkańców. Białystok: Trans Humana.

Sadowski Andrzej (red.) 2009. Kapitały społeczne i kulturowe miast
środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy. Białystok:
Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Sadowski Andrzej. 201 0. Kultury narodowe, regionalne i lokalne w państwie –
układ wertykalny czy horyzontalny? [w: ] P. Gliński, I . Sadowski, A. Zawistowska.
„Kulturowe aspekty struktury społecznej”. Warszawa: Wydawnictwo IFiS
PAN, s. 1 85-200.

Samojl ik Tomasz (red.) 2005. Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach
królewskich. Białowieża: Zakład Badania Ssaków PAN.

Samojl ik Tomasz 2007. Antropogenne przemiany środowiska Puszczy
Białowieskiej do końca XVIII wieku. Praca doktorska pod kierunkiem
prof. dr hab. Bogumiły Jędrzejewskiej. Kraków-Białowieża.

Simmel Georg. 1 982. Socjologia. Warszawa: PWN.

Siuta Małgorzata. 2011 . An Analysis of the Environmental Conflict around the
Conservation of the Białowieża Forest. Poland, Dissertation University of
St Andrew [praca nieopublikowana].

Szujecki Andrzej. 2008. Puszcza Białowieska. Konflikt wokół ochrony



162aneksy

i zarządzania. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.

Tatarczyk Witold 2000. Dzieje Hajnówki do 1944 roku: Miejska Bibl ioteka
Publiczna w Hajnówce, Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki.

Trutkowski Cezary, Sławomir Mandes. 2005. Kapitał społeczny w małych
miastach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Tyszka Andrzej. 1 971 . Uczestnictwo w kulturze. Warszawa: Państwowe
Wydawnictwo Naukowe.

Winiarski Paweł. 201 0. Rozbieżności w definicji sytuacji – w kierunku hipotezy
społecznych światów Białowieży, niepublikowana praca magisterska pod
kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Szpocińskiego. Warszawa: Collegium Civitas.

Zarycki Tomasz. 2003. Tożsamość regionalna a logika kapitałów
Pierre'a Bourdieu. [w: ] Marian Kempny, G. Woroniecka (red). Wymiary
globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze. Olsztyn: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Informatyki i Ekonomii. s. 250-258.

Zarycki Tomasz. 2008. Inteligencja w Polsce i Rosji. Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego.

Raporty:
Burszta Wojciech, M. Duchowski, B. Fatyga, J. Nowiński, M. Pęczak, E.A.
Sekuła, T. Szlendak. 2009. Raport o stanie i zróżnicowaniu kultury miejskiej
w Polsce (dostępny tu:
http: //www.kongreskultury.pl/l ibrary/File/RaportKultMiej/kult.miej_raport(1 ).pdf).

Fatyga Barbara, J. Nowiński, T. Kukołowicz. 2009. Jakiej kultury Polacy
potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? (dostępny tu:
http: //www.kongreskultury.pl/l ibrary/File/Raportedu/edukacja_kult_raport_w.peln
a%281%29.pdf).

Fi l iciak Mirosław, M. Danielewicz, M. Halawa, P. Mazurek, A. Nowotny. 201 0.
Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze (dostępny tu:
http: //www.mim.swps.pl/).

Markowska Barbara (red.). 201 0. Po co pamiętać razem? Praktyki pamięci
a kultura obywatelska kobiet w gminie Stare Juchy i powiecie ełckim.
Warszawa: Katedra Socjologi i Collegium Civitas
[www.civitas.edu.pl/trust_raport].



163aneksy

Kowalik Wojciech, M. Matlak, A. Nowak, K. Noworól, Z. Noworól. 2011 . Kultura
lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu:
Kraków: Wydawnictwo MIK.

Rapior Waldemar. 2011 . Tworzenie kultury – badania uczestnictwa w kulturze.
(dostępny tu: www.tworzeniekultury.pl).

Uczestnictwo ludności w kulturze w 2009 roku. 201 2: GUS. (dostępny tu:
http: //www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/kts_uczestnictwo_ludnosci_w_kulturze_
w_2009.pdf).



164aneksy

Aneks 2
Kalendarz imprez kulturalnych w
Gminie Białowieża w 2012 roku

Styczeń

Koncert Bożonarodzeniowy – występy dzieci i młodzieży białowieskiej oraz
Chóru Leśników Białowieży (BOK)1

„Szkice z natury” – wystawa rysunków Janusza Wojtowicza (BPN)

Luty

„Africa Show” - spektakl przygotowany przez koło teatralne działające przy
BOK z okazji Dnia Zakochanych (BOK)

Marzec

Uroczystość z okazji Dnia Kobiet - występy dzieci i młodzieży białowieskiej
oraz grupy „Rokitnica” z Domu Pomocy Społecznej w Białowieży (BOK)

„Czarny Bocian, Biały Bocian” – przedpremierowy pokaz fi lmu Eunice Bla-
vascunas, którego bohaterami są mieszkańcy Bud i Teremisek (Fundacja/Teatr)

Wystawa ozdób Wielkanocnych wraz z kiermaszem, którego dochód prze-
znaczony został na organizację Dnia Dziecka w Białowieży (Rada Rodziców
ZSP i BOK)

Kwiecień

„Przez krzyż do chwały” - spektakl z okazji Wielkanocy przygotowane przez
uczniów ZSP (ZSP i BOK)

„Krwawa jatka” – spektakl grupy Coincidentia (Fundacja/Teatr)

Maj

Polska Biega – białowieska edycja ogólnopolskiej akcji (Dom Dziecka w
Białowieży i BOK)

„Reliktowa Puszcza Karpacka” – wystawa fotografi i (BPN i Fundacja Dzie-
dzictwo Przyrodnicze).

„Puszcza Białowieska” – wystawa fotograficzna (BPN i Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

„Noc Muzeów” – wernisaż wystawy „H2O” Macieja Tomaszewskiego i kon-
cert chóru Wołyński Dzwon z Łucka (BPN)
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Białowieskie Dni Muzyki Sakralnej – 2 dni koncertów w kościele w Białowie-
ży (Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce, partner: Parafia Rzymskokato-
l icka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Białowieży).

Uroczystość z okazji Dnia Matki - przedstawienie taneczno-muzyczno-słow-
ne przygotowane przez koło teatralne działające przy BOK (BOK)

Czerwiec

Dzień Dziecka w Białowieży zorganizowany przez Białowieski Ośrodek Kul-
tury i Radę Rodziców ZSP oraz wielu białowieskich partnerów, m. in. Urząd Gmi-
ny w Białowieży, Zespół Szkół Leśnych, Straż Pożarną, Straż Graniczną,
Nadleśnictwo, Dom Dziecka, IBS i wielu innych.

„I będą święta” – monodram Agnieszki Przepiórskiej w reżyseri i Piotra Ra-
tajczaka w ramach 6. Spotkań Teatralnych w Teremiskach (Fundacja/Teatr)

Viatoris – otwarcie plenerowej wystawa Piotra Jargusza w Teremiskach w
ramach 6. Spotkań Teatralnych – wystawa do końca września (Fundacja/Teatr)

I figenie – Królestwo – spektakl w reżyseri i Pawła Passiniego w ramach 6.
Spotkań Teatralnych w Teremiskach (Fundacja/Teatr)

Koncert w ramach projektu „Cykl prezentacji muzycznych zespołów regio-
nalnych regionu Puszczy Białowieskiej” (BOK, partnerzy: Urząd Gminy Biało-
wieża, Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, Nadleśnictwo Białowieża)

Otwarcie wystawy prezentującej projekty zagospodarowania architektonicz-
nego budynku byłej szkoły do pomysłu utworzenia w nim centrum kultury stwo-
rzonego przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Projekty studentów kursu
magisterskiego Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (BOK, partnerzy:
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej, Fundacja Edukacyjna Jacka Ku-
ronia).

Białowieskie Spotkania z Arią (Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce,
partnerzy: BPN)

IX Kwietny Bieg (Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich oraz BOK)

Pokaz slajdów z Afryki, BOK

Koncert w ramach projektu „Cykl prezentacji muzycznych zespołów regio-
nalnych regionu Puszczy Białowieskiej” (BOK, partnerzy: Urząd Gminy Biało-
wieża, Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, Nadleśnictwo Białowieża)

„Stacja wariatów” i „Cacacznaja krama” – spektakle Stowarzyszenia na
Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczącej się Języka Białoruskiego AB-BA (Funda-
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cja/Teatr)

Lipiec 201 2

„Kampinoski Park Narodowy” - fotografie Grzegorza Okołowa (BPN)

Wystawa fotografi i pracowników Instytutu Biologi i Ssaków - do końca sierp-
nia (BPN)

Noc Kupały (Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, partner: BOK)

„Arie nad stawami” - koncert w ramach projektu „Cykl prezentacji muzycz-
nych zespołów regionalnych regionu Puszczy Białowieskiej”. Występ Grodzień-
skiej Orkiestry Kameralnej (BOK, partnerzy: Urząd Gminy Białowieża,
Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, Nadleśnictwo Białowieża)

„Bajki pogranicza” – pokaz bajek animowanych z seri i „Opowieści Pograni-
cza” i „Pieśni Pogranicza” przygotowanych przez dzieci z Ośrodka Pogranicze
w Sejnach (Fundacja/Teatr).

Sierpień

X Białowieskie Integracje Artystyczne – Peretocze (Fundacja „Muzyka Cer-
kiewna” w Hajnówce, partnerzy: BOK, BPN, Zarząd oddziału PTTK w Białowie-
ży)

Wystawa malarstwa Mikołaja Wołkowyckiego – do końca września (BPN)

Perkusyjna Orkiestra Dziecięca Patryka Zakrockiego – koncert improwizato-
ra Patryka Zakrockiego z udziałem dzieci białowieskich (Fundacja/Teatr)

IV Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wertep” - spektakle w plenerze
(Stowarzyszenie kulturalne „Pocztówka”, partnerzy: BPN, BOK, Urząd Gminy
Białowieża)

I Festiwal Muzyki Puszczy Białowieskiej – koncert 1 0 zespołów z powiatu
hajnowskiego i bielskiego, w ramach projektu „Cykl prezentacji muzycznych ze-
społów regionalnych regionu Puszczy Białowieskiej” (BOK, partnerzy: Urząd
Gminy Białowieża, Ochotnicza Straż Pożarna w Białowieży, Nadleśnictwo Biało-
wieża)

„Reportaż o końcu świata” – spektakl teatru Wierszalin (Fundacja/Teatr i In-
stytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego)

Wrzesień

Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej (BPN)

„Barwy lasu” wystawa prac Koła Plastycznego Deformacja – do 1 5 listopa-
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da (BPN)

„Ja j u poli verboju rosła” – monodram Joanny Stelmaszuk, Scena Szczyty
(Fundacja/Teatr)

Październik

Festiwal Fi lmów Młodego Widza Wędrujące ALE KINO – trzydniowe pokazy
fi lmów dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli w Białowieży i Hajnówce
oraz Gala Festiwalu (Centrum Sztuki Dziecka z Poznania i Fundacja Edukacyj-
na Jacka Kuronia, partner: BOK)

Uroczysta Gala VI I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego, VI Ogólnopol-
skiego Konkursu Fotograficznego dla Fotografów Amatorów i I I Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego pod wspólnym hasłem „Las – moja miłość” (Zespół
Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży).

„Dzień Smakosza” - inicjatywa młodszej grupy zespołu „Ruczajok” działają-
cego przy BOK (BOK)

Grudzień

„Betlejem to my sami” - przedstawienie przygotowane przez uczniów ZSP
(ZSP i BOK)

Warsztaty:
Styczeń – marzec – cykl cotygodniowych warsztatów muzycznych dla

dzieci z klas I-IV w szkole oraz dla dwóch grup dzieci w przedszkolu prowadzo-
ne przez Annę Szymczukiewicz, flecistkę i rytmiczkę (rozpoczęte w październi-
ku 2011 ), po 20 warsztatów dla każdej z grup (w sumie 60) (Fundacja/UP,
partner: ZSP)

Styczeń – grudzień – cykl 1 0 koncertów Filharmonii Warszawskiej dla naj-
młodszych w przedszkolu, w których udział biorą też z rodzice i rodzeństwo
przedszkolaków. (cykl jest prowadzony od 4 lat) (Fundacja/UP, partner: ZSP)

Styczeń – grudzień – cotygodniowa akcja Białowieża Czyta Dzieciom w
przedszkolu polegająca na zapraszaniu przez animatorów UP mieszkańców
Białowieży, rodziców i gości do głośnego czytania dzieciom w przedszkolu; re-
gularny zakup książek do stworzonej przedszkolnej bibl ioteczki (Fundacja/UP)

Styczeń – grudzień – w BOK odbywało się kilka całorocznych cykli zajęć,
wśród nich cykl cotygodniowych spotkań grupy muzycznej Ruczajok i cykl
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warsztatów tanecznych.

Luty

Ferie w Białowieży – przez dwa tygodnie codzienne bloki zajęć, zabaw i
warsztatów dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez Radę Rodziców ZSP,
zrealizowane dzięki zaangażowaniu m. in. nauczyciel i ZSP , Domu Dziecka,
BPN, BOK oraz Białostockiej Akademii Aikido.

Marzec

Dwudniowe warsztaty ozdób wielkanocnych z Anną Leoniuk, zorganizowa-
ne przez Radę Rodziców ZSP.

Kwiecień – czerwiec – Krąg Kobiet Białowieży – spotkania nieformalnej gru-
py młodych i starszych kobiet, które uczyły się nawzajem różnych technik szy-
cia, gotowania itp. W sumie odbyło się 1 2 spotkań (partner: BOK).

Czerwiec

Trzydniowe warsztaty teatralne z Pawłem Passinim dla dzieci i dorosłych w
ramach Spotkań Teatralnych w Teremiskach, zakończone wzięciem udziału w
spektaklu Passiniego (Fundacja/Teatr).

Całodniowe warsztaty graficzne dla dzieci i młodzieży z malarzem Piotrem
Jarguszem towarzyszące jego wystawie w ramach Spotkań Teatralnych w Te-
remiskach (Fundacja/Teatr).

Lipiec

Dwutygodniowe warsztaty fi lmowo-fotograficzne adresowane do dzieci i
młodzieży białowieskiej pt. „Białowieża naszych marzeń”, zakończone powsta-
niem fi lmu. (Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Fundacja/UP, partner: BOK)

Warsztaty śpiewu i tańca ludowego (Fundacja Oikonomos, partner Stowa-
rzyszenie Skansen w Białowieży)

niowe warsztaty muzyczne dla dzieci z Patrykiem Zakrockim, skrzypkiem i
improwizatorem zakończone wspólnym występem dzieci z artystą podczas jego
koncertu (Fundacja/Teatr)

Trzydniowe warsztaty ruchowe dla dzieci pt. Świat zwierząt prowadzone
przez Wilejkę Zagórowską, tancerkę i psychoterapeutkę (Fundacja/Teatr).

Wrzesień

Warsztaty graficzne dla dzieci prowadzone przez studentów i wykładowców
Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej towarzyszące „Białowieskim
Spotkaniom Graficznym, współorganizowane przez BOK.
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Wrzesień – październik – cztery seminaria pod wspólnym tytułem „Od toż-
samości do wspólnoty ojczyzn”, dotyczące dziedzictwa historycznego i kulturo-
wego regionu Puszczy Białowieskiej, w czasie których wykłady wygłosiło 7
wybitnych profesorów i doktorów (Fundacja/UP).
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Aneks 3
Dyspozycje do wywiadu pogłębionego
BLOK 0 = O BADANYM [1 0 min]

Na początku chciel ibyśmy zapytać o Pana/Panią:
• gdzie P. mieszka? (proszę dokładnie określić to miejsce)
• od jak dawna P. tu mieszka?
• czym się P. zajmuje (też zawodowo)?

BLOK 1 = O MIEJSCOWOŚCI [20 min]

Porozmawiajmy teraz szerzej o tym miejscuU:

[TUTEJSZOŚĆ/TOŻSAMOŚĆ]

• Jak się tu żyje?
• A co dokładnie znaczy dla P. znaczy określenie „tu”?
• Czy czuje się P. białowieżaninem/ką? (Czy czuje się P. i związany/a z

Białowieżą?)
• Kogo nazwał/aby P. białowieżaninem?
• A jak P. zamyka oczy i myśli „Białowieża”, to co P. widzi? (Z czym

kojarzy się P. słowo „Białowieża”?)
• Jakie wartości/cechy charakterystyczne wiąże P. z Białowieżą?

[BIAŁOWIEŻA IN STATU NASCENDI]

• Co tutaj się dzieje?
• A czy coś zmieniło się w Białowieży w ostatnich latach?
• Czy są to zmiany na dobre czy na złe? Dlaczego?
• Co zrobić, aby żyło się lepiej?
• Co utrudnia zmiany?



171aneksy

BLOK 2 = O MIESZKAŃCACH [35 min]

Teraz chciel ibyśmy porozmawiać trochę o mieszkańcach Białowieży.

[MIESZKAŃCY OGÓLNIE społeczność jako całość]

• Jacy ludzie – tak ogólnie – mieszkają tu /w [Białowieży]?
• Gdyby mógł/mogła P. jakoś krótko określić tutejszą /[białowieską]

społeczność – jako całość – to jaka ona jest według P.?
• Co jest tu dla mieszkańców najważniejsze? (Według jakich wartości żyją

ludzie?)

[MIESZKAŃCY W PODZIAŁACH NA GRUPY i ICH CHARAKTERYSTYKA]

[ważne pierwsze wskazania i opisy; potem dopytywać]
• Gdy myśli P. o mieszkańcach [Białowieży] czy dostrzega P. jakieś grupy

mieszkańców? (Jakie grupy ludzi można tu wyróżnić?)
• A co charakteryzuje osoby z tych grup? (Po czym się je poznaje? Co

mają one ze sobą wspólnego?)
• A jakie jeszcze inne grupy można wyróżnić w B.? [dopytywać w

poszukiwaniu sub-pól/kategorii: tradycja; zawód, natura, obywatelskość,
religia, etniczność, nauka, rozrywka]

[RELACJE MIĘDZY GRUPAMI]

• Wymienił/a tu P. rozmaite grupy mieszkańców Białowieży – jakie są
relacje pomiędzy tymi grupami?

• Czy grupy te dobrze ze sobą żyją? Czy też występują jakieś napięcia,
konflikty?

• Z czego wynikają te napięcia? W jakich sytuacjach się pojawiają?
Od kiedy są te napięcia?

• W jakich sytuacjach te grupy współpracowały/mogłyby współpracować
ze sobą?
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[AUTORYTET/ELITA]

• Która z tych grup ma największe znaczenie, jest najważniejsza,
ma największy wpływ? Na czym on polega (ze względu na co)?

• A która powinna mieć największy wpływ? I dlaczego?
• A co to znaczy być kimś w Białowieży?
• A kto tutaj jest autorytetem /wzorem do naśladowania (wizja świata,

hierarchia wartości, czyj głos decyduje o tym jak się żyje)?
• Kogo zaliczył/a/by P. do białowieskiej elity? Dlaczego te osoby? Jak są

one w ogóle postrzegane przez innych?

[MAPA SPOŁECZNA podać KARTĘ ze schematyczną mapą Białowieży]

• Czy może P. wskazać miejsca, z którymi kojarzą się P. poszczególne
grupy, o których rozmawialiśmy?

BLOK 3 = KULTURA MIEJSCA I UCZESTNICTWO W KULTURZE [1 5 min]

[kultura łączy/kultura dziel i ; tradycja]

Chciel ibyśmy jeszcze porozmawiać o życiu kulturalnym w Białowieży.

• Jakie wydarzenia kulturalne się tu liczą?
• Czego brakuje jeśli chodzi o tzw. ofertę kulturalną? Czy coś jest

zbędne?
• Czy są jakieś wydarzenia, w których biorą udział wszyscy?
• Które wydarzenia/aktywności kulturalne są cenione i dlaczego?
• Wktórych wydarzeniach nie wypada nie brać udziału i dlaczego?
• Jakie tradycje/zwyczaje uważa Pan/i za typowe dla Białowieży?

Które według Pana zanikają? Jakie nowe tradycje/zwyczaje się
pojawiają? Jaki stosunek ma do nich społeczność?

ZAKOŃCZENIE = PRZYSZŁOŚĆ W BIAŁOWIEŻY

I już na koniec ostatnie pytanieU
• Czy widzi P. swoją/swoich dzieci przyszłość w BIAŁOWIEŻY?

Bardzo dziękujemy za rozmowę!
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Aneks 4
Mapka
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Aneks 5
Uczestnictwo w kulturze i czas wolny
 kwestionariusz ankietowy wywiadu

Chodzenie do kina

Chodzenie do teatru, na koncerty, na wystawy

Oglądanie telewizj i

Czytanie książek (również e-booków lub audio-
booków)

Czytanie gazet

Chodzenie do lasu/spacerowanie

Chodzenie do restauracji/kawiarni/pubu

Uczestnictwo w różnych imprezach (festyny,
pikniki, zabawy)

Słuchanie muzyki

Zapraszanie lub odwiedzanie
znajomych/krewnych

Korzystanie z Internetu

Pożyczanie komuś płyt z muzyką,
fi lmów/książek

Uczestniczenie w wydarzeniach sportowych

Inne. Jakie?
UUUUUUUUUUUUUUU
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1 . Jak często wykonuje P. następujące czynności (w celach innych niż

zawodowe):

[wszystkie informacje podane w ankiecie są anonimowe i będą wykorzystane

jedynie do zbiorczych zestawień]
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2. Jeśl i miał/aby P. więcej czasu wolnego, to co by P. wtedy robił/a? Proszę

wymienić 2 takie czynności:
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

3. Które z tych czynności zdarzyło się P. wykonywać w ciągu ostatnich 1 2-stu

miesięcy (w celach innych niż zawodowe)? Można zaznaczyć kilka:
a) zrobić zdjęcie, sfotografować coś z najbliższego otoczenia
b) namalować obraz/rysunek
c) nakręcić filmik
d) stworzyć utwórmuzyczny /nagranie audio
e) napisać tekst, artykuł
f) wrzucić swoje filmy, zdjęcia lub teksty na serwisy typu Youtube, Wrzuta.pl,
Facebooka
g) dzielić się opinią na blogach, forach, portalach społecznościowych
(Facebook, Twitter, Nasza Klasa)
h) żadne z powyższych
i) inne: jakie? LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

4. Jakie programy w telewizj i najczęściej P. ogląda? Proszę wymienić 2

programy:
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

5. Jakie są P. 2 ulubione fi lmy lub seriale?
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

6. Jakiej muzyki P. słucha? Proszę podać ulubiony typ muzyki (i ewentualnie

wykonawców):
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
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7. Jakie instytucje kultury działają w [Białowieży]? Proszę wymienić 3

najważniejsze według P. dla gminy:
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
c) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

8. Jakie wydarzenia kulturalne odbyły się ostatnio w Białowieży? Proszę

wskazać 3, które najlepiej P. pamięta?
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
c) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

9. Czy jest coś takiego w [Białowieży], czym chciał/aby się P. pochwalić? Jeśl i

tak, to co to jest?
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

1 0. Czy jest coś ważnego dla P. , co odziedziczył/ła P. po rodzinie (rodzice,

dziadkowie)? Jeśl i tak, to co to jest?
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

11 . A co ważnego chciałby/łaby P. pozostawić swoim dzieciom?
a) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
b) LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

1 2. Czy brał/a P. udział w ostatnich wyborach samorządowych?
a) Tak
b) Nie
c) Nie pamiętam

1 3. Które z poniższych kryteriów rodzi najsi lniejsze podziały między grupami

w gminie? Proszę wskazać 3 najważniejsze kryteria (1 ,2,3):
a) płeć (podział: mężczyźni – kobiety)
b) wiek (podział: pokolenie młodsze – pokolenie starsze)
c) zasiedzenie (podział: miejscowi – napływowi)
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d) majątek (podział: biedni – średnio zamożni – bogaci)
e) religia (podział: prawosławni – katolicy – inne wyznania)
f) pochodzenie etniczno-kulturowe (podział: polskość – białoruskość –
ukraińskość – inne)
g) wykształcenie (podział: podstawowe – średnie – wyższe)
h) zaangażowanie społeczne (podział: aktywni – uczestniczący – bierni)
i) styl życia (podział: miejski – wiejski)
j) stosunek do ochrony przyrody (tradycyjny – „ekologiczny”)
k) zawód (związany z tradycją regionu – niezwiązany z Białowieżą)

METRYCZKA:

1. Płeć: K/M 2. Rok urodzenia: LLLLLLLLLLL

3. Wykształcenie:
a) Podstawowe i niższe
b) Zasadnicze /gimnazjum
c) Średnie
d) Policealne
e) Wyższe

4. Dodatkowe kompetencje (kursy, dyplomy, certyfikaty): TAK/NIE

wymień najważniejszy: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

5. Wykonywany zawody (w ciągu ostatnich 1 0 lat): UUUUUUUUUUUU

6a. Wykształcenie ojca: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

6b.Wykształcenie matki: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

7a.Wykonywany zawód ojca: UUUUUUUUUUUUUUUUUUU

7b.Wykonywany zawód matki: UUUUUUUUUUUUUUUUUU

8. Wyznanie: UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

9 Liczba osób w gospodarstwie domowym: UUUUU
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1 0. Przeciętne miesięczne dochody „na rękę” całego gospodarstwa domowego:
a) do 1000 zł
b) 1001-2000 zł
c) 2001-3000 zł
d) 3001-5000 zł
e) 5001-7000 zł
f) ponad 7000 zł
g) nie wiem/trudno powiedzieć

11 . Udział dochodów z agroturystyki w budżecie domowym:
a) bardzo znaczący
b) średni
c) żaden

1 2. Dostęp do Internetu:
a) stałe łącze
b) mobilny
c) brak

1 3. Stan cywilny:
a) wolny
b) żyję z partnerką/partnerem
c) żonaty/mężatka
d) po rozwodzie /w separacji /
e) wdowiec/wdowa

1 4. Czy ma Pan/i dzieci? TAK/NIE

1 5. W jakim wieku są Pana/i dzieci?
a) do 4 lat
b) 5-9 lat
c) 10-13 lat
d) 14-18 lat
e) 18-26 lat
f) ponad 26 lat

DZIĘKUJEMY ZAWYPEŁNIENIE ANKIETY!
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Aneks 6
Tożsamość kulturowa kobiet w Białowieży
 scenariusz wywiadu grupowego

Czas trwania: ok 2h.

WPROWADZENIE:

1 . Przedstawienie celów projektu i celu tego spotkania – [5 min]. Spotkanie

składa się z dwóch części: (I ) Diagnoza: sytuacja kobiet w Białowieży; kobiece

praktyki kulturowe; perspektywa postrzegania przestrzeni społecznej; obecność

w sferze publiczność; aktywność społeczna; hierarchia wartości; (I I ) Projekcja:

wymyśl Białowieżę na nowo; marzenia i wizje przyszłości.

2. Ustalenie reguł spotkania: anonimowość, prośba o nagrywanie, każdy głos

tak samo ważny, nie ma złych odpowiedzi, nie chodzi wyłącznie o fakty – są

one mniej ważne niż skojarzenia i intuicje, burza mózgów, raczej zadania niż

pytania, dlatego ważna współpraca i odnoszenie się do wypowiedzi innych

– [2 min].

3. Przedstawienie uczestników – imię i czym się zajmuje [intuicyjna odpowiedź

na pytanie: kim jestem?] – 5 min.

CZĘŚĆ I - DIAGNOZA:

ZADANIE: Proszę określ ić jakie są plusy i minusy bycia kobietą w Białowieży?

[prosimy o zapisanie na karteczkach po 3 plusy i 3 minusy]
- Jak by panie określiły sytuację kobiet w Białowieży? Jak im się tutaj żyje?
Jakie pełnią rolę?
- Czy ich sytuacja jest trudniejsza niż mężczyzn ? jeśli tak – to dlaczego
[Czy wszystkie Panie tak sądzą?]
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- Gdzie są odpowiedzialne i za co? A czy są takie obszary poza domem
gdzie ? w jakich sprawach podejmują decyzję? A czy są takie sprawy,
w których tylko mężczyźni podejmują decyzję?
- Czy łatwo kobiecie zostać wójtem?
- Jak kobiety zazwyczaj spędzają czas wolny?
- Czego nie wypada kobiecie robić w Białowieży?
- Czym się różnią od matek a co robią podobnego – co przechowały?
- Co jest dla nich najważniejsze?
- Na kim się wzorują? Gdyby miały podjąć ważną decyzję – z kim by
porozmawiały?

W przypadku homogenicznej grupy postarać się o zastanowienie nad sytuacja

kobiet rdzennie białowieskich – czym się różnią, a może w czymś są podobne?

Jaka jest ich sytuacja?

CZĘŚĆ II - PROJEKCJA:
- Co by chciały zmienić w swoim życiu, gdyby mogły?
- [reprodukcja wzorów] jakby miały córkę- jakby ją wychowały? Jakiego
męża dla niej chcą?

ZADANIE: A teraz proszę sobie wyobrazić, że macie Panie możliwość od nowa

zaprojektować Białowieżę
– w jakim miejscu chciałybyście zamieszkać? Co by się w nim zmieniło?
[proszę zapisać na karteczkach i wspólnie to omówimy]

PODSUMOWANIE:
- na ile wizja odbiega od rzeczywistości?
- Jakie elementy przestrzeni społecznej są dla kobiet decydujące o tym, że
czują się dobrze?
- Czy przestrzeń dobra dla kobiet różni się od przestrzeni dla mężczyzn?
- Czy w Białowieży występują praktyki typowe dla kobiet?
- Co to są za czynności?
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Aneks 7
Białowiescy działacze kultury
 scenariusz wywiadu grupowego

Czas trwania: ok 2h.

WPROWADZENIE:

1 . Przedstawienie celów projektu i celu tego spotkania – [5 min. ]. Spotkanie

składa się z trzech modułów/zadań: (I ) Lokalne znaczenie instytucj i kultury (I I )

Potrzeby lokalnych instytucj i kultury i mieszkańców Białowieży (I I I )

Uczestnictwo w kulturze.

2. Ustalenie reguł spotkania: każdy głos tak samo ważny, nie ma złych

odpowiedzi, nie chodzi wyłącznie o fakty – są one mniej ważne niż skojarzenia

i intuicje, burza mózgów, raczej zadania niż pytania, dlatego ważna współpraca

i odnoszenie się do wypowiedzi innych – 5 min.

3. Przedstawienie uczestników – związanie z polem kultury, wykonywany zawód

– 5 min.

ZADANIE NR 1 (PO CO NAM INSTYTUCJE KULTURY?):

Proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby nagle przestały działać

wszystkie instytucje kultury w Białowieży. Co by się zmieniło w jej

funkcjonowaniu? Co by się zmieniło w życiu mieszkańców? A co Państwa?

INSTRUKCJA: odpowiedzi piszemy na karteczkach, prowadzący zbierają,

przyklejają na tablicy wg jakieś logiki (np. społeczne, indywidualne, itd. ), razem

interpretujemy efekty zadania.
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ZADANIE NR 2 (POTRZEBY KULTURY):

Prosimy o napisanie na karteczkach potrzeb lokalnych instytucj i kultury (swoich

i innych znanych) – karteczka nr 1 oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców

Białowieży – karteczka nr 2.

INSTRUKCJA: Prosimy kolejno osoby o odczytanie najpierw odpowiedzi

z karteczki nr 1 , wieszamy je na tablicy. Komentujemy, dopytujemy, czy czegoś

brakuje? Jak można te potrzeby zaspokoić? Dlaczego to się nie udaje? Co się

powinno zmienić, żeby je zaspokoić? Analogicznie działamy z odpowiedziami

z karteczki nr 2.

ZADANIE NR 3 (UCZESTNICTWO W KULTURZE):

Prosimy uczestników o wymienienie kolejno kilku miejsc, do których chodzą ze

znajomymi, spędzają z nimi czas wolny (ewentualnie realizują swoje potrzeby

kulturalne) wg schematu: 1 – najczęściej, 2 – rzadko, 3 – bardzo rzadko.

Wymienione miejsce zapisujemy wg schematu (1 -2-3) na tablicy. Rozmowa na

temat zebranych informacji : Co to mówi o nas? Co to mówi o Białowieży? Jak

ten schemat odnosi się do innych mieszkańców? Czy jest typowy dla

Białowieży?

Zamknięcie, podsumowanie.
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