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The Nation-State Celebrates:  
Research Horizons in Slovenia1

Państwo narodowe się bawi: horyzonty badawcze w Słowenii

Summary: The article places the contemporary anthropological, ethnological and culturological 
research of state holidays in Slovenia within the disciplinary tradition of Slovenian holiday rese-
arch and the broader frame of issues related to political rituals. Up until the past few decades, ho-
lidays as celebrated in the Slovenian lands had been a parade of ethnological/folklorist subjects 
framed within the context of folk culture research. It is thus not surprising that folk holidays were 
put at the forefront of examination, thematised from the perspective of a relatively static concept 
of tradition. The rapid political, economic and social change characteristic of the period after the 
Second World War was reflected not only in the transformed holiday landscapes, but also in a re-
configuration of the research horizons. These are presented through the findings concerning state 
holidays that resulted from a recent research project on the Slovenian holidays and constitution 
of national community.

Key words: state holidays, political rituals, Slovenia
Translated by Jeremi Slak

Streszczenie: Przeprowadzona w artykule analiza umieszcza współczesne badania antropologicz-
ne, etnologiczne i kulturologiczne dotyczące świąt państwowych w Słowenii, w kontekście badań 
nad metodami świętowania w tym kraju oraz na szerszym tle problematyki rytuałów politycznych. 
Jeszcze kilka dekad temu święta obchodzone na ziemiach słoweńskich ograniczały się do tematy-
ki etnologiczno-folklorystycznej ujętej w ramach badań kultury ludowej. Nic zatem dziwnego, że 
badania koncentrowały się na świętach ludowych postrzeganych z perspektywy stosunkowo nie-
zmiennej koncepcji tradycji. Gwałtowne zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne charaktery-
styczne dla okresu po drugiej wojnie światowej uwidoczniły się nie tylko w transformacji krajo-
brazu świąt państwowych, lecz także w zmianie konfiguracji horyzontów badawczych. W artykule 
horyzonty te przedstawione są na przykładzie ustaleń na temat świąt państwowych uzyskanych 
podczas niedawno przeprowadzonego projektu, dotyczącego procesu świętowania w kontekście 
tworzenia się społeczności narodowej Słowenii.

Słowa klucze: święta państwowe, rytuały polityczne, Słowenia

Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

 1 Basic research project “Holidays and Constitution of National Community in Slovenia”, funded by the 
Slovenian Research Agency (No. J6-4007, 2011–2014), and led by Prof. Božidar Jezernik (Holidays 2010). The 
results are published in three books (Jezernik 2013a; Slavec Gradišnik 2014a; Jezernik, Slavec Gradišnik 2017).
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[E]vents are not just there and happen, but they have a meaning
and happen because of that meaning.

(Max Weber)

Framework

Public holidays are lived and conceived as a special category of holidays, recorded 
in the official state calendar. As many other categories of holidays they represent a par-
adigmatic-syntagmatic chain, a linear sequence of specific content-charged days in a year, 
repeating in cycles. The paradigmatic succession and syntagmatic polyphony reinforce 
their enduring character and effect a simultaneous subjection to locally specific transfor-
mations, relating to broader contexts of politics, economy and culture.2 The two charac-
teristics also inform the perception of the phenomenon of the festive, and may be used 
as instruments in the outlining of research focuses.

Though state holidays share certain characteristics with holidays at large, they yet 
belong to a particular category: that of political holidays.3 To a casual observer, they may 
appear to merely serve the enrichment or festive embellishment of the people’s daily lives, 
yet celebrations of the state are not just picturesque decorations or manifestations of po-
litical power. Following here Clifford Geertz (1980: 121–136), they also carry power: 
through ritual manifestations, they (co)create and cyclically reinforce that power; not 
only do they relate to politics, they are politics. Concisely, their rituals may be summa-
rized thus:

Political rituals are practices set in concrete chronotopes. They express and materialise a sense 
of belonging, the formation of identities, and the establishment of local, regional, ethnic, na-
tional, or state entities. They also represent an area of social cohesion, self-identification, the 
marking of social affiliation and the exclusion of the Other. Political rituals are unavoidable 
in social integration (Lukes 1975), socialisation of hierarchies, relations, and the use of power. 
They are used repeatedly, year after year, to define, embody, and materialise ethnic, language, 
and other barriers which do not allow a single person, socialised in any community, to remain 
unaffected or undecided. As Steven Lukes has put it, political rituals mobilise bias, but they also 
raise questions about the relationships between different discourses, for example, between the 
official political discourse of the ruling parties, media discourses, the so-called common sense 

 2 “[Holidays] are generally known and widely celebrated, but always under particular circumstances, 
at particular places, with a particular group. In one sense, all celebrations of a holiday are the ‘same’, be-
cause the occasion and frequently the symbolic components are socially and historically derived. In another 
way, no two celebrations are ever the same. Holidays are always manifested as particular instances, particu-
lar events” (Santino 1996: xvi–xvii).
 3 By this I mean “political” in a narrow sense: related to the intentional management of the state and its 
citizens; whereas a broader definition would encompass the meaning of actions that create, recreate and 
transform the relationships of inequality between the people. In the latter sense, one could assert practically 
all human activity to be political.
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discourse, and the subcultural discourse present mainly among various extremist groups. Rituals 
speak to and about society and its institutions, and enable and recreate their extractive or inclusive 
characters (North 1991) (after: Fikfak 2015: 51).

Political holidays and their rituals thus always operate with the objective of managing 
the community. They are enacted by the authorities with the commitment of running and 
governing the administrative, economic, religious, communal life in general. In this 
aspect, they may be understood as a constituent part of civil religion (réligion civile) 
in the original sense of Rousseau’s Social Contract (Le contrat social, 1762). Its purpose 
is to shape common social foundations through the reinforcement of social links and 
loyalty to public matters. When public holidays perpetuate the social contract in ritual 
ways, they function as one of the civil religion’s tools or intermediaries of education for 
citizenship or public life habituation. Civil religion does not exclude religious holidays, 
though it does exclude religious intolerance. According to the relations between the 
civil authorities and religious institutions, the official state calendars of societies with 
varying political systems also display changes in the relations and ratios between secular 
and religious holidays.4

Into the social order and communal praxes, holidays by repetition and memetics 
imprint the values of the “shared common”; these materialize e.g. in the memory of the 
communal origin myth, mythological personas, breakthrough historical events, famous 
personalities and their presented virtues. The contents and meanings of all these memo-
ry columns serve the building and strengthening of groups and communities, i.e. the 
nation, the religious community and so on; these values, reined into national or other 
ideologies, are inscribed into holiday calendars as the process of selection and control. 
A holiday is namely “an especially dramatic attempt to bring some particular part of life 
firmly and definitely into orderly control. It belongs to the structuring side of the cul-
tural/historical process” (Moore, Myerhoff 1977: 3), which transforms chaos into order, 
in accordance with the supposition that social life oscillates between “imaginary extremes 
of absolute order, and absolute chaotic conflict and anarchic improvisation”. Between 
“structure and anti-structure”, there exists a “perpetual dialectic relationship over time” 
(Turner 1969: 112, 203).

In addition to structuring natural and social time (Makarovič 1995; Rihtman-Auguštin 
1990, 2001) and pausing social time by directing attention to the memory of “holy” days 
(Velikonja 2013), the regulative and integrative function and the stratifying impact are 

 4 In this analytical distinction, we must take into account the general problem in delineating the sacred 
from the secular; they are perhaps best specified as the extreme ends of a spectrum of various social activi-
ties, which often involve the elements of both (Shils, Young 1953; Leach 1954: 12–3; Lukes 1975; Moore, 
Myerhoff 1977; Hunt 1977: 143; Falassi 1987; Koster 2003).
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the central pillars co-shaped by public holidays in society. According to classical func-
tionalist theory starting with Durkheim (1912), an essential goal of society is integration, 
meaning the creation and persistance of social cohesion, spiritual bonds between the 
people based on a common horizon filled by

objects, relationships, roles, situations, ideas, etc., which have a special place in the life of the 
group and towards which at certain times, through the mediation of ritual, the attention of its 
participants is drawn, at different levels of consciousness and with varying emotional charge 
(Lukes 1975: 291).

Bonds between the members of a community with a common heritage and espe-
cially values, which are (also) performed and re-created through celebration, are posited 
to reduce the perceived differences between them by fostering concordant perception, 
thinking, action (Warner 1962: 7) in the spirit of consolidating social and ethical norms. 
Or: “Social cohesion demands a creed, or a code of behaviour, or a prevailing sentiment, 
or, best, some combination of all three; without something of the kind, a community 
disintegrates” (Russel 1938: 157). It is expected that “participants think and feel coher-
ently about their mutual relationships” (Poderman Sørensen 2008: 528). The functional-
ists overlooked, running parallel to the cohesive force and evident in the ritual practices, 
also a counteracting and unwanted stratification or segregation effect.5 Namely, given the 
class, interest and other types of social differentiation, social cohesion is an ideal or a po-
litical project. When celebration and ritual on the one hand create members of a com-
munity, they on the other necessarily also exclude non-members. The institution of the 
holiday and its celebration is thus an identification of social belonging and non-belonging, 
the attribution of an identity connected to a specific mode of action (Bourdieu 1991: 
119–121). Insofar as it achieves a legitimate social consensus, we may speak of social 
magic.6 With regard to state holidays or their nation-building potential, this means they 
succeed in making the people perceive themselves as citizens, despite their individual, 
social and other differences.

 5 For a summary of this critique see Lukes (1975: 296–301, 305).
 6 Bourdieu, to note, thematized social magic through cases of classical rites of passage (e.g. initation 
rites, marriage, rituals in the academia – all these are rites of (de)marcation between one group and another, 
between those who belong and those who do not), yet the concept may also be applied to the passage/trans-
formation of societies and the relationships within. Social magic only works when the entire community 
recognizes the differences between the social groups and their expected behaviour, when it is based on the 
shared acceptance of the homogenous group to know and respect the existing ritual or ritual code. Its sym-
bolic efficiency ebbs and flows depending on the degree to which its actors “are more or less prepared 
or more or less disposed, to receive it” (Bourdieu 1991: 125).
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When looking at holidays from the particular perspective of celebration – since only 
their embodied enactment, through implication of mythological basis, instils them with 
“phenomenal” nature – ritualization7 shows itself

as a strategy for the construction of a limited and limiting power relationship. This is not a rela-
tionship in which one social group has absolute control over another, but one that simultaneously 
involves both consent and resistance, misunderstanding and appropriation (Bell 1992: 8).

In this sense, holiday calendars are a kind of symbolical seismogram, inscribed in the 
cognitive and social map, and constitute, like a multitude of other human activities, 
a “metasocial commentary” (Geertz 1973: 448).

Research tradition

The charted frame of the conceptualization of holidays, especially public holidays, 
oriented our reflection on the past research of holidays and their contemporary study. 
In Europe namely, since the 19th century onward, holidays were mostly a flagship topic 
of the discipline of national ethnologies or Volkskunde, which also defined the horizon 
of research in the Slovenian ethnical space. The central concept was folk culture, found-
ed on tradition and the community, empirically located in the rural area. For decades 
after the Second World War, ethnographers believed that rural areas were least infected 
with the civilizational or modernization novelties – generated largely in the urban centres 
or by way of migration flows. In the search of differentiae specificae, especially on the 
axis folk-civilized, rural-urban, old-new, traditional-modern etc., which legitimized 
a two-stratum conception of culture, the researchers noticed certain changes, which were 
frequently regretted and thus saved from oblivion. Yet even though the changes occurred 
right before their eyes (or precisely because of it), they were interested primarily in those 
cultural forms that expressed a continuity in time, space and communities, and in this 
way, as they posited, usefully strengthened cultural as well as national identity. Just as 
other cultural elements, holidays and rites were encapsulated in the Volkskunde “rescue 
project” and its cultural-historical paradigm of ethnicity, the latter having been focused 
in great degree on the changing of typology from the (supposedly) oldest, “primordial” 
cultural forms and their contents. Such an interpretative framework recorded primarily 
national and regional cultural particularities and differences. It should be noted that in the 
process of nation- building, folk culture was nationalized and promoted to a status of the 

 7 According to Catherine Bell, ritualization is a strategic mode of action that operates within a specific 
social order or social circumstances, separate from other action (Bell 1992: 67, 74); in itself it does not 
“control” individuals or society, but is tightly knit with the concept of power; in this vein, “it is a strategic 
arena for the embodiment of power relations” (Bell 1992: 170).
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solid cultural foundation, the beckoning symbol as well as stereotype of the nation’s 
culture (cf. Löfgren 1989; Johler, Nikitsch, Tschofen 1999; Smith 1999; Rihtman-Auguš-
tin 2004; Kaschuba 2008; Rogelj Škafar 2011). The ideological grounds of the Volkskunde 
thus maintained, for quite a long time, a romanticized infatuation with the emanations 
of the nation’s spirit (Weber-Kellermann, Bimmer 2003). In this, folk culture was invari-
ably robbed of the specificities that go hand in hand with real societal structure and its 
internal tensions.

The synthesis of typological research generally falling under the “older” ethnology 
or Volkskunde is in Slovenia best exemplified by the outstanding work of Niko Kuret 
Praznično leto Slovencev (The Festive Year of Slovenians, Kuret 1965–1971). Kuret in-
terpreted holidays or customs and the rites that accompany them as a historically and 
structurally syncretic phenomenon. He presented the festive calendar as a historically 
emerging syncretism of various traditions – from pagan or pre-Christian to Christian 
and folk, meaning rural, partly also those from the higher strata that seeped into the 
masses and were assimilated. The structural moment was stressed in the conceptualiza-
tion of holidays, rituals and beliefs as a cross-phenomena of the general characteristics 
of the human condition (existential fears, worries, needs, desires...), and then, in the 
observation of the specific cultural manifestations of the holiday calendar on the cultur-
ally-historically volatile and ethnically mixed Slovenian territory. In a diachronic per-
spective, his rich materials presented the “old folk customs and lore”, with a focus 
on native traditions and harmony (Fikfak 2005), in his mind characteristic especially 
of the religious rural communities.8 This is also the reason behind the apparent incom-
pletion of the structural image of the Slovenian holiday calendar: namely, the research 
of 19th century festive phenomena left out certain other holidays (e.g. national, urban 
etc.) and most notably particular aspects (complexity, agency, dynamics, presentation, 
narrative character, rhetoric) that might reveal the complex underlying relationships 
between the social milieu, its particular segments and distinctive festive calendars. Fur-
thermore, the “harmony of tradition” failed to encompass the inequalities and ambiva-
lences of daily life, since it stood not only as the researcher’s own model, but also pre-
sented an idealized image of what the populace being explored, meaning the actors 
themselves, would prefer to hold in their mind when experiencing and/or reflecting the 
authenticity of their ritual practices (Fikfak 2005: 76).

 8 According to Jezernik, the “holiday calendar of the Slovenians as interpreted by Kuret was actually the 
calendar of the Catholic church adapted to fit the local countryside folk. […] In other words, Kuret’s con-
ceived definition of a Slovenian community included mostly such inhabitants who were rural and Catholic 
by creed” (Jezernik 2013b: 11).
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The generally dissonant critique of Kuret’s work notwithstanding, it is nevertheless 
fair to state his “encyclopaedia of the holidays” filled a gap in the ethnological under-
standing of holidays, celebrations and festivities as a significant segment in the past 
communal life, while the constituent comparative interest and findings placed Slovenian 
folk holidays within the broader European context. In this sense, it presented at least 
a threefold contribution: providing scholarship with a foundation for future research, 
existing as a kind of manual to a larger audience, a compendium of holiday norms, fre-
quently a source for the later reconstruction or revival or an inspiration for new stagings 
of ritual practices,9 and finally also being a practical vault of material for critical meth-
odological reflection (cf. Simonič 2004; Fikfak 2005; Dapit 2008; Habinc 2008a, 2009; 
Poljak Istenič 2008, 2013; Jezernik 2013a). The latter process followed a thorough con-
ceptual and methodological break, which occurred in European ethnology in the second 
half of the 20th century, and is best represented by the phrases “a farewell from folk life” 
(Abschied vom Volksleben) and “research of mundane / daily / everyday life” (see e.g. 
Bausinger 1970; Bausinger, Jaeggle, Korff, Scharfe, Maase 1978; Greverus 1978; Gerndt 
1981). It was then, namely, that ethnologists began profoundly wondering how the intri-
cate interplay of temporal, spatial and social circumstances, alongside communicational 
and symbolic processes, constitutes daily human practices, delineates differentiated forms 
of culture, and maps cultural differences.

Holiday calendars on the Slovenian territory10

The above briefly outlined tradition of the ethnologic notion of holidays in Slovenia 
thus omitted many aspects of the phenomenon of public holidays and celebrations, as 
well as leaving out certain holidays that did not receive their place within the older eth-
nographic canon. As noted, researchers were not specifically preoccupied with underly-
ing social developments and breaks such as the secularization and nationalization of the 
Slovenian society, which emerged as a modernization processes in Slovenia in the 19th 
century when the Slovenes lived in the multi-ethnic Habsburg monarchy, then in the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes or so-called first Yugoslavia between the two 
World Wars, subsequently in socialist Yugoslavia in the wake of the Second World War 
up until 1991, and then, finally, in their independent state, which has since 2004 been 
a member of the European Union.

 9 Thus some traditional folk holidays became part of the national canon of cultural heritage, while some 
even made it into the contemporary calendar of public holidays.
 10 Examined in detail in Slavec Gradišnik (2015, 2017).
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In that span of time, four different political regimes inscribed their ideologies into 
the calendars of the public holidays, most explicitly by removing former “inappropriate” 
holidays and introducing new more “appropriate” ones, strengthening thus their particu-
lar political agenda and goals, stressing new values and, as part of this process, always 
re-evaluating the past in light of current interests. Above all, these tendencies did not 
occur without conflict (Jezernik 2013a; Slavec Gradišnik 2017). State calendars were 
imprinted not only with the imperatives of the political regimes and their ideologies, but 
also with the current political status of Slovenia(ns): whether a (dependent) part of a great-
er community or independent, whether an ethnic minority or the majority. These and 
similar circumstances visibly mark the contents of the holiday calendar and, naturally, 
the state holidays in it. In the strictest sense, Slovenian state holidays only emerged after 
the independence, whereas the previous holidays were of the monarchy, the kingdom, 
and the federal republic the Slovenian territory was part of.

In the 19th century, the Slovenian people at last constituted themselves as a nation, 
though yet without their own state. It was a time when the calendars of many European 
states featured new public holidays celebrating events of pronounced importance for the 
nation and the state, related especially to the celebration of particular rulers and dynas-
ties as well as personalities that played a critical role in civic affairs.11 The March 
Revolution of 1848 brought with it the promotion of progress on many levels of social 
life, especially the economy; and also the so-called spring or (re)birth of nations in the 
multi-ethnic Habsburg monarchy, where the process of nation-building based specifi-
cally on the unity of the ethnic group and its language, a matter of primordial significance, 
so to speak, for the Slovenian people, ran successfully until its disintegration following 
the First World War.

The first state holiday on Slovenian territory was the birthday of emperor Franz Joseph 
I (celebrated between the years 1849 and 1916), which nurtured the cult of the ruler and 
strengthened dynastic patriotism and the Catholic faith (cf. Jezernik 2013a). Next to the 
traditional religious holidays of the Catholic calendar, festive rights were granted to per-
sonalities significant for Slovenian culture, especially the men of letters. Among them, 
paramount stature was attributed to the poet France Prešeren, so glorious that the anni-
versary of his death (8 February) continues to last as a widely embraced national holiday 
(the Slovenian Cultural Holiday or the Prešeren Day).

 11 In this, they more or less put forth a statehood concept based on the national foundation, which differed 
from the secular French republican calendar, one that proved to be short-lived and of little consequence 
on the patterns of state calendars in the 19th century. The French revolutionary calendar namely expelled all 
the saints and all royalist allusions, and replaced them with the celebration of virtues – hard work, talent, 
liberty and equality, patriotism etc.
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The Kingdom of Yugoslavia continued the celebration of the ruler cult whose per-
sona bound together the Nation of Three Names12, the Yugo-Slavs. If, in the preceding 
century, the celebration of the emperor’s birthday was met with practically widespread 
support, the celebration of the king’s birthday in the first Yugoslav state was a matter 
of clashing opinions, much like certain other newly-introduced holidays (cf. Jezernik 
2013c, in this publication) that in the three-national state acted as an important instru-
ment of Yugoslavization under the guidance of the Serbian hegemony and the Karađorđević 
dynasty. In Slovenia, these holidays appeared to be a consequence of authoritarian 
dictate, having nothing to do with the Slovenian nation’s collective memory and self-
consciousness, and their reception across the kingdom as a whole with respect to indi-
vidual nations – and their internal political group dynamics – was rather conflicting and 
mixed overall.

Similar was the fate of holidays introduced by the invaders during World War Two, 
when parts of the Slovenian territory were under German, Italian and Hungarian occupa-
tion. Conversely, we can observe the emergence of the so-called Partisan holidays instead, 
which were at first clandestine tokens of the people’s liberation struggle, furthering 
brotherly bonds with the other oppressed Yugoslav nations. By the end of the war, they 
already served to promote specific class-based and ideological goals, coalescing ulti-
mately into the institution of the post-war (Socialist) Federal Republic of Yugoslavia.

In the socialist state calendar, the most obvious strategies employed were the gradu-
al removal of religious holidays, the elimination of old and the introduction of new holi-
days, whereby their content was often erased and/or altered. The state celebrations of the 
federal Yugoslavia of six republics, symbolized also in its coat of arms and flag (cf. 
Mønnesland 2013), honoured its formation (Republic Day), its values – freedom, brother-
hood and unity among the nations arising from the liberation struggle, progress, labour, 
prosperity (Victory Day, days of nations’ uprising during WWII, Labour Day, Day of the 
Yugoslav People’s Army), as well as the cult of personality (Tito’s Birthday/Youth Day). 
Revolutionary and post-revolutionary messages likewise permeated other secular holidays 
(e.g. New Year, International Women’s Day, and All Saints’ Day/Deceased Day). The 
process involved extensive mimicry and ambivalence within the system, which in part 
followed traditional holiday practices while at the same time disrupting them with no-
menclature and semantic shifts, reduction or accentuation. In addition to the holidays’ 
role as the generators and markers of collective memory, they were also an extremely 
effective tool for mobilizing “the masses”, since the authorities ensured, across all the 
levels and spheres of social life, that the people observed public holidays with 

 12 Serbs, Croats and Slovenes.
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appropriate ritual expression. With the relatively convincing ideological habituation in the 
spirit of “socialism with a human face”, and with efficient control, they managed to seize 
symbolism-ownership of practically all living arenas and achieve in the people an inter-
nalized holiday sentiment – thus, the political narrative was still present and lingering 
after the message began to dissipate from the 60s or so onward, and holidays were start-
ing to get celebrated more casually, as work-free days in particular.

Upon the disintegration of socialist Yugoslavia and Slovenia’s independence in June 
1991, the fledgling nation-state found itself in a “holiday mess” since in principle all the 
old Yugoslavian holidays remained valid until the adoption of a new Public Holiday Act 
(on 21 November 1991).13 Discussions on the institution of new public holidays were 
characterised by the ideological polarisation of the political parties. Some considered 
excessive the number of re-introduced religious holidays as work-free days (Easter, As-
sumption Day, Christmas), others took issue with holidays linked to the former calendar 
(e.g. 27 April –Liberation Front Day, renamed to the Day of Uprising Against Occupation; 
9 May – Victory Day), debate was also evident on the content and meaning of certain 
other holidays (1 November – All Saints’ Day, 31 October – Reformation Day), and es-
pecially with regard to the ways of celebrating the announcement of Slovenian independ-
ence, or the Statehood Day (25 June), and in proposals to abolish specific holidays and 
two-day celebrations.14

In the new Slovenian state, holidays thus became an eminent setting for the unrav-
elling of political conflict and struggle for dominion over the interpretation, revision 
or new readings or re-readings of the past. After decades of essentially one-party poli-
tics and unified ideology of socialism, where memory was also constructed through 
enforced forgetting (Ricoeur 2004) or imposed traumatised (narrative, terminological) 
silence (Connerton S. a.: 2–3), the new political pluralism allowed dissenting voices 
to participate in the public discourse. Furthermore, the mass media, in its journalistic 
practices frequently more market-oriented than earnestly critical, co-shaped public 
opinion with the summarizing of exclusive rather than tolerant and inclusive narratives. 
It seems that public holidays, which from the standpoint of the state should be fostering 
cohesion and strengthening collective identification, were with the instrumentalization 
of “one” history in Slovenia marked more profoundly by an emergent identity of other-
ness than a successfully over-arching sentiment of belonging to the state and its citizen 
community.

 13 Official title: Law on Holidays and Days off in the Republic of Slovenia.
 14 The celebration of the New Year and 1 May each inherited two work-free days from the socialist past, 
while another day off is the Easter Monday. More on that in: Slavec Gradišnik (2014b, 2017); Habinc (2017).
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New perspectives on holidays and communities

The above, even in the Slovenian historiography (Rozman, Melik, Repe 1999) only 
briefly touched upon transformations of the public holidays, which up until the past decade 
did not receive their due research attention in domestic ethnology and socio-cultural 
anthropology, were reason enough to incite a rethinking. The researchers15 framed it as 
a question of correspondences between the public holidays and the formation of commu-
nities. Here, it should be noted that in Slovenia, national independence and the new 
democratic political system locally revivified – in line with global tendencies – the flour-
ishing of academic, laic, media and economic interest in cultural heritage. Research into 
one of the par excellence themes of this heritage, holiday life, in this context received 
a fresh spark of research enthusiasm. Within ethnology, it partly built on the aforemen-
tioned revised research paradigm, in which the frozen concepts of time, space and com-
munity were translated into the dynamics of social chronotopes and diversification that 
enable the thematising of cultural heterogeneity, in the past and present alike. In addition, 
in the new political circumstances in Slovenia (characteristic of the former socialist mi-
lieu after 1990), the theme of public holiday research was finally released from the burden 
of the old system’s ideology. At times namely, researchers were forced to bow to the 
ideological dictate of the authorities (cf. Roth 2008) or at least make excessive argumen-
tation for any permitted, highly selective examinations of cultural past (especially curtailed 
was the research of religious manifestations), whereas now these same phenomena rep-
resent – if nothing else – an attractive element of the new national mythology, birthed 
in the years of the independence effort.16

In Slovenia, new research of holidays first critically distanced itself from the preced-
ing research of cultural heritage (see e.g. Hudales, Visočnik 2005; Jezernik 2010a, b) that 
was more or less closely tied to the ethnic paradigm. Hitherto overlooked political, social, 
territorial, and other contexts that played the setting of the past and contemporary holiday 
life made it, then, to the forefront of historical inquiry. More than the issues of cultural 
continuity, what interested the researchers is how people in various historical and local 
circumstances, as individual actors or in communities, experience and recreate their lived 

 15 Meaning here the research group of the aforementioned research project (cf. footnote 1); consisting 
of anthropologists, ethnologists and culturologists.
 16 An outstanding example in Slovenia, and also Croatia, is the rehabilitation of Christmas: with 1952, 
it was banished from the Yugoslavian holiday calendar. It made its return in the second half of the eighties, 
when the politics again gave the green light for a “public” or relatively mass celebration of Christmas, which 
had been in the process of the postwar de-traditionalization and de-Christianization of culture pushed deep-
ly into the private sphere (Rihtman-Auguštin 1990, 2004; Slavec Gradišnik 2014b).
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holiday world, what they remember, nurture, or forget and abandon.17 Presented was also 
a new (temporal) typology of customs as the ritual aspect and medium of celebration 
(Šega 2001; Bogataj 2003), and especially an emerging focus on issues of agency, per-
formance and politics (cf. Bell 1992, 1997; Kreinath, Snoek, Stausberg 2008).18

If, thus, the official holidays are perceived as a meta-social commentary and also 
possessing the formative and performative power to (potentially) co-create communities, 
analytical interest is best directed at the participants, meaning all the involved social 
actors, and then also at the issues of the holidays’ selection, or the contents and phenom-
ena in which they manifest, the patterns of their distribution across the calendar year, 
and ritualization as a performative means or property inherent to holidays.

By social actors, we mean all those whose particular political, ideological or ethical 
motivations guide the institution, codification19 and canonisation of holidays, and all those 
who are the addressed audience of the public holidays and encouraged in various ways 
to celebrate them. In this sense, state holiday practicees, in which the “desired/expected” 
is institutionalized, contain built-in conflicts. This reflects in all periods of ancient, recent 
and contemporary history: on the discourse level by the discussions on their content and 
message, the suitability of this or that public holiday and the ways of its celebration, and 
on the other, tangible level, by various degrees of indifference to the observance of the 
prescribed rites, in extreme cases as anti-celebration or rituals of resistance.20 When state 
holidays, as the expressions of hegemonic power, reveal and conceal, reinforce and push 
into oblivion events and personalities from the past, they are mapping not only the social/

 17 New perspectives on the research subject unveiled certain previously ignored and unreflected aspects 
and characteristics of past and contemporary holiday life (see Fikfak 1999, Gačnik 2000; Šega 2001; Peršič 
2003; Fikfak et al. 2003; Simonič 2004, 2006, 2009; Habinc 2006, 2008b, 2009, 2011, 2012; Slavec 
Gradišnik 2008; Jezernik 2010a, b; Fikfak, Fournier 2012).
 18 On the other hand, in the wake of 1990 we saw a range of popular science works intended for wide 
audiences, catering to both national as well as public needs for identity symbols and knowledge of cultural 
heritage. These publications connected the past ethnological tradition of rites as the central markers of holi-
days, and followed the changes occurring in the past decades and the causes behind them. In more detail, 
they treated individual holidays, revealing the general characteristics of the “new” holidays landscape. Thus, 
the book Slovenija praznuje [Slovenia Celebrates] (Bogataj 2011), in addition to state and religious holidays 
also treats, in manner scientific as well as popular, also contemporary tourism events, various gatherings, 
public merrymaking and other festivities creating bonds with cultural heritage or expressing contemporary 
reception and creativity.
 19 Some researchers believe it is precisely legal codification that acts as the strongest instrument of social 
stability and “mobilization of consent”, as it specifies what is practically held as a behavioural matter 
of course from the viewpoint of the authorities in regard to the citizens (Lukes 1975: 301).
 20 Among the traditional holidays, the most evident is the carnival which gives room for a symbolic inver-
sion of social statuses and roles, while a contemporary example are alternative counter-official celebrations 
of modern or old public holidays (cf. Simonič, in this publication; Velikonja, in this publication). The so-
called rituals of resistance were first identified by the anthropologist Max Gluckman, who next to the classic 
integrative function of the rituals also located an expression of social tensions, cyclically relieved to keep the 
social system in balance.
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collective memory and forgetting (Jezernik 2013b: 9–10; cf. Makarovič 1995). By these 
mechanisms, they also mark the conceptual path of society between the past and the 
present, and at the same time more or less directly control the lives of the people, by way 
of telling them where and how they are supposed to be positioned within the social world. 
On the other hand, alternative or subversive “bottom-up” practices challenge the power 
status quo and the imposed narrations of common identity.

In general, those who shape “new” calendars, the choice and distribution of the hol-
idays, often lean on secure, well established, traditional content and forms close to the 
people, while the addressed citizens in practice, in line with the “prescribed” rituals, 
celebrate in a variety of adapted ways. Although in general the public holidays are set up 
“top-down” by the ruling authorities, it is not an exclusively one-way process embodying 
the asymmetric distribution of power in society, but rather a dynamic reciprocity. Groups 
with greater or lesser political power and influence do create and define holidays, and 
to some extent their rituals, but in order for these to be effective, they must also be trans-
formed, adapted to the dynamic social circumstances and existential mood of the citizens. 
When these do not overlap, as it happens with controversial meanings or ritual failures 
(Grimes 1990; Hüsken 2007), the people will reshape the holidays for themselves. Only 
through a manner of public consent, holidays are gradually able to mould the beliefs 
of the individual and the community and their (self)understanding and (self)delineation, 
prodding these to synchronize with the commitment of state holidays and celebrations 
to create citizens.

The efficacy of holidays also draws from the fact that calendars are simultaneously 
non-recursive and cyclical. The cyclical aspect, which implies repetition, the reproduction 
of content and the (suggested) patterns of its enactment, contributes to an internalized 
and embodied nature; the latter, when reflecting on the social actors, is one of the mech-
anisms that expounds the socialized production of belonging (through upbringing, edu-
cation, participation in ritual practice, mass media) and the language of its expression. 
In this, the people are not inanimate representatives of an imagined community follow-
ing a set of enforced rules, but rather active participants. The challenge, then, is how 
to explain their enthusiasm or lack thereof when it comes to community rituals, and the 
mechanisms of their individual and collective internalization, of which the sentiment 
of citizenship is a constituent part. Is group spirit simply the consequence of mental in-
doctrination and continual drill as tools of social control, can it be explained with the 
effects of collective ritual practices on the psychology of the individual and the creation 
of reciprocal relations between the people (Bell 1992: 169)?
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Several assertions attempt to address this question: they touch upon the complex 
relationships between individual and collective identifications, emotional upbringing 
or emotional development (Geertz 1973: 449), banal nationalism as the thematization 
of implicit and naturalized social reproduction of categories (Billig 1995), collective 
emotions (Anderson 1983), cultural intimacy (Herzfeld 1997), the power of the symbol-
ic community (Cohen 1985), the personal (Cohen 1996), the emotional and the sensual, 
relating to mood and embodiment (Antonsich, Skey 2016; Militz, Schurr 2016), and 
embedded nationalism (Hearn 2007), and nationalism as an affective state (Closs Stephens 
2016). In this framework, identity or identification is naturally understood as a dynamic, 
shifting, relational, ambivalent and situational concept, in which intertwine the contem-
porary projection of the past and reflection of the present.

The mentioned characteristics are most closely related to the performative turn plac-
ing social actors in the focus of attention, when it proposed a shift from the symbolic 
aspects of rituals (their content, meaning, implications) onto rituals as lived events, 
practices, embodied action. This means that holidays, in their essence, are not just ex-
pressive, symbolic, but operate and act, being a ritualized form of performative practice 
(Bourdieu 1977; Bell 1992, 1997). Their meaning originates more in the ritual enactment 
itself than in the ideas or beliefs that might be decoded from the rituals or are expressed 
by them (McGraw 2015: 37; cf. Kreinath, Snoek, Stausberg 2008; specifically on ritual 
efficacy see Poderman Sørensen 2008; Sax, Quack, Weinhold 2010).21 Ritual enactment 
repetitively imprints itself into the emotional experience of the participants, into their 
embodied memory (Connerton 1989),22 which generates each following enactment; per-
haps we may even assert that the ritual as embodied collective agency (Bell 1992: 94–117, 
2008; Sax, Quack, Weinhold 2010: 8)23 is what evokes its content, or put differently, that 
thought and action are one and the same. Recurring, relatively formalized and invariable, 
often tradition-based characteristics of the use of symbols (gestures, words, motion, 
paraphernalia, clothing, foods etc.) and performance (Bell 1997: 138–169) are the pillars 
of holiday endurance. This means that holidays as practices – even when relating only 

 21 A discussion on the power of rituals was announced by Henri Hubert and Marcel Mauss in the “Es-
quisse d’une théorie générale de la magie” (Hubert, Mauss 1902–1903), followed by Émile Durkheim (2002 
[1912]: 41, 42) with his separation of religious phenomena into the categories of beliefs and rituals. He 
stressed that the ritual leads to a “collective effervescence”, is thus powerful, which he exemplified on the 
case of Australian aborigines with their compelling ritual repetition and motion. More on this, for example, 
in Bell 1992; McGraw 2015.
 22 Connerton elsewhere specifically stressed: “images of the past and recollected knowledge of the past 
are conveyed and sustained by ritual performances, and that performative memory is bodily. Bodily social 
memory … is an essential aspect of social memory, but it is an aspect which had until then been badly ne-
glected” (Connerton S. a.: 1, cf. Connerton 1989: 72).
 23 For the concept of “embodied collective agency” see Nellhaus (2016).
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on Burdieu’s original meaning of habitus – simultaneously shape and re-create the cog-
nitive and emotional experiences of the celebrants, while these in turn maintain the 
continuity of the celebrations themselves; they are both structured and structuring – like 
all the social world. From this central (though not singular) aspect of celebration, it is eas-
ier to understand the concept of the holidays’ formative power.

In conclusion

The purpose of the research project presented in the introduction was not the typolog-
ically exhaustive overview of the holiday calendar, or a detailed examination of all the 
holidays within; after all, even the contemporary holiday landscape eludes a concrete 
typology (Bogataj 2011; Slavec Gradišnik 2014b). Rather, researchers critically addressed 
the power of rooted traditional practices, and that of the strategies of inventing and intro-
ducing new holidays, recording in the curious interplay between them the transformation 
of official calendars during the time between the second half of the 19th century and 
present day. We wished to establish which collective values were advocated by the public 
holidays, what ideas their promoters and legislators appealed to, how the holidays were 
selected and ritualized, and how they were accepted by the citizens in their daily practic-
es. In this sense, both the “historical” overview of public holidays on the Slovenian terri-
tory between the 19th and 21st century (Slavec Gradišnik 2017) as well as studies of in-
dividual holidays24 were traditionally informed by the paradigm of nationalism studies, 
which exposed the authoritative/elite production of holidays (“top down” model) and called 
attention to the fact that state celebrations may facilitate nationalist sentiment and feelings 
of belonging, but lacked understanding on the precise processes of emotional reception, 
even though rituals appear deliberate and thoughtfully executed (Fox 2014: 38). Such 
a perspective was warranted due to the systematically insufficiently explored subject 
matter (for the reasons behind this see Habinc 2008, 2012; Jezernik 2013b; Slavec Gradišnik 
2014b). Nevertheless, the holiday framework deserves analysis from the viewpoint of so-
cial communication, ritual transmission and specific audiences, which were consequently 
the subjects of the research project’s inquiries, while we also touched upon the issue 
whether, and how, the holidays in question actually succeeded in shaping the consciousness 
of citizenship, applying a “bottom up” perspective. The production and reception of hol-
idays are namely complementary or reciprocal processes, which deserve a deeper look 
at some of the ways the people become and remain citizens in mind and body.

Some accents of research into political and other celebrations on the Slovenian ter-
ritory (Jezernik 2013a; Slavec Gradišnik 2014a), along the Slovenian border (Fikfak 2015) 

 24 Cf. studies collected in this publication.
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and in the Slovenian diaspora (Repič 2017, in this publication) demanded parallel readings 
of related research findings across the geographical area Slovenia has been historically 
closely connected to, formally since the emergence of the first Yugoslav state when tra-
ditional folk calendar holidays received the company of shared national holidays.25 
To establish the different modes of origination, recognition, celebration as well as with-
ering of the holidays, the official holidays calendars of Slovenia, Croatia, Serbia and 
Montenegro between the 19th and 21st century were thoroughly studied (Slavec Gradišnik 
2017; Škrbić Alempijević, Uzelac 2017; Prelić 2017; Vujačić 2017). The common com-
parative grounds asserted that the purpose of national holidays was the integration 
of citizens, that this is achieved in the discursive and performative (celebrations, rituals) 
addressing of the people, that the content of state holidays necessarily discloses specific 
agendas (promotion of myth, events, personalities constitutive for the state/nation), that 
the dynamics of remembering and forgetting transform culture, and that holiday rites 
follow detailed scenarios composed of relatively universal elements of solemn public 
manifestations (schedule, time and location of the setting etc.). The efficacy of the holidays 
depended not only on their political or ideological persuasive power (or weakness), but 
was motivated from the domains of the national, the religious, the social and the psycho-
logical as well.

The second research axis was directed at a more detailed examination of individual 
state holidays from the times of the different political systems – the unitarist “first” Yu-
goslavia (Unity Day/Dan ujedinjenja and St. Vitus Day/Vidovdan26), the socialist “second” 
Yugoslavia (Republic Day and ritualized memories on the revolution in the Slovenian 
diaspora in Argentina), and independent Slovenia (Statehood Day, alternative celebrations 
of the socialist Republic Day). A central finding here is their apparent contested charac-
ter, expressing itself as a national, political, ideological, generational polyphony. Our 
contributions support the theses of Anthony Cohen that the symbolic expression of the 
community and its delineation grows in significance the more the social and geograph-
ical boundaries of the community are weakened or blurring (Cohen 1985: 50–51).

Historical and critical research shows that no political or social system represents 
a complete break with the past, even though that may be its aim. In the examined periods, 
and on the example of individual holidays, the transformed practices display the preserved 
elements of preceding calendars – at times these are content-related, at times performa-
tive, where it makes no difference whether we discover within them tradition, nostalgia 

 25 Cf. international conference Državni in narodni prazniki na območju bivše Jugoslavije [State and Na-
tional Holidays in the Former Yugoslavia] (Slavec Gradišnik, Jezernik, Strmčnik 2014) and the book Države 
praznujejo [Nation-States Celebrate] (Jezernik, Slavec Gradišnik 2017).
 26 See Jezernik, in this publication, and Jezernik (2013c).
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or a socially critical charge. In this context we can see that calendars, once they are en-
trenched in the consciousness of the people, are one of the instruments of maintaining 
cultural intimacy (Herzfeld 1997), which is also expressed in the creative reception and 
transformation of holiday practices. Calendar holidays – not only state ones of course 
– create, sometimes in the spirit of harmony, sometimes indifference or even resistance, 
the national imaginarium and emotional life which are visibly marked by personal mem-
ories, personal histories and experiences of everyday life. Thus for example, in Slovenia, 
the memory of socialist holidays remains preserved to this day. In this case, temporal 
distance provides room for a variety of remarkably divergent interpretations (e.g. roman-
ticising the symbols of the totalitarian regime, Yugo-nostalgia, Tito-nostalgia, ideologi-
cal resistance, non-conformity to the current dominant nationalist and neoliberal discourse). 
In the “second” life of the holiday, the old symbolism acts as a critique of the new, 
or perhaps as ironic entertainment, a market pop-cultural phenomenon. Popular culture 
is also tied to such remembrance by the venues, open public and virtual spaces (electron-
ic media, social networks). Also, e.g. the celebration of the socialist Youth Day has in the 
Croatian Kumrovec, the birthplace of Marshal Tito post festum developed even further 
(Škrbić Alempijević, Mathiesen Hjemdahl 2006; cf. Velikonja 2008), while conversely 
in the Croatian religious rites, certain groups are now remembering the establishment 
of the so-called Independent State of Croatia from 1941 (Škrbić Alempijević, Uzelac 
2017). Serbia for example saw the return of the “crown prince” with his mythological 
mission to represent “all the nation” (Prelić 2017). The post-socialist Montenegro on its 
Statehood Day, 13 July, remembers two events at once – the national liberation uprising 
of 1941 and the Berlin Congress of 13 July 1878 when Montenegro was first recognized 
as an independent state (Vujačić 2017), whereas the Slovenian Statehood Day has been 
a controversial topic ever since the 90s of the past century (Simonič 2009, 2013, in this 
publication) which is also implied by its many failed celebrations.27

In the area of the former Yugoslavia, as is supported further by the studies from 
Serbia and Croatia, an especially dynamic phenomenon has been the relationship between 
the church and state; though these institutions are officially separated, their discourses 
very frequently overlap with arguments of the ruling political coalition or opposition. 
The ruling and opposition politics, concentrated in the parliament, has also fundamen-
tally shaped the public discourse on holidays in Slovenia (Habinc 2017; Slavec Gradišnik 
2017; Simonič, in this publication). After the disintegration of socialist Yugoslavia, diverse 
relations between the religious and secular holidays also reflect in the fact that in some 

 27 Among the Slovenian public holidays, a single one perhaps escaped these contestations: the Slovenian 
Cultural Holiday or Prešeren Day. This is also the holiday with the longest and unbroken tradition, a testa-
ment to the highly efficient canonisation of the great poet as a cultural saint (Dović 2017).
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places, public holidays are accompanied by sacred rituals, which had been common 
prior to the Second World War and then utterly unthinkable in the socialist state. On the 
other hand, in the newly ex-Yugoslavian states, the presence of military forces during 
protocolary celebrations is notably reduced to a significant degree compared to all the 
previous state regimes. Similar holds true for the drying up of celebrations related to the 
cult of the ruler – emperor, king and his kin, president, which on the territories of former 
Yugoslavia are all but abandoned by now,28 though this cult, once so significant to the 
monarchy, the kingdom and socialist Yugoslavia, did persevere somewhat transformed, 
ephemerally, in Serbia and Croatia even after the collapse of the common state with 
then-presidents Slobodan Milošević and Franjo Tuđman. Alongside locally, politically 
and culturally-specific reactions to state tradition, a multitude of other parallels exist, 
which transcend the framework of public celebration and are related more to memory 
and experience of everyday life.29

Given the dynamic multiplicity and multi-layered or hybrid character of contemporary 
individual and collective identifications, statehood sentiments and belongings – addressed 
by state holidays and their symbols in times of relative peace – are most often not a dom-
inant factor, manifesting also as internally heterogeneous. Expressed simultaneously 
within or through them are generational, gender, religious, ethnic, linguistic, social and 
local identifications, and in this aspect state holidays and celebrations are a node of mul-
tiple networks (Thomas 2008: 339). Among the researched periods, it would appear that 
politics, and with it the politics of holidays and celebrations, was most ubiquitously 
present in everyday life in the decades of socialism. Then, in a certain sense, the politics 
was also “most effective”; celebrations of the system and the state were an important 
aspect of private and public life and work alike (cf. Roth 2008; Habinc 2013). Noteworthy, 
of course, is to understand how that process occurred and unravelled. The answer lies 
in the broader issue of power, and particularly in the (dis)harmony between various social 
discourses – the political discourse of the ruling parties, the academic and mass media 
discourses, the so-called common sense discourse. This also means that the acceptance 
of rituals is never merely a “dialogue” between two poles or levels – between the politi-
cians and the people, the rulers and the ruled, but rather a complex and intertwined 
agency of numerous actors, documented in relative detail since the 19th century when 
public holidays began to be celebrated.

 28 In no way, though, have the memories (long recorded also in lieux de mémoire) yet disappeared. Thou-
sands continue to live in the cities that bore Tito’s name. These were explored by Amir Muratović’s docu-
mentary film Bila so Titova mesta [There Once Were Tito’s Cities] (cf. Muratović 2017).
 29 For the horizon of popular socialist Yugoslav sentiment, see e.g. Andrić, Arsenijev, Rusić (2004); Lu-
thar, Pušnik (2010); Petrović, Mlekuž (2015).
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Research of state holidays thus not only answers the questions of state/national be-
longing or citizenship, but is also a highly suitable lens for the observation and reflection 
of the ways the people were, and are, strapped into various groupings and communities, 
the ways these are connected to one another, and which ones tend to manifest as dominant 
in specific circumstances. The findings of contemporary holiday research, not only of state 
holidays, relativize and partly demystify the power of tradition, while also outlining 
further reservations about other, frequently stereotypical notions, for example the imposed 
and coercive character of holidays, especially political ones. These, too, are accepted and 
internalized by the people in idiosyncratic, often creative ways, which is exemplified by 
the form and content of local celebration in times of socialism and the present day. The 
history of holidays reminds us of the relative power of politics and ideology, which strive 
to exile from the memory and experience of the people all that which is not tailored 
to their worldview. Thus, new holidays in independent Slovenia made busy primarily the 
politicians and legislators, while the people were, and still are, generally interested in the 
actual annual calendar, especially when it comes to work-free days, implying that the 
general “need for holidays” is growing due to reasons not entirely political.

Taking into account all the above, it is sensible to continue critical reflections in both 
the plotted courses. Research of the history and politics of holidays ought to be somewhat 
relieved of constructivist assertions, namely that history is not a product of the past but 
of the present, that it is thus treated as myth and the reinforcement of concrete, ideolog-
ically biased interpretations of the past (e.g. Lowenthal 1985). It is that, too, naturally, 
yet not exclusively: history is also a sediment of the past, which often operates in non-ob-
vious, opaque and unpredictable ways, an emanation that influences cognition and social 
atmosphere in long wavelengths playing out in a variety of social settings. As enlighten-
ing as it is to reflect on the uses of the past, a no smaller intellectual challenge capable 
of illuminating the present is the exploration of the effects of the past when it does not 
exhibit particular explicit purposes of legitimisation, but is rather guided by the remnants 
of memory and experience (cf. Scheer 2012). Thus, we are dealing with a renewed turn 
of focus to the study of the implicit, the non-reflected – with historical depth and cultur-
al sensitivity, which most often eludes the individual strategies and reflected choices 
(cf. Eriksen 2002).

In-depth historically oriented research and cultural sensibility locate state holidays 
among the other holiday practices involving various social groups and running their course 
on various levels30 – from the individual to the global – thematising next to politics also 

 30 Meaning all the other holidays, official or not, work-free or not, which are part of the contemporary 
holiday landscape (cf. Bogataj 2011; Slavec Gradišnik 2014a).
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other dimensions of social life, as an expression of the distribution and relocation not only 
of political but also other identifications, which the individual may consider more relevant. 
Furthermore, contemporary research strives to reveal, understand and link the key factors 
that generate and proliferate holidays: traditions and innovation, processes of socialization 
or inculturation, collective memory and forgetting, ideologies and economies, and above 
all the concrete actors participating in the celebrations – individuals, family communities, 
educational and schooling institutions, political formations, local and religious communi-
ties, mass media, profit organizations from the fields of trade and tourism, etc. All these, 
namely, are involved in the production and reproduction of social meaning and values 
(patriotism, localism, nationalism, faith, love, happiness, hedonism, spectacle etc.), sym-
bolic capital and preservation of cultural heritage, yet to a no lesser degree in the daily 
economy and politics.

Public holidays on the one hand used to – and still do – connect the people into 
imagined communities, and on the other separate them into quite specific groups, some 
readily apparent, other fluid in nature. This holds true regardless of the way the holidays 
are re-traditionalised or de-traditionalised in the sense of new interpretations, (re)inven-
tion, reconstruction and deconstruction of tradition, and irrespective of how their ritual 
aspects (repetition, symbolism, internalization) strengthen, crush, or transform into 
tension between traditional social and cultural patterns and newly transmitted ones.

Historical parallels and cultural sensibility are thus essential instruments for the 
critical reflection of holidays and celebrations, revealed in a string of embodied practic-
es, actualized between social transmission and universal human creativity, and torn 
between the chronotopes of harmony and controversy, competition, appropriation and 
ambivalence so characteristic of the human condition.

Translated from Slovenian by Jeremi Slak
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Streszczenie: Według analizy Gabrielli Elgenius społeczne znaczenie świąt polega na utrwalaniu 
pamięci zbiorowej. Coroczne, wspólne rytuały wzmacniają pamięć tych postaci i wydarzeń, które 
mają być znane wszystkim członkom społeczności, w efekcie spychając wszystkie inne postacie 
i wydarzenia w otchłań zbiorowej niepamięci. Co więcej, niosące duży ładunek emocjonalny ob-
chody przypominają członkom społeczności o łączących ich więzach społecznych i wspólnej hi-
storii, wzmacniając tym samym poczucie tożsamości narodowej. Proces ten miał miejsce także 
w nowo powstałym Królestwie Serbów, Chorwatów i Słoweńców, gdzie czołowi gracze polityczni 
wykorzystywali ceremonie państwowe, aby szerzyć swoje własne (re)interpretacje przeszłości 
(jako mrocznych czasów podziałów narodowych i niewolniczej podległości obcym panom) oraz 
plany na przyszłość. Zadaniem obchodzonego 1 grudnia Dnia Zjednoczenia, a także innych świąt 
państwowych, było tworzyć i utwierdzać narracyjny obraz wspólnoty, która definiowała się jako 
„My” i czuła, że jest Jednością. Dzień Zjednoczenia miał obrazować jedność narodową i wyrażać 
zbiorową wolę przynależenia do silnej i trwałej społeczności, aby w ten sposób nadać sens śmier-
ci męczenników, którzy oddali życie za ideały konstytucji widowdańskiej.
Państwo narodowe nie może istnieć bez jedności narodowej. Niestety, elity rządzące Królestwa 
Serbów, Chorwatów i Słoweńców z różnych powodów nie zdołały znacjonalizować zbiorowej 
pamięci o przeszłości ani zbudować skutecznej, zinternalizowanej narodowej ideologii. Dlatego 
też Królestwo rozpoczęło swoje istnienie jako jedyne państwo narodowe pozbawione własnego 
nacjonalizmu, co oznaczało, że brak mu było siły mobilizującej, która współcześnie okazała się 
potężniejsza niż geografia czy religia oraz stabilniejsza niż interesy polityczne i gospodarcze. Pod 
koniec wojny wszyscy obywatele nowo powstałego królestwa popierali Jugosławię, lecz nowe 
państwo narodowe nie zdołało stworzyć narodu jugosłowiańskiego. Wydaje się, że aż do chwili 
ogłoszenia dyktatury przez króla Aleksandra wszelkie wysiłki podejmowane przez państwo – na-
wet przemoc w majestacie prawa – koncentrowały się na tworzeniu narodu serbskiego.

Słowa klucze: Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, nacjonalizm, polityka pamięci, Dzień 
Zjednoczenia, konstytucja widowdańska

Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

The societal significance of holidays lies in the preservation of collective memory. 
Annually repeating shared rituals reinforces the memory of those events and personali-
ties expected to be familiar to all the members of the community; pushing in effect all 
others into the shadow of collective forgetting. What’s more, the emotionally charged 
commemorations remind members of the community about their social ties and shared 
history, reinforcing their national identity (Elgenius 2011: 18). The same occurred in the 
newly-formed Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, where the key players exploited 
national ceremony to implement their (re)interpretations of the past (as the dark age 
of national dispersion and slavery to foreign masters) and their new agenda for the future 
(see e.g. Leskovec 1918: 1–2). Foreign enemies, it was stated, had once laboured to prevent 
the unification of the nation’s limbs, but those times were finally overcome, and in the 
new reality the nation has come together to form a “great, healthy and sturdy national 
body” (Bošnjak 1918: 6).

Every nation knows those paramount days, landmarks in its history that “illuminate 
the past and present,” wrote the author of the festival-day introduction in the magazine 
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“Triglav” (Anon. 1933: 1). “Those days are the bright beacons of past ages, monuments 
to the nation’s great advancements and boundary stones along its road leading into the 
future.” According to “Triglav’s” editorial, the history of the Yugoslav nation was espe-
cially well represented by two such holidays: Vidovdan (St. Vitus Day) and 1 December 
(Unity Day). If the former, a national and religious holiday, represented the triumph 
of spirit over matter, idea over force, the latter stood as the marker of the conclusion 
of a great historical struggle, a development “whose course was preordained, immutably, 
in the bitter infancy of our nation.” Thus, 1 December was the “practical realisation of the 
holy spirit of Vidovdan” (Anon. 1933: 1).

Passionate enthusiasm accompanying the unification–at last!–of the nation of three 
names and all its members into one great circle bound by a single shared ideal, as well 
as the ensuing Babylonian confusion of languages, caused many vital issues to remain 
obscured, left lingering in the sphere of the unaddressed. Among other major issues, the 
independent and sovereign Kingdom of Montenegro disappeared off the map in the pro-
cess (Laffan 1929: 15).On the calendar of the unified state of the nation of three names, 
1 December went down as the Great Sunday, a day dedicated to the memory of the peo-
ple’s “rise and unification” (Anon. 1919c: 1), a “decisive milestone” (Anon. 1920: 1) which 
“divided the life of our nation in two great parts, a past age of a thousand-year servitude, 
and a future glorious age of independent, united history” (Dimnik 1924: 101). The holi-
day of national liberation and unification brought members of the nation of three names 
together, spreading encouragement for work to the benefit of the nation, promoting the 
memory of a shared historical struggle and all the blood spilled throughout the past by 
South Slavs for their liberation and unity. The daily newspaper “Slovenec” poetically 
enthused, the morning before the unification’s first celebration, how that fortunate day 
allowed “three tribes of kinsmen, the Slovene, the Serb and the Croat, for centuries held 
apart by foreign powers, to come together, at long last, after an age of yearning” (Anon. 
1918c: 1). With the solemn proclamation of unification, what came to fruition were “the 
deepest wishes of the best men of our nation of three names, dreams held by our ancestors 
for centuries upon centuries while suffering under foreign bondage” (Anon. 1919c: 1). 
For most of the contemporaries, these holidays were days when “hearts of Yugoslavians 
were beating joyfully in unison” and “brother embraced brother” (–ž. 1933: 1), while “the 
song of freedom rang from Triglav to Kaimaktsalan” (Anon. 1939: 1).

Ever since its inception, festive speakers and authors of commemorative articles 
aggrandised the memory of the day of the nation of three names’ unification to a level 
of state religion. With all the pomp in the air, the bishops of Yugoslavia, naturally, could 
not remain silent. At their session, they proclaimed the historical day as the work of divine 
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providence, which on 1 December 1918 apparently decided it was finally time for the 
“South Slavic nation of the Slovenes, Croats and Serbs,” after long years of suffering 
“to emerge into the light of divine blessing” (Jugoslovanski škofi 1919: 1).

In addition to their formalised appearance, the celebrations of Unification Day also 
shared a formalised content, aimed at the mobilisation of nationalist sentiment in the 
service of common political goals. Authors of festive editorials in the daily press and 
speakers at special occasions would stress, all the way up until the start of the Second 
World War, the great significance of this day in the history of the nation of three names, 
enumerating successful achievements following the unification and ever advising to keep 
1 December in mind, encouraging citizens to “work for the benefit of the nation and state” 
and help develop and raise “the people, so we can build a strong and unbreakable Yugo-
slavia” (Anon. 1939: 1).

“Slovene, Serb, Croat, forever one another’s brother!”

The array of national holidays, especially National Day, represents the official self-im-
age of the state as propagated by the ruling elites and imprinted into the citizens. Special 
days on the calendar are marked with special importance for the formation of a national 
community, as breakpoints in the history of a nation. National holidays, thus, are days 
when citizens celebrate “who they are” and “how they came to be.” As such, they are 
powerful tools for the reinforcement of national identity.

The National Council in Zagreb on 3 December 1918 decided to proclaim 1 Decem-
ber a national holiday “in memory and celebration of the unification of all the South 
Slavic people”; ordering that for the running year, “due to traffic complications,” festiv-
ities be held on Saturday and Sunday, 14 and 15 December. On Saturday, celebrations 
were organised in schools, where teachers prepared lectures on the “glory and fortune 
of national unification into the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.” In the evening, 
military bands made celebration rounds around the cities. On Sunday, the historical event 
was then celebrated in churches, with prayers, hymns and public readings of the address 
of the National Council and the official reply of Prince-Regent Alexander. Government 
representatives as well as schoolchildren were present at the religious festivities, with the 
military conducting parades as bells were ringing, firing 101 salvoes at various seats 
of office. It was decreed for Serbian, Slovene and Croatian flags to be hung in all public 
places, and citizens were encouraged to do so at their homes as well. The chair of the 
National Council recommended regional authorities to dispatch circular letters by tele-
graph, with a brief biography of the Karađorđević dynasty and its merit for the unification 
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of the nation, as well as the roles played by the most active and deserving Yugoslav pa-
triots in the “birth of our nation” (Predsedniško Narodnega veča 1918: 1).

One year later, a decree from the Minister of Internal Affairs on 15 November 1919 
ordered that 1 December shall be celebrated as the Unification Day of the Nation of Three 
Names (Anon. 1919d: 444). Classes were dismissed on the day, so that pupils and teach-
ers could attend a special group mass. Following worship, celebrations were held in school 
gyms, where children were explained, together or class-by-class based on age as appro-
priate, the meaning of the festivities, being enthusiastically narrated the background of the 
“historical event of the nation of three names’ unification.” Authorities issued another 
recommendation that youth be taught about the history of the Karađorđević lineage and 
encouraged to take pride in it (Anon. 1918i: 241; Dimnik 1924: 124–25).

In 1929, King Alexander signed and put into force the Act on National Holidays for 
Government Officials. Within, there were only two holidays: the birthday of His Royal 
Majesty and the Unification Day; on Vidovdan churches would additionally hold the same 
service as normally reserved for commemorating fallen soldiers. On these two days, state 
flags were mandated on official buildings, on all public and self-governance as well as 
judicial offices, town halls and squares (Anon. 1929: 2).

Since the very beginning, thus, Unification Day was conceived as a mnemonic tool 
for the shaping and reinforcement of the sentiment of belonging to the new national 
community, of loyalty to the ruling dynasty. Commemorative rituals organised on the 
occasion were meant to elevate the public consciousness of a new national community 
of brothers, one that ought to be identified with “as One” and internalised, presented as 
a legitimate and permanent realisation of the nation’s historical dream, albeit in a nation 
of three names under the leadership of the Karađorđević dynasty. 1 December celebrations 
thus enforced a particular ideology and interpretation of the past, according to which 
on that historical day of freedom, the long lost “three brotherly tribes, Slovene, Serb and 
Croat, who had for so long been divided and searching for one another, finally came to-
gether” (Anon. 1918c: 1).

The motifs of “suffering a thousand years of servitude” and “the joys of the birth 
of the nation of three names” were popular subjects of holiday speakers and contributors 
of various newspaper articles. The central message of the festive remembrance of the day 
of unification was that “the kingdom of the nation with three names ranks among the 
most contemporary of states, as it is based on the sovereignty of the nation as opposed 
to the Austrian Empire, where only the will of the emperor and aristocracy mattered 
whereas the people were forced into silent submission” (Anon. 1921a: 1). Exaggeration 
in the description of the faults and injustices of the Dual Monarchy served as a mirror 
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in which the contemporaries of the revolutionary age could see themselves as the fortunate 
citizens of a new, righteous state. The Slovene press, particularly during the initial years 
of the new nation-state’s existence, in its holiday editorials diligently informed the read-
ership how “small, rustic Serbia” was in all aspects more just and humane as the decrep-
it old Austria-Hungary. Audience of the journal “Domovina”, for example, was able to read 
in the holiday issue of 1918 how the “dead state by the Danube” was a bastion for all kinds 
of aristocrats, whereas in Serbia, “the honest peasant man is heard loud and clear, repre-
sented by elected leaders and learned men whose own fathers once made soft-soled shoes 
and ploughed the fertile ground.” If the Dual Monarchy was supposedly raising such 
officials and rulers that shamed the peasant and mistreated him, Serbia allowed men 
of base birth to reach the highest offices “as surely as they can set foot in their own house,” 
and treated them with due respect by the authorities, both high and low. Likewise, in the 
schools of Austria-Hungary, fame belonged only to German and Hungarian heroes, the 
history of the Slavic people never presented with pride, quite often even ridiculed by 
German teachers. Serbia, to the contrary, presented its splendid history appropriately, so 
that every Serbian boy could be proud of his people and its name. Furthermore, everyone 
was not equal before the law in Austria-Hungary, there being twice two sets of laws, one 
for the poor and the worker as opposed to the rich and the gentry, another for the Germans 
and Hungarians as opposed to the second-rate Slavic peoples. Again, little Serbia was 
here extolled as indifferent to birth, wealth, position... Its law treated everyone equally, 
it was said, and since Serbian laws protected the peasant, the Serbian peasant likewise 
defended his homeland like a lion. Naturally, the staggering discrepancies between the 
maligned image of the fallen Austria-Hungary and the brilliant romanticising of “small 
Serbia” could have only a single conclusion: “Yugoslavia will be a just country, a country 
of our own laws, laws that we uphold ourselves” (Anon. 1918e: 4).

The expected justice of the new state, built on solid national foundations, was the 
core source of its legitimacy. The most widely read Ljubljana daily, in its editorial at the 
fifth anniversary of the unification, established that no one has “as of yet disputed its 
legality.” It then proclaimed that the five-year-past event in Belgrade was “an intermina-
ble fact of history,” though several Croatian political parties, along with the most populous 
Slovene one, wished to erase 1 December from history. The editorial of “Jutro” further-
more described the decree of 1 December as a source of “the immeasurable joy of na-
tional freedom.” The author raised the spirit of unity to a pedestal, frowning in disdain 
at “those small characters who, for one selfish reason or another, turn their wrath against 
1 December 1918, which so sensibly underscores the Yugoslav constitution.” To these 
“blinded kinsmen,” which were “stumbling into the predicament of statist-legalist 
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autonomism,” it urged they should abandon the ignorant arrogance of the clergy “which 
should not aspire to rule over another, but instead be one among equals, with equal in-
fluence,” since: “The banners of Roman clericalism must burn if Slovenes are to play 
a constructive role in the state, fulfilling their grateful mission within the Yugoslav 
spirit” (Anon. 1923d: 1).

The will of King Svatopluk

When the London-based Yugoslav Committee began its work in 1915, its members 
appeared like madmen asking for the moon (Laffan 1929: 12). And yet, the Great War 
demolished the ancient empires controlling Central and Eastern Europe and ushered 
in an age of national self-determination. Contemporaries then believed that the birth 
of nation-states, including the common state of the South Slavs, was the single good borne 
out of the atrocities of the war (see e.g. Hauptmann 1938: 532). However, the nation-state 
of the South Slavs was not only a child of fervent nationalism, but also the step-child 
of the victorious Entente, which calculatingly placed in its cradle the Herculean task 
of holding back German imperialism in its potential renewed march eastward (see e.g. 
Vošnjak 1917; Kerner 1918: 95).

In order for the young Kingdom of national trinity to possess sufficient strength for 
such colossal duty, it was announced as “a historical miracle.” The reasoning was that 
for a nation which in the 7th century settled in the Balkans, finding a new home there, 
then spent twelve centuries divided by geography, politics, faith, language, economy and 
social order, once again somehow finding unity and finally rising to an illustrious demand 
for political unification was a tremendous historical feat (Kerner 1918: 81–2). “In unity, 
strength; in division, weakness” was a popular chorus of Slavic nationalism ever since 
1848. The secret to its wondrous power, indeed, had been revealed already by Svatopluk, 
the legendary Slavic king of Great Moravia, who, lying on his deathbed, summoned his 
sons, passing each one a bundle of twigs to snap in his own two hands if they might. Each 
son tried, yet none could break the bundle. But as he passed each one a single twig, they 
could easily break them all one by one. And so, the king advised:

Behold, my precious sons! None of you possess the might to break these twigs when fast to-
gether, yet all of you can easily break them separate, and all, at that; and so it is with the people 
– as long as they have unity no foe is able to assail them, but should your people become scattered 
and divided, woe betide you all! You shall diminish, and your enemies shall grow in their might! 
(Anon. 1848: 53)

Every upheaval in the existing social and political order starts a need for the reinter-
pretation of the past, as befits the recent social change. Such periods are characterised by 
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a search for new cultural forms to replace old traditions and legitimise the new social 
and political order. Political elites like to invoke myths, since these allow them to make 
sense out of chaotic historical experiences and offer answers to the moral dilemmas of the 
given circumstances. Myths are employed as instruments in the dissemination of a par-
ticular interpretation of the past and present of a nation, and a particular vision for the 
future (Brunnbauer 2007: 83). Their success is in greatest measure dependent on wheth-
er they are able to offer the public a plausible-enough perspective of the past. According-
ly, images of the past that turn out to be most effective are those that can be painted with 
an aura of traditionalism, of independent history as opposed to a constructed cultural 
interpretation (Zerubavel 1994: 104–5).

Massive shifts on the European geopolitical map effected a need with the newly 
formed nations to create new origin myths explaining why the particular nation-state was 
born, and why the citizens should identify with it as their own. This necessity was espe-
cially acute in the South Slavs, who had never enjoyed the privilege of a nation-state 
before. Many commentators and academics stated the blood relations between Serbs, 
Croats and Slovenes as the ideological foundation of the South Slavic national commu-
nity. Journalist and politician Đurdje Jelenić, for example, suggested that “the ancient 
ancestors of all of today’s Yugoslavs” came into their new homeland “from the other side 
of the Carpathian Mountains” already in the age of the great migration of nations, the 
volatile era between the fourth and seventh century A.D. “after which the ethnical indi-
viduality of all the European nations, in fact, formed” (Jelenić 1923: 1). Ethnologist Jovan 
Erdeljanović likewise stated that in “ancient times” all the Slavs lived together “as a sin-
gle nation” in the region north of the Carpathian range, between the great rivers Dnieper 
to the east and Odra to the west (Erdeljanović 1928: I, 9). This theory was supported by 
foreign scholars as well, for example historian Robert Joseph Kerner, who wrote that the 
Yugo-Slavs, when first settling in the western part of the Balkan Peninsula, were “a sin-
gle people in their language, social custom and ancestry, divided by individual tribes” 
(Kerner 1918: 82). Politicians were more than happy to support this myth, with King 
Alexander I moulding it into the fundamental truth of the nation-state of the South Slavs:

For ages scattered yet not distant, torn apart by the might and trickery of the great empires of Rome 
and Byzantium, Vienna and Istanbul, but never broken in spirit. Ever long have we faithfully 
guarded our ancestral heritage, toiling in hardship under various powers for centuries (…) always 
remembering, always knowing that we were brethren... that we were ONE (Stepanović 1936: 13).

The claimed reason for the South Slavs’ initial inability to form their own state in a new 
homeland was “the meddling and treachery of foreign powers,” who, supposedly, divid-
ed the South Slavic national body and exploited their lands. Scholars claimed that in spite 
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of unfavourable geographical and political circumstances, the “Yugoslav people never 
lost their awareness of belonging to a single people and a single language” (Kranjec 1928: 
10). Perseverance in the pursuit of life in a common state was the “unquenchable desire 
of the whole nation,” passing from one generation to another, “as it is clearly proven by 
the attempts of King Samo and his union of Slavic tribes, of Ljudevit of Pannonia, of King 
Tvrtko, of Karadjordje.” South Slavic unification therefore wasn’t “a spontaneous occur-
rence but the fruit of centuries of labour,” lectured the “Učiteljski Tovariš”. Indeed, much 
sacrifice was required and many long centuries for the historical dreams of the nation 
to finally come true, by the hand of Prince-Regent Alexander who, in 1918, declared the 
ujedinjenje (unification) of the Yugo-Slav people. The historical dream thus grew from 
“soil drenched in the blood of our martyrs and heroes,” and its happy future rested on “the 
work and earnest contribution of each and every individual, of us all” (–ž 1934: 1).

Accordingly, it was an unconditional duty of “any true Yugoslav,” on the one hand, 
to seek out means and ways to strengthen the unity with word and deed, and, on the 
other, to resist all things that could destabilise the unity or imperil it. The mission of the 
school, the church and the home was to sow and nourish in the hearts of youth a love for 
the king and the common nation. Whosoever spoke out against ujedinjenje, attempting 
to turn Slovene or Croat against Serb was conducting “the fratricidal and, indeed, infer-
nal work of damnation.” To all those who objected to the development of a tighter inter-
nal unification, the Maribor magazine “Tabor” offered, in warning, the final stanza of the 
great poet Anton Aškerc’s ballad:

They cast aside the will
of great King Svatopluk – their kin’s,
their grandsons’ servitude
shall long be penance for this sin! (Anon. 1923c: 3)

God, too, becomes a Yugo-Slav

Celebrating national day is, then, an attempt at permanently impressing into the 
consciousness of the populace the importance of the nation’s myth of foundation. These 
days symbolise and preserve the memory of the struggle of the forefathers–be it armed, 
political or religious–and encourage contemplations of the significance of the past in the 
present (McCrone, McPherson 2009: 215). This was the aim behind the celebration of the 
Unification Day and other state holidays in the Kingdom of the nation of three names, 
which served to revive the spirit of the past, real or imaginary, and integrate it with the 
present.
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The Minister of Internal Affairs of the newly established tri-named Kingdom in ear-
ly December 1919 proclaimed three new state holidays: 1 December as the Day of Uni-
fication; the Petrovdan of 12 July as the birthday of King Peter; and the Vidovdan, 28 June, 
as the Day of Memory on the Fallen for Faith and Homeland. In accordance with the 
minister’s decree, the holidays were free of work and school (Anon. 1919b: 444). Their 
festive character was marked by mass public gatherings, the waving of national flags, 
performances of military bands and army parades. With the celebration of the origin 
myth, of the national heroes and great men and women, of victories and sacrifices, the 
festive calendar of commemorations and remembrance rituals assumed the guise of a state-
civic religion. It served to reinforce patriotic sentiment, loyalty and solidarity, whereas 
a romanticised presentation of the country’s great past “the masses were given a feeling 
of political participation” (Mosse 1993: 3).

“Politics is the art of unification, from the many it makes one” – theorised Michal 
Walzer. “The state is invisible; it must be personified before it can be seen, symbolised 
before it can be loved, imagined before it can be conceived” (Walzer 1967: 194). The 
holiday of the “political unification of the Slovene nation with the heroic Serbs” (Anon. 
1918c: 1) was thus celebrated by Ljubljana in December of 1918 with a festive torchlight 
procession through the city. Representatives of the local government spoke to assembled 
crowds and military officers in front of the country seat, while ovations were held for the 
bishop before the diocese palace. From the town hall, Mayor Tavčar held a speech on be-
half of the municipality, with a large painting of King Peter adorning the balcony instead 
of the discarded Austrian eagle of old (Anon. 1918g: 3).

At the session of the municipal council of the Slovene capital, the mayor said, the 
assembled “gathered to celebrate the memory of 1 December,” the day when the “mighty 
foundation was set for a strong, stout and stalwart Yugoslavia.” With this act, “the dark 
fog creeping about the land in its birth hour was dispersed,” meaning here the circum-
stances that were already making some worry the nation’s future was like those twigs 
in King Svatopluk’s bundle, since dissent and quarrel among the tribes was already 
emerging. Fortunately, the South Slavs were “infused with the spirit of unification,” said 
Tavčar, “just as it infused the Apennine Peninsula when General Garibaldi vanquished 
South-Italian separatism” (Anon. 1918f: 3).

The scenography of the festive celebrations was strongly centred on unity and the 
strength of a common will, which for the first time in twelve centuries allowed the “hith-
erto divided and disrespected nation” to come together under one shared ideal. Reporters 
described enthusiasm “unseen in our history, as three brothers scattered across the land 
under centuries of foreign rule finally embraced one another,” while their enemies (Germans, 
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Hungarians, Turks), “lie defeated in the dirt,” alongside their “conniving toadies the Bulgar-
ians,” which they called “the Judas of the Slavic people” (Anon. 1918d: 1; 1921b: 1). The 
liberation and unification of the nation of three names for a while brought widespread joy:

Let us be joyous, earnestly and proudly: every Yugoslav can today feel self-respect. The Serbs 
have proven themselves great heroes, and we are honoured to be as one with them: one nation, 
one king, one country! Let us not be tentative, with resolution and excitement let us raise our 
tricolour, now identical as the Serbian. What they represent in the south, us Slovenes shall repre-
sent in the north, and no enemy will subjugate us henceforth. Croats in the middle, Slovenes on the 
left flank and Serbs on the right – our mighty new Yugoslav armada, firm as rock, sharp as bone, 
faithfully guarding its homeland that was secured at such terrible cost. Let us be merry, the 
Slavic Christmas is near! (Anon. 1918d: 1)

The air of celebration also enveloped smaller cities, with two-day festivities being 
prepared across many of these in 1918, in order to publicly and festively announce “the 
dawning of a new age” (Anon. 1921b: 1), into which “Slovenes entered alongside brethren 
of the same blood and language” (Majcen 1918: 201). The set of the celebrations was the 
same as in Ljubljana and Maribor. On Sunday, a common mass was held, where the as-
sembled pupils, students and teachers were read the manifesto of the National Council 
and the reply of Prince-Regent Alexander.

Quite different altogether, of course, was the reaction of the members of the former 
ruling nations. At the first celebration of Unification Day in Maribor, for example, the 
town hall wore no flag and was not even lit up. Likewise, the German schools in town 
did not participate in the holiday. The Trieste journal “Edinost” on 24 December 1918 
reprinted an article published in Maribor, where the reporter states the festive celebrations 
of 14 and 15 December also revealed “who can be counted among us, and who cannot.” 
One of the latter, supposedly, was Bishop Napotnik, for whom it was said that: “His no-
men indeed became omen!” It would appear that the bishop refused to illuminate the 
diocese or hang up the Kingdom’s flag on 15 December, although express instructions 
to do so were sent out by the National Council (Anon. 1918h: 1).

This was the standard blueprint of the Day of Unification’s celebration all the way up 
to the Second World War. According to commentary from the contemporary Slovene press, 
1 December, the “national holiday of the unification of Serbs, Croats and Slovenes” was 
actually gaining popularity among the townspeople of Ljubljana year after year. Factories, 
shops, schools and offices paused their work to focus on the celebration (Anon. 1926b: 3).

The first and second Noah’s ark

The birth of a single South Slavic nation of three names, “whose parts came to-
gether into one body that rose into freedom and independence, in equal stature to the 
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other nations,” brought considerable liberties to the people as well as new responsibilities 
towards the Yugoslav nation, warned Gustav Omahen. The historical moment of the new 
nation’s emergence made a clean break with the past, offering a brand new reality. The 
free nation was given reign over its own future, and with it the duty to pass the heritage, 
strong and successful, to the following generations (Omahen 1919/20: 2). The slave men-
tality tainting the spirit of the old generations “must make way for the independent Yu-
goslav mindset,” as Omahen stressed at a delegate assembly in Celje, since that was the 
only road to “harmony of thought and action” (Omahen 1919/20: 3).

Of essential importance to individual and group identity is the experience of same-ness 
across time and space, reinforced through collective memory. What we forget and what 
we remember, who is the carrier of action and in whose interest always depend on the 
historical context. That is why John Gillis says memory has its own politics, as does iden-
tity (Gillis 1994: 3). In the new Kingdom of the nation of three names, “public instruction” 
was an essential instrument of modernisation on the one hand, and national cohesion on the 
other. Forces of nationalism gladly took up Rousseau’s idea about the importance of in-
doctrinating the nation’s youth for its future political struggles (see e.g. Kerner 1918: 87).

The Maribor newspaper “Tabor” published contemplations on the “global flood wash-
ing over Europe.” It described how its waters carried “the Noah’s Ark – the old, antedi-
luvian generation.” According to the author’s words, the pre-war generations were des-
perate to get much of their baggage across the historical deluge; precisely all that which 
had already summoned the wrath of Jehovah! The author saw this Noah’s Ark wherever 
he cast his glance: in politics, in social life, in the economy, in culture compelling him 
to conclude that the people were not yet ready for the arduous tasks put before them by 
history. On the waves of the ignorance of the nation of three names’ citizens, who were 
barely familiar with the simplest concepts of civics and the state, the Noah’s Ark made 
it safely into the new age; now, that same Noah who had been slaving before the great 
flood tried performing his rituals on the banks of the new world, too. Thus, the author 
believed, the future of Yugoslavia was firmly in the hands of generations born and grow-
ing up on the new banks, once the Noah’s Ark is left stuck on a mountain ridge, finally 
shattering. Then, a young, fresh lineage with brand new ambitions can flesh out a new 
common state and its national organism from the ground up, sweeping aside all the junk 
brought over by the antediluvians. But since the old world had irrevocably been sunk, 
hard work is the sole activity what can save the new man on his new shore, “(…) here, 
alas, Jehovah no longer gives away any miracles” (I– 1921: 1).

The nation-state of three names expected its teachers to work diligently in the service 
of the spiritual and ideological integration of new generations, so that they would perceive 
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themselves “as one” with the other representatives of the nation of three names, so that 
they would be dedicated and loyal, ready and willing to make sacrifices for the common 
good. This was the underlying purpose of classes, and the school celebrations organised 
on important dates from the nation’s past formed “the fundamental part of that great 
educational mission, the sole focus of our liberated national schools” (Majcen 1918: 202). 
The lofty goal could not always be met, of course, especially by those pedagogues who 
weren’t really trying. At the fifth anniversary of the unification, the district school su-
pervisor Makso Hočevar established, at the district teachers’ conference, that unification 
was, generally, only achieved “on the outside.” He assessed that it was not yet “proper 
and lasting,” since “spiritual unification” has not yet penetrated the souls of all the citizens 
from Triglav to Vardar. Such a “conversion,” he elaborated, was difficult to achieve in the 
older generations, since they had “lived out their entire lives in slavery and servitude,” 
and, in his mind, thus, the nation should focus on its youth and acquaint them with the 
“heroic history of our brothers, the Serbs and Croats, who for centuries upon centuries 
defended us from the incursions of bloodthirsty Ottoman Turks.” “Knowing these great 
feats of courage,” he alleged, would in the youth inspire “an example of true, selfless love 
for the homeland” (Hočevar 1923: 4).

The politics of the great day of salvation

Calendars, by themselves, do not hold a particular political dimension, but those days 
marked in red as occasions of national importance are always to some degree politically 
charged. The aspect is reflected in the choice of the dates themselves, as well as their 
name and background, which makes them open to political conflict and politicising. 
In general, any day can be assigned as the holiday that “celebrates the nation.” The choice 
is left to the ruling elites and their motives, and invented traditions in this manner are 
not always popular with the people (Nyyssönen 2009: 138). David McCrone and Gayle 
McPherson argue that National Days are key markers of national narratives which employ 
political actors. That is why such days are the subject of struggles and disagreements, 
interpretations and reinterpretations, remembering and forgetting. The illumination of one 
event and the obscuration of another is the result of the engagement of political actors. 
Superficially enigmatic discussions on which day to appoint as the holiday, and what 
rituals should be employed to celebrate it, are in fact thinly veiled efforts to place a par-
ticular story into the central focus of public attention, thus legitimising the interests 
of particular groups (see McCrone, McPherson 2009: 215).

In the general confusion at the end of the Great War, it was clear neither when, exact-
ly, old Austria was put in its coffin, nor when the exact birthday of the nation of three 
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names occurred. The Unification Day, along with the other state holidays, was supposed 
to contribute to the formation and reinforcement of the narrative image of a community 
that defines itself as Us and feels like One. Several dates were in fact considered, and the 
selection of 1 December served to reinforce a certain narrative, a certain interpretation 
of the past, a certain ideology. Some believed that the three-named child of the Great War 
should be celebrated on 11 November, when the treaty that ended the war was concluded; 
certain veterans and proponents of international brotherhood were vying for this day as 
a “the holiday of harmony, tolerance and peace between all humanity” (Smolej-Borovec 
1935: 2). It was on that day notably, also, that Emperor Karl announced he shall be “ceding 
his involvement in government out of a boundless love for his nations” (Šarabon 1919: 85).

Others proposed 28 October, since on that day Austria officially confirmed it was 
accepting President Wilson’s views regarding the autonomy of the Czechoslovaks and 
Yugoslavs. They were thus convinced that “our true national holiday was 28 October” 
as opposed to 1 December (Anon. 1922c: 1).

Others still, whose numbers increased as the years passed, favoured 29 October. The 
day after Count Gyula Andrassy, the last minister of the Dual Monarchy, confirmed with 
his diplomatic note the acceptance of President Wilson’s conditions on behalf of Austria-Hun-
gary, masses gathered in Ljubljana to loudly welcome the “great day of salvation.” Hous-
es were adorned with flags, now suddenly flying exclusively Yugoslav and Slovene colours, 
and the atmosphere was bursting with joy and triumph. “Slovenec” enthusiastically 
chirped of the “army of King Matjaž sleeping under the mountain.” On this mountain 
lay an immense boulder, too heavy even for the titans and giants of national will. The 
soldiers thus slept, waiting for their great day of salvation. “And now that day has come, 
with the assistance of the American president, and the nation’s enduring faith in freedom 
burst forth with tremendous force” (Anon. 1918a: 1). Thousands of revellers filled the 
Kongresni Trg Square, with proverbially not a soul staying home, cheering the fall of old 
Austria and saluting the birth of young Yugoslavia. The first to speak from the balcony 
of the country seat, addressing the citizens of “free Yugoslavia” was headmaster Ivan 
Hribar. After him, Mayor Ivan Tavčar, speaking on behalf of the Ljubljana municipality, 
offered a picturesque account of the celebration’s significance:

What we ought to remember most fondly on this day is our young, beloved Yugoslavia! Like the 
goddess of victory, it leapt from the forehead of decaying Austria to stand before us in splendour, 
fully armed, invincible though it had barely been born! We have claimed our own nation, our own 
state where the Yugoslav people can be united, bound by ties of blood impervious to infernal 
forces. An independent, united, democratic Yugoslavia built on foundations of freedom and har-
mony, rising from solidarity and justice, is here! We bow to it and swear our love and loyalty 
(Anon. 1918b: 2).
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Based on the account of Principal Jakob Dimnik, 29 October 1918 in Ljubljana saw 
“the most beautiful manifestation the ancient city had ever witnessed” (Dimnik 1924: 
93). In his eyes 29 October 1918 and later on 1 December represented the apex of the 
nation’s joy. It was as if “the blindfolds fell from our eyes, the shackles from our wrists, 
our darkness illuminated, our souls afire with understanding.” Slaves no longer, having 
received the ultimate gift from the merciful and unfathomable grace, a gift they had once 
known only as myth: Freedom (Dimnik 1924: 93).

Celebration of the Unification Day and reminiscence of the historical journey of delegates 
of the State of Slovenes, Croats and Serbs to the capital of the Kingdom of Serbia on 1 De-
cember 1918 pushed the other relevant dates connected with the remembrance of national 
formation and statehood into oblivion. Four years after the anniversary of the “liberation 
of Slovenes, Croats and Serbs from the Austro-Hungarian hegemony,” the newspaper 
“Slovenec” lamented that neither the central government in Belgrade nor the provincial 
governments in Ljubljana, Zagreb, Sarajevo and Split felt any need to celebrate 29 October. 
The paper expressed regret over this fact, saying it was unwise statesmanship since “the 
nations are not so blind as to be ignorant of the reasoning behind this.” Due to the govern-
ment’s silence, the author called upon the nation to “quietly and modestly remember that 
day, which holds an immense importance in our history” (Anon. 1922b: 3).

The political dimension of such “quiet and modest” remembrance of that historical 
event of 1918 exploded, on its fifth anniversary, with the pamphlet of the Association 
of Slovene Autonomists. An anonymous university student addressed severe criticism 
against the Slovene newspapers, “constructed by our official intelligentsia,” stating its 
members preferred to back the celebration “of a day when our nation merely found an-
other master, since the burden of its own freedom, placed on the shoulders of the elites 
on 29 October 1918, proved too heavy to carry.” Yes, “perhaps the common state of the 
three Slavic nations could be reason for the celebration of Slovenes and all the Slavs,” he 
further extrapolated his disagreement, “if 1 December 1918 wasn’t so sickeningly char-
acterised by the manner and background of what had transpired, and the true reasons 
behind it: an internal immaturity and timidity of three separate nations, and especially 
among them, the Slovenes” (Visokošolec 1923: 3).

Marching separate, striking as one

In the autonomists’ pamphlets, which increasingly drummed up the idea that the 
Kingdom of the nation of three names was actually just three separate nations, clamour-
ing for autonomy, readers were being urged to remember the “true liberation” with a cup 
of wine and a loving word. They claimed 29 October 1918 “remains forever recorded as 
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the greatest day in the history of the Slovene nation, though those sons ashamed of being 
born from the Slovene mother, of being brought up by the Slovene father, plot day after 
day to erase all memory of the self-governing days of their own, Slovene nation” (Anon. 
1926a: 2).

This anniversary of “national liberation” was brought to attention at its 40th jubilee 
by the National Committee for Slovenia in Washington. Its president, Miha Krek, and 
vice-president, Bogumil Vošnjak, wrote that liberty lasted merely twenty-two years 
before it was “annihilated” by the Second World War. “But as we all know,” they remind-
ed the readership, “the regimes and the people who construct them come and go, emerge 
and disappear, but the nation will outlast all and live on” (Narodni odbor za Slovenijo 
1957: 2).

The Gorizia-based “Katoliški glas” used the seventieth anniversary of the Ljubljana 
event to counter the historian A.J.P. Taylor, who writes that in late October 1918 the 
Slovenes “went to bed as the subjects of Karl Habsburg and woke up as the subjects 
of Peter Karadjordjević.” The journal defied these claims, stating that “Slovenes gained 
independence from Austria already on 29 October 1918, whereas they agreed to unite 
with Serbia more than a month later, on 1 December of that year” (J.K. 1988: 1).

Similar views as were held regarding 29 October among a share of Slovene politicians 
also found their place on the pages of the Croatian press. Their “Obzor” complained that 
the post-war state has neglected the importance of 29 October, leading the writer to con-
clusions of “Belgrade hegemony.” The daily “Hrvat”, for example, dedicated its entire 
front page to the ten-year anniversary of 29 October, comparing the position of Croatia 
as of 1918 (own territory and government, etc.) with that observed ten years later (pur-
portedly chaos; disorder; with the Croat government, army, diplomatic cadre and police 
force “in the hands of the Serbs” (Newman 2015: 178). Even more radical were the Josip 
Frank followers ( frankovci),1 who chose their own holidays: 29 October, 1 December and 
5 December (uprising of soldiers in Zagreb, on the Ban Jelačić Square) as well as All 
Hallows’ Day as dedicated occasions on which a small crowd of supporters gathered 
in memory of the betrayal and violence suffered by the Croats during the final moments 
of the Great War, believing that the Croats were, in the events that followed, robbed 
of their historical rights (Newman 2015: 170).

According to historian Ferdo Čulinović, the ruling circles in Serbia during the war 
championed a dynastic liberation policy, which revolved significantly around their own 
interests. They were concerned with the Yugo-Slav national question not because of its 
national liberation character, which was the interest of those Slavs dispersed across the 

 1 Croatian nationalists, members of the Pure Party of Rights.
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Habsburg lands, but primarily to serve as a “territorial expansion of their own state” 
(Čulinović 1962: 25). Such policies were especially supported by Nikola Pašić, then prime 
minister of the government of the Kingdom of Serbia, and his Radical Party. The “radi-
cals,” in contrast to the idea of unification (ujedinjenje) as represented by the Yugoslav 
Committee in London, operated with the idea of annexation (prisajedinjenje) of the 
newly liberated South Slavic lands to the Kingdom of Serbia, as it had been accomplished 
before in times of Prince Miloš with the annexation of six Ottoman nahiyas, in 1878, and 
also with the annexation of Old Serbia and South Serbia following the Balkan Wars 
in 1912 (Trumbić 1923: 6–7; Obradović 1928: 186; Meštrović 1955: 422; 1961: 100; 
Čulinović 1962: 25; see also Banac 1984: 117–19; Czerwiński 2015: 141, 153).

The positions of the Serbian government and the Yugoslav Committee were brought 
closer with the Corfu Declaration, when on 20 July 1917 the idea of a national consolidation 
of Yugoslav countries into a common nation-state was first accepted in the form of a state 
legislation act. But soon after the signing of the declaration, the Pašić government returned 
to its old “Greater Serbian” outlook. In this they appealed to “pragmatism,” as they put it, 
since the forces of the Entente did not make solid decisions on the fate of Austria-Hunga-
ry until the very end of the war. In the given “reality,” they argued, the government of the 
Kingdom of Serbia was considering a plan B, namely the possibility to annex Bosnia-Her-
zegovina. Whether this plan was a response to the emerging situation or perhaps a reflec-
tion of old politics is difficult to ascertain. Be as it may, the assessment that such “fluid” 
politics were anti-Yugoslav in essence and had a damaging effect on the unification of the 
nation of three names cannot be disputed (Trumbić 1923: 10–1; Čulinović 1962: 24–5). 
After the war, the concept of annexation disappeared from the official narrative, but the 
spirit of ruling politics was nevertheless left tainted with the idea (Trumbić 1923: 7).

Four decades after the Corfu conference, Bogumil Vošnjak, one of the participants 
and a member of the Yugoslav Committee, still remembered that declaration of 1917 
in a positive light, saying: “If Rousseau claimed that the state is a social contract, it is cor-
rect to assert this is exactly what happened in our case. There was no invasion, no an-
nexation or arm-twisting forced upon the weaker by the stronger” (Vošnjak 1959: 160). 
According to Vošnjak’s memory, conflicts were at the time not yet expressed or were 
easily managed, and they only swelled into pernicious political games after the common 
state’s establishment. The leading politicians, those who assumed the responsibility 
of executing the provisions of the Corfu Declaration following unification into a single 
kingdom, failed to deliver on their task during the decisive period of the first two years, 
squandering brotherly unity by emotionally pointing fingers and needlessly rehashing 
old subjects.
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Unification – is it spelled ujedinjenje, uedinjenje or zedinjenje?

Conflicting views on the unification grew in magnitude. Its fifth anniversary, for 
example, was in some parts of the Kingdom of three names still celebrated with sparkling 
festivities while other parts showed cold indifference “in simmering opposition to the 
Yugoslav statehood, that inner yearning for freedom at the essence of Vidovdan.” In Za-
greb, reportedly, not a single flag was hung to celebrate the unification. A similar atmo-
sphere apparently enveloped most Bosnian cities, then ruled by the political party 
of Mehmed Spaho. Slovenia, too, being accused of tendencies “clerical and backward,” 
did not appear in the author’s words to show sufficient excitement for the fifth anniver-
sary (Anon. 1923a: 1).

The autonomy-promoting journal “Avtonomist” explained waning Slovene enthusiasm 
with “our nation’s realisation that our brothers,” under the guise of lofty unification, 
liberation and such, had in mind simply “a despicable exploitation of Slovenes, Croats 
and other second-class citizens.” It claimed that Slovenes, in fact, at first sincerely believed 
in the great Yugoslav idea, ready to place upon its altar “any necessary gift in our power.” 
But as soon as the Belgrade elite “returned from the French Riviera, hopping back into 
the safety of their saddle, it began to reveal its oathbreaking, insidious and thoroughly 
materialistic core.” Then, they supposedly, no longer saw Yugoslavs from the other side 
of the Sava river (the so-called prečani) as “their freed and united brethren,” but as in-
ternal competitors that might “in its West European, earnestly democratic mentality” 
in the new state “oust them from the role of the bigwigs they had ever enjoyed in small 
Serbia.” Since then, it went on, their activities and efforts were aimed at “squeezing the 
rich and prosperous lands beyond old Serbia to the marrow, enthralling them politically 
and economically, and lining their gluttonous pockets at the expense of our provinces’ 
labour.” “Avtonomist” ascertained that a policy was being conducted of “shameless ex-
traction and looting unrivalled across whole Europe,” evident “even to the blind.” The 
author was incensed by the “lying phrases of joyful unification, liberation, the great 
Yugoslav nation and so on, and so on,” for having felt on the Slovenes’ own skin that 
“these empty platitudes merely disguise the predatory instincts of the Belgrade oligarchy,” 
which resulted in the draining and exhaustion of the local agriculture, crafts and indus-
try which were disowned, step by step, of those rights they had won for themselves already 
in Austria. In short, the article was mighty wroth over the perceived process of thorough 
“Balkanisation” (Anon. 1923e: 1).

On the Slovene side of the new national building, the first visible cracks appeared 
with contemplations whether the term ujedinjenje, employed officially by the Serbo-Cro-
at-Slovene language to mark the historical event of 1 December 1918 and its political 
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consequences, was even a proper Slovene word to begin with. From the March Revolution 
onwards, the Slovene political vocabulary employed the word zedinjenje, notably part 
of the crucial Zedinjena Slovenia programme. Wolf’s Dictionary listed four related forms 
of this term, namely zedinjenje, zjedinjenje, ujedinjenje and uedinjenje. Pleteršnik trans-
lated zediniti with zu einem Einzigen machen; concentrieren; conversely zjediniti with 
vereinen, vereinigen (Pleteršnik 1895: 911); and uediniti or ujediniti with vereinigen, 
unificieren (Pleteršnik 1895: 711, 716).

That said, the specific term ujedinjenje appeared to have sounded foreign to many 
Slovene speakers, whilst their own zedinjenje did not appear to precisely capture the 
meaning of the historical event and its significance. To solve this predicament, some chose 
to employ the more Slovene-sounding uedinjenje. The writers for the daily “Slovenski 
Narod” employed uedinjenje synonymously with zedinjenje, in the apparent intention 
to slide closer to the Yugoslav or more precisely Serbian ujedinjenje. In time some people 
came to conclude that “these words are in fact not identical in meaning, and their very 
difference of form points to their intrinsic semantic discrepancies.” Josip Wilfan, for 
example, writing in the publication Plamen explained his view that “it is apparent that 
to zediniti brings together that which is found to be apart, and to uedinjati that which 
is found to be essentially different,” meaning that zedinjenje creates singularity through 
integration and interconnection, and uedinjenje accomplishes this through coalescence 
and assimilation. In the first instance, he argues, the result is a union or an external 
sameness of form, and in the other unification, or an internal sameness of content. He 
supported the argument with a popular proverb saying it was prudent to “march separate 
and strike as one.” Passing from being separate to being together was to him thus zedin-
jenje and not uedinjenje, and the nation of three names could become zedinjen inasmuch 
Serbia, Montenegro and parts of the former Dual Monarchy connected among each 
other and formed unanimous and mutually beneficial ties, and it became uedinjen inas-
much these became equal and balanced in representation in various fundamental matters 
of state, legislation, governance and jurisprudence; a range of more or less important 
details of the state apparatus and its operation (Wilfan 1921: 5).

In practice, usage varied between ujedinjenje, uedinjenje and zedinjenje. In a single 
issue of the same daily newspaper, for example, it was possible to find all three forms. 
Upon the holiday of 1 December, the daily “Jutro” in its editorial wrote of ujedinjenje 
and King Ujedinitelj (Anon. 1934b: 1), then on the third page of uedinjenje and King 
Uedinitelj (Anon. 1934c: 3), and then on the fifth reported that teachers from the Drava 
Banate will bow to the grave of the Uedinitelj and bring with them 180,000 student sig-
natures and a commemoration note for the knightly King Zedinitelj (Anon. 1934d: 5).
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Two days following the assassination in Marseilles on 9 October 1934, the senate and 
the National Assembly of Yugoslavia issued a decree that “His Royal Highness King 
Alexander shall officially be named the Knightly King Alexander I the Unifier.” The 
Serbo-Croat title Ujedinitelj was by the Slovene press initially Slovenised into Zedinitelj, 
and then again appeared in several versions. Those who employed the title of Uedinitelj 
in Slovene letters were criticised, in the newspaper “Slovenec”, by Aristides arguing that 
the Slovene language and ear were not familiar with the sound [ue], and chided those who 
borrowed the Uedinitelj that such a construct was “equally separatist in character, and 
besides un-Slovene in etymology.” It lectured the Slovenes to either copy the Serbo-
Croat ujedinjenje verbatim or preferably use their own zedinjenje wherein, furthermore, 
the prefix (z-) denotes as usually in the Slovene grammar a verb in nature constructive 
(as in the Slovene zbrati, spisati, zgnati, zvezati, sešiti), whereas the prefix (u-) denotes, 
to the contrary, a destructive verb (as in the Slovene ušteti se (“fool oneself”), urezati se 
(“make a mistake”) as opposed to the active vrezati (“carve”), and similarly ugnati as 
opposed to vgnati and so forth). He further gave supportive examples saying the Serbo-
Croat ugovor means “contract,” whereas in Slovene the exact same spelling means the 
opposite: “protest.” On these assertions, he rejected the “harmful introduction of uedin-
jenje” by arguing that those who meant to find such middle ground instead urezali (“make 
a mistake”) and ušteli (“fooled”) themselves: in the Slovene language, he argued, uedini-
ti “might even be argued to signify dis-uniting” (Aristides 1934: 4). Aristides’ dubious 
manoeuvring with the semantic and linguistic deeper meanings of the late king’s official 
title was, of course, motivated sooner by political rather than linguistic interests. If it were 
not, he might have at least quoted some contemporary dictionaries.

Quick to ignite, quicker to burn down

When the tempest of war, which had been ravaging the world for four years, awakened 
from its slumber the nation of three names, that nation voiced a unanimous demand for 
statehood, sovereignty and self-determination, its own roof overhead, its own Yugoslavia. 
In the birth of their own nation-state, proponents saw the realisation of the people’s 
greatest and most noble wishes; indeed, celebrations of its birthday ran across a major 
part of the Kingdom with uncorrupted joy. People were delighted by their new statehood, 
like a child is with an unexpected toy. In the enthusiasm of those gilded days not many 
believed the nations would ever again be eager to replace the Yugoslav tricolour for an-
other, but mostly expected a general order and peace to arise from the excitement in some 
few months, so that suddenly all would be well and good. Forgotten were pragmatic issues 
concerning the ability of Slovenes, Croats and Serbs to coexist under common rule, 
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nations that had been separated by a millennium of history, divided in their religion, for 
centuries left without much contact or trade, even made to fight against one another 
(Šuklje 1918: 1). A leap of faith was simply committed that a New Order – the final en-
thronement of the idea of a Slavic nation-state – would in the Central European space 
usher in a Golden Age of freedom, progress and mutual tolerance (cf. Birkhill 1923: ix).

The air of cheerful expectation was too intoxicating for many to consider the actual 
difficulties of whipping even a small economy into shape, let alone a whole new hetero-
geneous state (Šarabon 1919: 87). Sooner or later, though, the feast was bound to be over, 
the work bound to start, and that on the ruins left behind by the Great War. The people 
were faced with the difficult mission of building a new and functional state apparatus. 
Certainly, this was not a task of frivolous merrymaking, such as the happy days of the 
national jollification. Once it was time to roll up the sleeves, the realisation of centuries-old 
dreams proved to be a task more arduous and lengthy than foreseen by even the most 
modest of expectations. Workers were insufficient, especially those skilled and dedicat-
ed; in fact, there were quite many of those who preferred to idly stand by or even make 
hassle. No wonder, then, that many motivated individuals became disillusioned or apa-
thetic when they saw their toil was not producing much immediate result (Anon. 1921b: 1). 
Some were watching in horror as the initial fair weather of Yugoslavia became “detest-
able”2 (Šarabon 1919: 91). The further the state moved from 1 December 1918, the stron-
ger grew the centrifugal forces plotting to dissolve the act of unification (Tomić 1921: 3).

During the Great War, the idea of national unity was flourishing among the Slovenes, 
a belief that “the bonds they shared with Croats and Serbs were not just those of tribal 
kinship and ancestral language, but also the inescapable commandment of history, a com-
mon fate and, on the grounds of these undeniable facts, the emerging elementary soli-
darity of the national sentiment.” When the collapse of the Dual Monarchy offered the 
chance to “decide for themselves,” the Slovenes and Croats “met the victorious Serbian 
army halfway, embracing it as the national armada of a new common state.” With this 
deed, the Yugoslav nation entered history as the ultimate manifestation of the national 
idea – statehood. In the victorious moments following the disintegration of the ancient 
Austrian Empire and the end of the Great War, people were convinced that the state, if 
built upon the healthy foundations of nationalism, would surely be permanent and lasting 
(Anon. 1922a: 1).

The Vienna “Reichspost” on 6 March 1919 presented an editorial titled “The Future 
of Yugoslavia,” signed by “a German from Bosnia.” The article’s author was hinting at the 

 2 “I am not, here, speaking out against the state as such,” suggests the article, “but that old Serbian system 
of scheming, conniving and chasing after ministerial seats has infected the new state and, alas, consumed its 
vital core” (Šarabon 1919: 91).
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possibility that the Slovene and Croat parts of the united South Slavic kingdom will, once 
they awaken from their “chauvinist-nationalist dreams into matter-of-fact reality,” change 
their minds and once again seek a connection with the West and with German culture 
(Deutsche aus Bosnien 1919: 2). The daily “Slovenec” made extensive report of that “blas-
phemous” article, ridiculing the author for wearing “German-tinted glasses” and wrapping 
up by jabbing: “Ignorant kraut, you couldn’t be more wrong!” (Anon. 1919a: 5).

At the celebration of the fifth anniversary of national unification, though, “Jutro” 
published thoughts on the superficial and shallow nature of the Yugoslav movement 
of 1917 and 1918. The newspaper described it as a rudimentary current, likening it to straw 
which kindles quickly and burns down even quicker. It claimed the idea was indeed close 
to Slovenes and littoral Croats, but that the expatriate Serbs were in their mind fighting 
only for Greater Serbia. Thus, the Slovenes and Croats would have had to show great 
patriotism, love and effort in all spheres of spiritual life, so as to animate the Serbian part 
of the nation for the cause of “Yugo-Slavism, the superstructure of our pre-war national 
mentalities, as well as for equality and harmony among the three tribes.” Instead, incom-
petence and immaturity, as well as the “yet unsubdued beast of Austrian influence” ap-
peared to have, in Croats and Slovenes, torn down the “ideal concept of Yugoslavia” 
before it had even begun to emerge into reality. Instead of a proper Yugoslavia, in the 
end, what they got was Greater Serbia, “for which Radić and Dr. Korošec are most heav-
ily to blame” (Anon. 1923b: 1).

In 1923, especially in Croatia, several sides already publically expressed doubt over 
the very legitimacy of the 1 December event. The National Council in Zagreb, went the 
argument, was merely a collection of representatives of various political parties. Among 
them were some former members of parliament, true, but their mandates have already 
expired. In addition, there were also many agents of various parties that were not elected 
representatives of the people at all. From this it could be concluded that the unification 
was not a direct act of the will of the people, but the intervention of a group of individu-
als who were not democratically authorised to accept such profoundly far-reaching de-
cisions. The state structure of the nation of three names was thus being “constructed by 
its fathers starting with the roof, without the solid foundations of the people’s unanimous 
accord.” Those decisive steps were seen “merely as representations of the nebulous and 
hopeful wishes of the national intelligentsia, and not the actual inertia of history, which 
is the reason for the crumbling condition of the national structure already five years after 
its inception” (Anon. 1923e: 1).

In 1924, the “Slovenski Narod” reported that Unification Day was being celebrated 
festively in Belgrade. The same was true in Sarajevo, Skopje and Dubrovnik, where the 
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national day was honoured by the unveiling of a monument to King Peter the Liberator. 
In Zagreb, the picture was altogether different. There, the national day was celebrated 
exclusively by “official channels, whereas the townspeople, thoroughly pervaded by 
a republican spirit, were entirely apathetic towards it.” Flags were only displayed on pub-
lic and official buildings, the street of Zagreb looked like any other day and were rather 
empty at that. In the garden in front of the university, there was even a protest gathering. 
As the army marched past, republicans and communists began shouting: “Long live the 
republic! Down with the army!” Across, nationalist students were, to the contrary, cheer-
ing and yelling “Long live the king! Long live the army!” (Anon. 1924: 1).

Disagreements escalated from one anniversary to another, and in Zagreb, the 10th 
anniversary of the unification was unambiguously used to express public dissatisfaction 
with the position of Croatia in the common state and opposition to Belgrade. Ante Pavelić 
at that occasion even described 1 December 1918 as “the darkest day in Croatian history” 
(Newman 2015: 178). Official celebrations in the Zagreb cathedral were spoiled by un-
known vandals who draped the church in three massive black flags. These displayed, 
in white paint, on the central the image of the Croatian coat of arms, on the left the date 
“1 December 1918” and on the right the date “20 June 1928”3 (Anon. 1928a: 1; 1928b: 4). 
Black flags were also displayed on the windows of the editorial of the newspaper “Hr-
vatski List” and several other buildings around the city, especially in the Vlaška Ulica 
street (Anon. 1928b: 4).

Four people were killed in violent clashes between protestors and the police, which 
the contemporary press blamed on Croatian republicans and communists. The Belgrade 
government was consternated by the assaults on the honour and reputation of the state. 
Calls were being made “to use any and all available means to completely shut down 
future demonstrations” (Anon. 1928e: 1). The Croatian newspapers “Riječ” and “Narod-
ni Val” shifted blame for the holiday demonstrations onto the army. They reported that 
soldiers carrying torches through Zagreb streets were “provoking the population,” since 
torchlight processions were to be conducted on the evening before the holiday only, as 
is customary all over the world4 (Anon. 1928c: 1). The Peasant-Democrat Coalition ex-
pressed solidarity with the Zagreb demonstrators, which contributed to the triumph 
of extremists in Zagreb. The consequence of this was a reciprocal strengthening of the 
Belgrade extremists, who answered the hardline uncompromising of Zagreb in kind, 
expressing extreme disdain. The statements of the leaders of the Peasant-Democrat Co-
alition saying they do not recognise the validity of anything “smelling of Belgrade” were 

 3 On 20 June 1928, Montenegrin Puniša Račić, a member of the Radical Party, shot and mortally wound-
ed Stjepan Radić during a session of the National Assembly.
 4 “Which is not entirely true” chimed in the editor of “Slovenec” (Anon. 1928b: 1).
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answered by Belgrade extremists saying that “such recognition will simply be forced 
upon the coalition” (Anon. 1928d: 1; 1928e: 1). Ten years after the formation of the King-
dom of the nation of three names, the vessel of national unity was already leaking.

Attempts by King Alexander to institute dictatorship on 6 January 1929 and enforce 
somehow the factual “unity of South Slavs, Serbs, Croats and Slovenes into a singular 
national-political whole and state” (Anon. 1934a: 1; see also Grisogono 1938: 94) arrived, 
much like Prince Marko to the Battle of Kosovo – too late. Ultimately, national-political 
unity was irrevocably buried by the shots fired in Marseilles on 9 October 1934.

A state without its own nationalism

In their victorious conviction that it was precisely the excellence of the social order 
of the pre-war Kingdom of Serbia which contributed decisively to the Serbian army’s 
victory on the field of battle (and the resulting formation of a common state), the leading 
Serbian politicians with Nikola Pašić at the helm were not willing to compromise on a two-
thirds majority in the adoption of the Vidovdan Constitution. The ratification of the 
Constitution with a simple (Serbian) majority shaped an image of Serbia and the Serbian 
nation as the carrier of the statehood idea of the three-named-nation and its unification. 
A unitarist Constitution was presented as ensuring the stability of the state, but in real-
ity simply allowed manoeuvring room for Serbian political supremacy, which had a dam-
aging effect on the internal cohesion of the state. The outvoted (Croat and Slovene) par-
ties then, increasingly, with every new election stressed an orientation “against the Serbs 
and hegemonic Serbia!” (Stanojević 1920: 1; see also Birkhill 1923: 113). Their programmes 
drew from theories stating that Slovenes were a nation all of its own, as well as the Cro-
ats, and the Serbs a third one. Naturally, this meant that there was no room for Bosniaks, 
Macedonians and Montenegrins, who were all considered Serbs, and it was a negation 
of the Yugoslav idea in its core (Anon. 1922a: 1). Abroad, several years after the unifica-
tion, British diplomacy noted the gradual “Balkanisation” of the Kingdom of SCS’s 
people (Evans 2008: 217).

The purpose of the Unification Day was the staging of national unity and group ex-
pression of will to belong to a firm and lasting community, so that the death of past 
martyrs who gave their lives for Vidovdan ideals could be made sense of. All this, sup-
posedly, served to strengthen the foundations of the nation-state of three names. Therefore, 
discussing the many linguistic, historical, cultural, legal, ethnic and other practical issues 
did not serve the overarching goal but, to the contrary, created spreading cracks in the 
concrete. The stubborn and frustrating debates5 and negotiations among the leading 

 5 Prvislav Grisogono in this context even uses the term “discutomania” (Grisogono 1938: 76).
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representatives of the nation of three names made many people feel like the state, which 
was conceived in the Rousseauesque spirit of the social contract, lacked that true internal 
cohesion that only comes from factual unity.

Without national unity, a nation-state simply cannot exist. This was also well known 
by the opponents of the tri-name Kingdom, internal as well as external, who did their 
best to erode its foundations. In 1918, many believed such sabotage could only fail, since 
the foundations appeared solid, bound together by blood and tears (Bošnjak 1918: 5–6). 
Regretfully though, the ruling elites, for various reasons, failed to nationalise the collec-
tive memory of the past and construct an efficient, internalised nationalist ideology. The 
Kingdom of the nation of three names entered history as the single nation-state without 
its own nationalism, meaning it was missing the greatest mobilisation force, which in the 
modern day proved itself stronger than geography and religion, more stable than political 
and economic interests. Even though at the end of the war, the citizens of the newly born 
kingdom were all rooting for Yugoslavia, the new nation-state failed to create Yugosla-
vians as a people. It would seem that, up until the king’s declaration of dictatorship, it had 
channelled its powers, even violence, mostly into the creation of the Serbs (see e.g. Jezernik 
2011: 214).

Stressing the cultural differences between Serbs, supposedly belonging to the East, 
and Croats and Slovenes, supposedly part of the West- and Central European cultural 
orbit (Birkhill 1923: 110), based on the rationale that in the nation-state of three names, 
the Slovenes and Croats were being “systematically Balkanised” (Anon. 1923e: 1), became 
a self-fulfilling prophecy regardless that the concrete cultural differences between the 
Serbian, Croatian and Slovene peasant masses were relatively fictitious and non-essential 
(see e.g. Tomić 1921: 253–54; Birkhill 1923: 112). After centuries of struggling for unity 
and two years of communal life, the orchestrators of the nation-state without its own 
nationalism managed, by stirring up needless political storms so they could fish in mud-
dy waters, to open wide the gates for particular nationalisms. The spirit of national 
unity, supposed to express and maintain its immortality also through various state holi-
days, withered as the procedures shaping the Vidovdan Constitution and the ensuing 
election battles ran their course – despite exhortations to the contrary. Day after day, the 
story of the wondrous power of the Yugoslav national idea appeared less and less like 
God, too, becomes a Yugoslav, and increasingly more like The Tale of the Three Quar-
relsome Brothers.
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tional holiday, the Republic Day (of the SFRY), in post-socialist Slovenia: Yugonostalgic parties, 
concerts, political graffiti and street art, songs, various public events, news in the media and inter-
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I applied a combination of the usual cultural-studies methods (urban ethnography, sociology 
of time and critical visual semiology), which deals with these phenomena from the point of its 
production (top-down) and from the point of its reception (bottom-up). These celebrations are, 
on the one hand, increasingly commodified (in the sense of pop-resistance, painless provocation, 
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Streszczenie: Artykuł prezentuje analizę nieformalnych elementów obchodów dawnego święta 
państwowego, Dnia Republiki (b. Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii), w postko-
munistycznej Słowenii, m.in. jugonostalgiczne imprezy, koncerty, graffiti i sztukę ulicy o zabarwie-
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itd.). W badaniach zastosowana została kombinacja metod typowych dla studiów kulturowych (et-
nografia miasta, socjologia czasu oraz krytyczna semiologia wizualna), które rozpatrują wspomnia-
ne zjawiska z punktu widzenia ich produkcji (ruch odgórny) oraz ich recepcji (ruch oddolny). Ob-
chody te są z jednej strony w coraz większym stopniu postrzegane jako towar (element popularnego 
opór, bezbolesna prowokacja, czysta rozrywka lub intratna nisza rynkowa), a z drugiej strony wy-
rażają krytykę lub sprzeciw wobec nurtów ideologicznych oraz polityki dominującej we współcze-
snej Słowenii (etnonacjonalizmu i neoliberalizmu), a także stanowią wyzwanie lub symboliczną 
alternatywę wobec nich.

Słowa klucze: socjalistyczna Jugosławia, Słowenia, transformacja systemowa, święta polityczne, 
jugonostalgia, ideologia, antyfaszyzm

Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

Politics of holidays

The periodization of time, especially the system of celebrations, lies in the heart 
of every ideological imaginary and political practice. The post-socialist transition brought 
an abundance of hegemonic struggles for time between different antagonistic groups and 
with different outcomes. Some previous holidays were simply forgotten or were deliber-
ately suppressed, other continue to be officially celebrated, and many are still existing 
today in different enclosed circles. The ambition of this text is to research cultural prac-
tices and ideological meanings of one particular former Yugoslav holiday in present day 
Slovenia, its preservation, revival and new meaning: Republic Day, November 29. To-
gether with other two dates of great importance in the ideological imaginary of the former 
Yugoslavia – May 25 (Day of Youth) and May 4 (the anniversary of Josip Broz Tito’s 
death) – Republic Day is still celebrated in Slovenia, or at least marked, albeit unofficial-
ly, in very specific circumstances and in very different ways, attracting greater or small-
er audiences. In the former country, November 29 (and 30) was an official holiday and 
work-free day. Once mandatory, this holiday is today celebrated spontaneously and in-
formally; once part of the ruling, centralized and “top-down” ideology, it has been turned 
into a “bottom-up” phenomenon.

It is important to point out that in contrast to Republic Day, some of the former hol-
idays were kept, but under different names: April 27, Liberation Front Day of the social-
ist era was renamed the Day of Uprising Against Occupation in independent Slovenia; 
International Workers’ Day, May 1, and Culture Day, February 8, also survived. Some 
others have completely disappeared: May 9 – Victory Day, June 22 – Insurrection Day, 
July 4 – Veterans’ Day and December 22 – Day of the Army.

This text has two intertwined ambitions. The first set of questions asks how is this 
ex-Yugoslav holiday celebrated today. Who celebrates it and why? The second set of ques-
tions is concerned with its ideological meanings and political consequences today. 
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In other words, I will try to establish to what extent contemporary Slovenia is still Yu-
goslav in its holiday calendar or – based on how that date is celebrated – to what extent 
it is still “YugoSlovenia”. In answering these questions I use a cultural studies approach, 
which includes and combines both the horizontal analysis of cultural production (its 
“extent”) and the vertical analysis of its ideological meanings (its “depth”).

Before I proceed to analyze the examples and empirical data, I would like to explain 
the theoretical and methodological background of this study. The determination of a time 
system – the division of time into holiday and nonholiday days of the year – is one of the 
constitutional acts of every new social order. It involves two related conceptions of time: 
linear (historical) and cyclical (structural). In the linear conception, time is a continuous 
line starting with year 0 (followed by year 1, 2, 3 etc.) – it is historical, vertical. In the 
cyclical conception, important days, i.e. holidays, are distributed through the year and 
repeated in one-year cycles – this is a structural or horizontal conception. On the one 
hand, time is progressive, and on the other, it is cyclical. The two cannot exist without 
each other: viewed from the perspective of historical sequence, the structure must be 
repeated so that the order can be sustained, and the structure must necessarily refer 
to distant historical events.

A holiday is therefore a point at which history and structure overlap, the continuity 
of the past meets the legitimation of the present. Holidays bring time “to a standstill” so 
that members of society can become aware of the events that are important for them 
– naturally, viewed through the prism of the ruling ideology. Serbian sociologist Todor 
Kuljić (2012: 135) calls them “institutionalized dates of remembrance”; the Rutgers Uni-
versity sociologist of time Eviatar Zerubavel (2003b: 317) says that “holidays remind us 
that our social environment affects not only what we remember but also when we remem-
ber it.” For Slovenian ethologist Božidar Jezernik (2013: 9–12) they are both: “support 
of collective memory” and “a mean of mobilization of masses”. In contrast to construc-
tivist theories of remembering, which swear by the collective and selective aspect of hol-
idays, I myself would like to emphasize also their ideological background. In my definition, 
an official holiday is a date with political power and the result of the operation of the 
dominant ideology of time: on such a day, time “stops” and the structure meets and is le-
gitimized by history. It is always in the service of ruling groups and it always supports 
their status quo.2 I refer to the holiday system as the highly organized and structured 
“rhythm of the sacred” since it sets important days (holidays) apart from the unimportant 

 2 However, once established, official holidays aquire different meanings for different groups in a society, 
including alternative or contested ones. They are, as any other feature of the mythic mind, “shaped by its 
specific fragmentation, fluidity and ambivalence”, to use words of Serbian political anthropologist Ivan Čo-
lović (2000: 13).



74

Łódzkie Studia Etnograficzne tom 58, 2019

(everyday) ones. For an efficient control of society – through the rationing of the sacred 
in everyday life in order to justify the existing order – the holiday calendar must always 
be balanced so that the sacred can preserve its character of extraordinariness, unusualness. 
Holidays are never distributed too close to each other or too far from each other.

The map of political holidays is inherently connected with the phenomenon of col-
lective memory (the official, normative, national, decreed and sanctioned memory, as 
well as the unofficial, marginal, spontaneous or subversive one), social rituals, symbolism 
and with the power structures of society. It involves a hegemonic struggle much like the 
one fought on any other political stage, a struggle to institute certain holidays, push 
others into oblivion and abolish still others. The struggle of each group is also a struggle 
for its own time calculation and the holiday calendar setting. The historical turns that 
a certain group considers fateful are always taken as the beginning of time: new year 
counting starts with year 0. This “zero point”, the point of Creation, “frozen date”, divides 
time into the time before and the time after.

Holidays are therefore invariably a first-class political topic. There is no “empty” 
calendar: social power relations are always inscribed in the sequence of time. French 
social scientist Jacques Attali (1992: 16) has established that “the system of such dates 
is the first code of the ruling power, least known but most fundamental, i.e. the code 
of calendar – the repeated sequence of ritual dates when violence is legalized or imitat-
ed”. As any other social ritual, cyclical celebration of a fixed date “creates images of so-
cial order in people’s mental models of the world”, to quote Polish political anthropologist 
Zdzisław Mach (1993: 73). The Calendars – says Zerubavel (2004: 191) – “often include 
an annual cycle of holidays and other memorial days specifically designed to commem-
orate ‘sacred’ historical events”. Undoubtedly, this is not a neutral practice: the struggle 
for time and for a holiday system within it is one of the main hegemonic struggles in ev-
ery society. Kuljić (2012: 135) justifiably says that “the ruling groups decide about the 
endurance of memory, introduction of new holidays into a calendar and the erasure of old 
ones.” Every authority – religious, political or cultural – first subordinates and “arranges” 
time according to its own needs. It creates its own sequence in time on which it bases 
and then repeats the basic social binarism as defined by Emile Durkheim (1976: 37–40): 
the profane and the sacred.3 Within the realm of time, this is a division into holy days and 
ordinary days, holidays and workdays.4

 3 His explanation of this division is as follows: “the sacred and the profane have always and everywhere 
been conceived by the human mind as two distinct classes, as two worlds between which there is nothing 
in common” (Durheim 1976: 38–39).
 4 The English term, holiday, clearly points to the holiness of these days.
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Every change in the ruling ideology and political order exacts a new system of holi-
days. And while in political discourses everything appears self-evident – the new simply 
replaces the old – in the social world these matters are much more complicated. New 
holidays do not necessarily override the old ones or do so everywhere: for various groups, 
ordinary time comes to a holiday-standstill at various points in time To borrow a term 
from computer vocabulary, the “formatting” of the holiday calendar is taken over and 
promoted by the ruling groups (or rather, their institutions of organized remembrance). 
However, in doing so they hit upon the opposition of groups that reject their formatting, 
make fun of it and preserve/develop their own holiday calendars. The former determine 
and supervise who or what needs to be remembered officially, who and what must be 
forgotten, what will be celebrated and what will not, and even what is forbidden to cele-
brate. The opposite groups resist this scheme in an organized or spontaneous manner, 
promote alternatives, measure time according to their own preferences and insist on their 
own holiday systems.

Before I proceed to the empirical analysis and reflections, I would like to explain 
several other things. It is necessary to distinguish between a celebration and the marking 
of a day. Both terms denote a regular (non)institutionalized and (non)organized form 
of collective remembrance. Both official and unofficial holidays are either celebrated 
or marked. The marking of a day is more neutral; it is less ideologically charged and is, 
in its essence, a simple remembering of an important historical date, which only turns 
into something larger occasionally and with certain groups. However, the very fact that 
we remember a specific event rather than some other one is a result of ideological selec-
tion; it “means something.” A celebration, on the other hand, is much more serious: 
it is coded, standardized, ritualized, emotionally charged, and it creates horizontal soli-
darity among the audience and their vertical connection from – in Eliade’s terms – the 
“powerful time” of the beginning.

Holidays should be studied in relation to other forms of symbolic marking of the past. 
These may be of material nature, for example in our case monuments and memorial signs 
dating from the period of Yugoslavia, old street names that are still in use, museum col-
lections, memorabilia kept by people who lived in those times. Secondly, in relation 
to various activities or events that refer to those times, Yugonostalgic meetings, retro-
spective art and design exhibitions, and last but not least, the persistence of Yugoslav, 
socialist and Partisan motifs in modern Slovenian design, marketing and popular music.5 
The third form of marking a day is exclusively symbolic, non-material: it involves col-
lective and individual memories of time, in our case of the former Yugoslav holiday.

 5 For the analysis of the latter, see Velikonja (2013).
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Republic Day should be understood within the context of the radical change in the 
political system and the ruling ideology, and the revision of the holiday calendar after 
1991 that came with it. For this reason, I define Republic Day not only as a parallel hol-
iday but also as an ideologically opposed holiday, “counter-holiday” or “anti-holiday”, 
since it brings back the memories of the former state birth date and through it of the 
former political system values. It has been disparaged in the now dominant neo-liberal 
and nationalist discourses – as the relic of the old regime it is ignored or even attacked. 
Precisely because of this, it is celebrated by alternative and opposition groups, and in-
creasingly by the mainstream groups as well. As part of the now tabooed past, it holds 
attraction for the groups that genuinely distance themselves from the existing state of af-
fairs, while others have reduced it to a slightly controversial or provocative difference 
which in the end also fits ideologically and commercially into the current order. Therefore, 
the celebration of the former holiday can on the one hand be interpreted as being a spon-
taneous, opposing reaction (involving a critical rejection of the present social order and 
a preference for the socialist/multiethnic historical alternative), and on the other as an in-
strumentalized and profit-making practice. In my view, the introduction and use of the 
term “anti-holiday” is fully justified since – regardless of the purposes, realization or reach 
of their celebrations – it symbolically opposes the present official system of politically 
determined holidays. In the theoretical sense, anti-holiday introduces new, antagonistic 
dynamics into the dialectic holiday-everyday dyad: while holidays and everyday com-
plement each other, holiday and anti-holiday symbolically clash. Viewed from the per-
spective of the ruling system of holidays, the former holiday, i.e. anti-holiday, is a dan-
gerous everyday that should be neutralized. Similarly, in the perspective of the opposing, 
anti-holiday calendar, new official holidays are dangerous everydays that should be ignored. 
However, the most efficient strategy for defeating dangerous and threatening holidays 
is their adoption.6

I will research the cultural extent (the culture of holidays), the ideological background 
and the reach (the ideology of holidays) of Republic Day within the following areas: 
political life, consumer culture, media world, popular culture, the web and everyday life. 
For this purpose, I have collected various media texts, articles, web congratulations and 
circulars over the past few years; I read blogs and commentaries posted on the news 
pages; I listened to the music and took pictures of the products of street culture; I went 
to several celebrations in Slovenia and to other parts of the former Yugoslavia. In study-
ing the collected materials, I used the established set of cultural studies methods: 

 6 Classical examples of such “hijacking” of the past systems of celebration are Christian holidays, many 
of which were triumphantly set on the days of pre-Christian holidays.
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narrative analysis (of written, visual, web texts), observation with participation and com-
parative analysis. I was more interested in the symbolic construction or production of these 
holidays than their public reception.

November 29 today

The second AVNOJ session was a turn in the national liberation war, whose goal from the very 
beginning was not only the struggle against the occupying forces but also the struggle for a new, 
happier Yugoslavia, with a more advanced, socialist social order (Tudjman 1960: 172).

I will approach the phenomenon of today’s celebrations of Republic Day in few steps. 
After a panegyric to Yugoslavia written by its fervent supporter of the time, I will short-
ly delineate its historical background, then provide a short description of various forms 
of celebration and marking of this day, mostly in Slovenia but for comparative reasons 
also in other post-Yugoslav countries, to reach the final overall analysis of the cultural 
content and ideological meanings of it.

At the 2nd AVNOJ (Anti-Fascist Council of the National Liberation of Yugoslavia) 
session on November 29, 1943 in Jajce, Bosnia-Herzegovina, the second, socialist feder-
ative Yugoslavia was established, and accordingly, November 29 (and 30) were national 
holidays called the Republic Day.7 On Republic Day, first-grade pupils officially became 
Tito’s Pioneers in a solemn ritual. In the imaginary of the former federal state, this date 
was so important that it found its place even in the national emblem, under the six flames 
(representing its six republics). Republic Day itself was at the time a kind of anti-holiday 
with regard to the date commemorating the establishment of the previous Yugoslav state, 
the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, on December 1, 1918.

November 29 is now marked or celebrated in various ways. Since there are no his-
torical “places of remembrance”8 in Slovenia like Jajce in Bosnia-Herzegovina, where 
Yugoslavia was born, the devotees of Republic Day are meeting in a variety of different 
places. Yugonostalgic parties on that day were first organized in the Metelkova alterna-
tive center in Ljubljana, and later on in another alternative place, Kranj’s Izbruh, as well 
as in Kava bar in Maribor (with participants dressed in Pioneer uniforms, places were 
decorated with Yugoslav flags and those of socialist Slovenia, poems and songs from that 
times are read/sung together with audience etc.). Recently, thematic Yugo evenings or Yu-
rock parties have been held in other clubs as well, advertised with posters including 
Yugoslav, socialist and partisan iconography. On November 30, 2011 the celebration 

 7 On the same day in 1945, the Federative People’s Republic of Yugoslavia was established.
 8 Here I refer to Pierre Nora’s concept (1996).
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of Republic Day was organized in the packed Primskovo Hall in Kranj, with eight groups 
playing music dating from the Yugoslav times. The slogan promoting the event was 
Pioneers, Let’s Unite. Republic Day is particularly known to be celebrated with concerts 
and parties featuring a well-selling Yugonostalgic Slovenian pop-rock band Rock Par-
tyzani, which are usually organized on November 29 (and sometimes 30). For example, 
in 2012, a Great Yu Spectacle was advertised at the Roxly bar and concert venue in Lju-
bljana, with a suggestive title Better Yuga for One Day Than This Misery (Bolš en dan 
Juga kot pa tale tuga), and a sexy pioneer girl on the poster. Very similar events happened 
in 2014 in Groš Caffe Lounge Club in Grosuplje, entitled Do You Still Remember, Com-
rades? (Še pomnite, tovariši?),9 and in 2015 in Zlati zob Ethno Club in Ljubljana pro-
moted as the Great Yu-Party. Event entitled YugoSlavia: Republic Day was organized 
in the club Luft 360 in Maribor, promising party until early morning with iconic Yugo 
pop rock hits, while hot Pioneer girls will take care for the right atmosphere! The au-
dience and the participants, as well as the entire mise-en-scène at such events alludes 
of Yugoslav “golden era”,10 from flags and five pointed stars to pioneer uniforms, from 
(excessive) drinking to partying and dancing in the old Yugoslav way. All these parties 
are attended by hundreds of young people – so not by old comrades who once actually 
celebrated this holiday.

The memory of the former holiday is marked in other ways too. I came across a graf-
fiti on a Ljubljana façade reading Long Live November 29, and a stenciled graffiti Long 
Live November 29, the Republic Day. The Yugonostalgic group Zaklonišče prepeva 
mentions the holiday in the refrain of their song In memoriam “when I am alone on Re-
public Day, the stench of beer and cigarettes in the air”, while Mi2 in the song Ode 
to Gudek sings ”four drinks later we knew the date, the end of November, in memory 
of old times”. The Knjižnica Polje, Ljubljana library organized a literary event entitled 
Public Day on that day in 2011: fairy tales for adults were read, all of them unambigu-
ously carrying a contemporary political undertone.11

As a few other Yugoslav national holidays, Republic Day, too, is mentioned in the 
mainstream national or regional media, printed or electronic (immediately triggering 
a war of words in on-line chat rooms and readers’ letters). One of Slovenian radio stations 

 9 With clear reference to the radio show from the socialist times with the same title, where Partisan vet-
erans were talking about their war-time experiences.
 10 For the critical analysis of ideological symbolism of the lost “golden era” and its practical political 
implications, see the 4th chapter of Girardet’s book (1986).
 11 The authors think that “this was a political reading with the mobilization effect achieved through the 
creation of the sense of collectivity, i.e. it was mobilizing in the sense of socialist values, the social, through 
the familiar and comfortable whispering of fairy tales”. For them, it is precisely the socialist values that lie 
“at the basis of all fairy tales”.
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– Radio 1 – called November 29, 2013 The Day of Nostalgia, and its hosts appeared 
dressed in Pioneer uniforms in their web site. In others, passages from the laudatory 
articles from those times are quoted, newspaper columns or comments often refer to it (with 
typical titles like “Do you still remember/celebrate November 29, Republic Day?” or “Re-
calling the day when Yugoslavia was born”), and it is frequently mentioned in On This 
Day or Historical Annales newspaper sections, in a neutral manner and telegraph style. 
Naturally, the day is most extensively marked in retro and nostalgic sections, for example 
in Yugokronika (Yugochronicle).

Around that date, on-line greetings circulate the web (“Happy November 29, Re-
public Day” with the silhouette of Yugoslavia and its coat-of-arms, or „Let us protect 
brotherhood and unity like the pupil of our eye”, again with Yugoslav iconography), 
sometimes containing links to some of the past musical hits (e.g. a classic Republic Day 
by Zabranjeno pušenje).12 There are Facebook groups like the one called Do you still 
remember, comrades: today is Republic Day – November 29, where users congratulate 
each other, praise the old state, talk about memories, compare opinions on the past and 
present times and send invitations to various events in commemoration of the holiday. 
Blogs become lively with discussions: for example, someone’s wish on Republic Day 
is that the “Slovenes stop being intolerant towards the nations of the former Yugoslavia. 
And I also wish that everybody in the former Yugoslavia forgot about nationalism”. The 
same is with YouTube clips: congratulations include footage from those times, photos 
of once heroes, monuments and achievements, Dinar coins, Yugoslav stamps, popular 
comic books, Tito’s silhouette, and are accompanied by old slogans, quotes and phrases. 
Many of these discussions, posts and congratulations are in Serbo-Croatian, which 
in itself is ideologically coded when appearing in Slovenia that is known for its explic-
it linguistic nationalism. Still others are written in all of the official Yugoslav languag-
es and in both scripts, Latin and Cyrillic.

It is similar in other parts of the once physical and today virtual state of Yugoslavia: 
in most cases, the day is marked and celebrated in different events, featuring socialist 
and Yugoslav décor, and in cyberspace (by Facebook groups like Republic Day and 
Today when I’m Becoming a Pioneer…13 and Ex-Yu Party – SFRY Republic Day). There 
are culinary events like Days of Tito’s Cuisine. Interviews in different media start with 
questions like How November 29 Was Celebrated Back Then or Do You Still Remember 

 12 “Delo’s” daily newspaper “Glasba za dobro jutro” (“Goodmorning Music”) of Nov. 29, 2011 begins as 
follows: “Once upon a time in Yugoslavia, on November 29, there was Republic Day. The Zabranjeno 
pušenje group is still around” (http://www.delo.si/kultura/glasba/glasba-za-dobro-jutro-torek-29.html).
 13 That was a starting sentence of the Pioneer’s oath.
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November 29, Republic Day? etc. The “real” and most massive celebration is the AVNOJ 
Days in Jajce, regularly attended by many visitors from Slovenia.14

In contrast to Day of Youth, Republic Day is not so extensively exploited for consum-
er or entertainment purposes: it did not become a significant market niche. It is taken 
much more seriously, by both its devotees and its opponents.

Republic Day between resistance and commodity

During the Yugoslav socialist era, this holiday functioned as typical Hobsbawm’s 
“invented tradition” legitimizing the order of the time. The same holiday, i.e. anti-holiday 
in present-day Slovenia, has now become a “traditionalized invention,” since it took root 
among some groups of people, became folklorized and popular without any power struc-
ture standing behind it. Therefore, answers to the “how, why and who” questions should 
not be sought in the past but in the present time; and not in the illusion of continuity but 
in present-day ideological and pop-cultural circumstances. What is relevant is neither its 
content (ontology, “the real meaning” of these holidays) nor its empty, repetitive form 
but symbolic otherness to the existing situation and emancipation from it. In other words: 
celebrating Yugoslav Republic Day after 1991 symbolizes complete ideological, political 
and social difference, since it is re-establishing values of (Yugoslav) multiculturalism 
against (Slovenian) nationalism and (previous) socialist social and economic system 
against (contemporary) neoliberal one.

However, such a difference is not necessarily an opposition: it would be wrong to con-
clude that this anti-holiday antagonizes what has been happening in Slovenia since 
it gained independence. Although the devotees of the old holiday symbolically send 
a message to Slovenia saying this is not our country, the implication is not necessarily 
Yugoslavia is our country. The opposition to the existing order may well be something 
serious, radically different, truly threatening, but on the other hand it can be simply 
a joyful disturbance or a pleasant difference that remains firmly incorporated into the 
existing order. In other words, the motifs, goals and the reach of the celebrations of No-
vember 29 vary from one group (of initiators, organizers, participants, the audience) to the 
other: some undoubtedly express criticism and opposition to present-day society, while 
others merely commodify the difference through pop-resistance, painless provocation, 
pure entertainment and the exploitation of a profitable market niche. As with any other 
symbols, meanings of holidays “are not constant but they change, not as the result 

 14 For example, Slovenians accounted for one tenth of approximately 5000 attendants at the 65th anniver-
sary in 2008. The introductory speech was delivered by Tito’s impersonator Ivan Godnič, while the speech 
on behalf of the Slovenian Partisan Veterans’ Association was given by Janez Stanovnik.
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of arbitrary decision but only as part of the cultural process which forms the whole cul-
tural complex which involves a particular symbol (Mach 1993: 32). “Signs could be in-
terpreted differently in different contexts and by different groups” (Saukko 2003: 101), 
so the analysis of (anti)holiday is in fact the textbook example of a cultural-studies’ 
analysis that takes into account and explores the concepts of “signifiers’ fluidity,” “con-
textual” (rather than simply “textual”) analysis, “cultural hybridization,” “(counter)he-
gemony” as well as the “hierarchization of discourses and social groups” (i.e. the influence 
of power structures on discourses). My conclusions below are structured around these 
concepts.

On the horizontal level, which is the level  of  cu lt u ra l  product ion analysis , 
my findings are as follows: much like all other holidays, Republic Day, too, achieves 
“integration by way of dates” (Kuljić 2012: 134), but in a manner that is different from 
the one used when celebrating the usual or official holidays. Accordingly, it should be 
interpreted in a different way. First, it should be noted that the celebration of Republic 
Day is an inter-generational phenomenon: it is obvious that it is remembered not only by 
old comrades who resist the breakup of the narrative caused by the transition, but also 
by younger, post-Yugoslav generations. This is evident from the organization and the 
program of the events ranging from the expressions of resistance to pure entertainment/
sale/self-promotion. Second, devotees of Republic Day are well aware of the new circum-
stances in which they live. Some among them who are socially engaged draw attention 
to present injustices rather than just uncritically reminiscing about the good old times; 
the old symbolism is used as a critique of the new one. Still others, opportunists, exploit 
the aura of an old holiday to further their commercial, entertaining or political-party 
agendas and make money from it. And last but not least, the manner in which this holiday 
is celebrated and marked has changed: many celebrations have been transferred to the 
web, taking place on Facebook, Twitter, blogs, YouTube, in chat rooms, or taking the 
form of on-line circulars. The old holiday is therefore also celebrated through the new 
social media, introducing new definitions of the community and new parallel forms 
of socializing and integration.

On the vertical level, i.e. the level  of  ideology cr it icism, it is possible to observe 
the confrontation of the homespun and neo-liberal Slovenianness, on the one hand, and 
the entire spectrum of ideological currents on the other, with the latter either opposing 
or adapting to the former. Let me first explain the strategies used to neutralize the ideo-
logical meanings and the political reach of this (and similar) Yugoslav anti-holiday(s). 
The first strategy is direct confrontation or organization of anti-anti-holidays. The pro-
tagonists are historical revisionists or anti-Yugoslav nationalists who sometimes operate 
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through state institutions and sometimes under the pretense of being civil-society initia-
tives. As one example of the “clash of events”, let me mention the cultural-musical cel-
ebration organized by the right-wing assembly Zbor za republiko (Rally for the Republic), 
entitled Revival. It took place just before the penultimate parliamentary elections, on No-
vember 29, 2011. The proof of it being an example of an anti-holiday of an anti-holiday, 
so an anti-anti-holiday, a symbolic opposition to the Yugoslav November 29, was the 
invitation text saying that the event “will again draw attention to the values of free and 
democratic society, Slovenia’s independence, constitutional democracy and the Europe-
an Parliament’s Resolution on the European awareness and totalitarianism.” Although 
there were no explicit references to the former holiday, the diction was the same as the 
ones used when condemning Yugoslavia, socialism, Tito, the Partisans and holidays 
in their memory, found in the vocabulary of the contemporary Slovenian right-wing 
parties and groups.

The second strategy is more refined, involving nostalgic sentimentalism that pervades 
such days and evokes bitter-sweet and passive memories of those times gone by, never 
to return. The meaning of this anti-holiday is reduced to pure escapism from the harsh 
reality and does not serve as a proof of the existence of some historical alternative to cap-
italism and nationalism.

The third strategy of neutralization of anti-holidays is in my opinion the most efficient: 
they are “tamed” into consumerism and pop culture. Although it seems that the celebra-
tion of an obsolete Yugoslav holiday is an opposition to the ruling ideology, to a certain 
extent it approves of it. This strategy of pacification has three variants. The first is com-
modification, or “sale”: Republic Day is turned into a new market opportunity (concerts, 
parties etc.). The second variant involves trivialization: the holiday and the former state 
are described with wonder, as something exotic, slightly provocatively; or they are 
“post-created” in the manner of harmless post-modern excess and travesty. In some as-
pects, this holiday has been downgraded to a mere curiosity. Around this date, the media 
feature intriguing texts in the sections such as Curiosities or It can’t be true, but it is, 
reports on the eccentricity of the collectors of socialist memorabilia or Yugonostalgics 
in general, or even on the culinary items of those times.15 The third variant is the media’s 
“balanced presentation” or “objectivity”: by equalizing the perspectives, the media pro-
mote the position and ideology of their own “neutrality.” They compensate the lack of their 
own opinion with the liberalist maxim “the plurality of views,” simply confronting 
heated opinions without a bit of reflection – e.g. one anti-Yugoslav/one pro-Yugoslav, one 

 15 The reviews of the book of YPA recipes and Tito’s most cherished dishes were published on Republic 
Day, both bearing symptomatic titles: As Simple As A Bean Soup (“Delo”, Dec. 2, 2011, 37) and The Secrets 
of Tito’s Cuisine (“Žurnal”, Nov. 30, 2005, 43).
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Titophobic/one Titophilic, one supporting the Partisans’ truth/another one supporting the 
Quislings’ truth, one victim of the war-time aggressor/the other of the post-war violence 
– on the basis of which the public “should form an opinion on their own.” In this way, 
the media automatically reduce the complex debate to the two extremes, pro and contra, 
while omitting all other aspects, including the most important one, which is the critical 
confrontation with the current state of affairs.

On the other hand, the revival of the outdated Republic Day should be seen as a sym-
bolic counter-cultural and sub-political resistance. Even though it is ideologically and 
commercially contaminated, and even though a direct reference to the origin of the 
holiday is sometimes omitted, it is “well-known” what kind of “day” is in question, re-
gardless of whether or not it is explicitly mentioned.16 If, when interpreting these cele-
brations, one has a feeling that they are completely devoid of content, one should not 
overlook the essence: we are talking about the old holiday of the former multi-national 
and socialist state in the present-day national state that pursues neoliberal ideology. I find 
it almost impossible to imagine any greater symbolic antagonism.

Whether or not one likes it, and whether or not the organizers and attendants at these 
events admit it, celebrating Republic Day has oppositional ideological connotations. 
In contrast to the official, decreed, national or religious holidays, this Yugoslav anti-hol-
iday does not lean on institutional subjects of power in the contemporary Slovenian so-
ciety. Celebrations on November 29 are neither orchestrated nor harmonized (except 
in paranoid conspiracy theories concocted by stand-by anti-Communists and anti-Yugo-
slavs); there is no complot behind them. This is also the main reason why they were 
never officially banned. They are mainly “bottom-up” enterprises. The proof is the 
above-mentioned diversity of narratives, programs, age of attendants, the media through 
which it is constructed/presented, and the purposes pursued by its devotees or promotors. 
For some, that’s just another excuse for a good party; for others, a chance for an extra 
profit; for nostalgics a time for lamentation of the lost world and critics of the present one; 
for young alternatives, a way how to provoke dominant discourses and institutions etc. 
The institutionalized “leftist”17 policy occasionally cautiously flirts, for populist reasons, 
with references to the Yugoslav and socialist past which is held – according to public 

 16 Maybe its rootedness among the Slovene conditioned the fact that two most important contemporary 
national holidays in Slovenia – June 25 and December 26 – are not called Republic Day, but Statehood Day 
and Independence and Unity Day.
 17 It is only conditionally “leftist.” I strongly believe that in the post-cold-war era and particularly in the 
context of post-socialist transition, it is preposterous to operate with the old, formerly justified categories 
of “left” and “right” wings when it comes to political parties. Today both acquiesce to the fundamental 
premises of the neoliberal ideology, ethno-nationalism and the new world order, using right-wing or left-
wing decor only for tactical and populist purposes.
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opinion surveys – in slightly positive memory by many Slovenes, but they are neither the 
initiators nor the organizers of such celebrations. Despite potential implicit sympathies 
on their side, they do not engage as institutions. Officially, they do not want to have any-
thing to do with them. They tactically use the Yugoslav/socialist/Partisan “contra” to the 
existing state of affairs primarily in daily-political confrontations with the right-wing 
parties and institutions.

To conclude: in my opinion, the honoring of the former state is to a large extent based 
on the anti-principle. It should be interpreted not only as grounded in pop-cultural and 
consumerist pragmatic and instrumental motives, but also as a counter-cultural and 
sub-political gesture – as an ad hoc, dispersive, chaotic, bottom-up reaction – opposing 
nationalist and neoliberal discourses, institutions and opinion-makers. Rather than through 
“ontological” identity (generational, ideological or ethnic ties), its devotees are intercon-
nected through “negative identity” or opposition, which, however, remains on the sym-
bolic level. As a rule, celebrating and marking Republic Day is exploited to express sharp 
criticism of the current situation, including through the pointing out of the positive sides 
of the Yugoslav times (e.g. social and health protection, anti-fascism, tolerance and sol-
idarity, modernization, multiculturalism). Similarly, the new holiday calendar is also 
a target of criticism. However, pure opposition does not suffice for any kind of political 
emancipation or even mobilization. It can be even said that it hinders more than it en-
courages emancipation, since it reduces criticism to the historical antagonism “socialist/
multiethnic Yugoslavia” vs. “neoliberal/Slovenian national state” without opening ways 
for new, more actual and progressive considerations of alternatives and resistance. What-
ever the case, the very existence and the extent of celebrating the old Yugoslav holiday, 
Republic Day, in contemporary Slovenia means that in the last almost thirty years an-
ti-Yugoslav and anti-socialist ideological discourses have somehow failed to achieve the 
complete hegemonic victory on the battlegrounds that is the Slovenian holiday calendar.
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Silesia as a post-migration region, and it emphasizes the dialectics of mobility with locality. In ad-
dition, it allows to describe practices exceeding the boundaries of time and space, that aims to af-
firm the local tradition and identity.

Key words: cultural heritage, Lower Silesia, locality, translocality, difficult heritage, post-conflict 
heritage

Translated by Author

Migranci, którzy po II wojnie światowej przybywali z całej Europy – m.in. ze wschod-
niej i centralnej Polski, z Rumunii, Belgii, Francji i Jugosławii – na Dolny Śląsk, zastali 
nie tylko powojenne zniszczenia i przedwojennych Dolnoślązaków zmuszonych opuścić 
swoje rodzinne strony, ale przede wszystkim „obcą ziemię”, „obce miasta”, „obce wsie”. 
To wyobcowanie, uchwycone znakomicie w tytule książki Gregora Thuma Obce miasto 
(Thum 2007), stało się, obok poczucia tymczasowości, podstawą tożsamości regionu 
i jego mieszkańców. Uczucie to uwierało ówczesną władzę, gdyż kłóciło się z propagan-
dą sukcesu „powrotu Ziem Piastowskich do Macierzy”, zaś Polski – do jej „właściwych”, 
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średniowiecznych granic. Dlatego nowe władze oraz nowi Dolnoślązacy ruszyli do 
przejmowania regionu, każdy na swój sposób radząc sobie z niedającym spokoju do-
świadczeniem obcości. Władza – poprzez „degermanizację” i „repolonizację”(Thum 
2007), np. zmiany nazw miejscowości i ulic, struktury symbolicznej (pomniki, herby 
miast, legendy, zamiana kościołów protestanckich na katolickie), przepisywanie historii, 
ukierunkowane badania socjologiczne i etnograficzne, zamazywanie niemieckich in-
skrypcji; tzw. zwykli obywatele poprzez przekształcanie domów (np. likwidowanie to-
alet, budowanie pieców chlebowych), selekcję zastanych przedmiotów codziennego 
użytku i włączanie w obcą przestrzeń nielicznych własnych ruchomości, obsiewanie pola 
znanymi i lubianymi roślinami, zmienianie struktury symbolicznej najbliższego otocze-
nia, np. stawianie kapliczek we wsiach.

Praktyki przejmowania zastanej przestrzeni przebiegały na tyle opornie, że jeszcze 
w latach 60. XX wieku wiele dolnośląskich miast nie zostało odbudowanych po wojennych 
zniszczeniach, zaś niektórzy z osadników nadal nie rozpakowali do końca walizek, 
czekając na powrót do domu. Dotyczyło to przede wszystkim przymusowych przesie-
dleńców ze Wschodu, np. z dawnych Kresów Wschodnich oraz greckich i macedońskich 
uchodźców przybyłych na Dolny Śląsk po greckiej wojnie domowej (1946–1949). Pewną 
poprawę w poczuciu zadomowienia przyniosła polityka Willy’ego Brandta i jego przyjazd 
do Polski w 1970 roku. Bardziej zauważalna zmiana nastąpiła w latach 90. XX wieku 
i na początku XXI wieku, co było bezpośrednim rezultatem zjednoczenia Niemiec oraz 
podpisania polsko-niemieckiego traktatu uznającego granicę na Odrze i Nysie. Wtedy 
właśnie, wraz z ostatecznym końcem „tymczasowości” i niepewności co do trwałości 
powojennych ustaleń, nastąpił upadek politycznego mitu „Piastowskich Ziem”. Pojawiła 
się także konieczność ponownego zdefiniowania tożsamości regionu. Nadal jednak duch 
obcości krąży nad Dolnym Śląskiem, choć „odzyskanym” i politycznie usankcjonowa-
nym, to jednak nie do końca „swoim”.

Dziedzictwo bez dziedziców i dziedzice bez dziedzictwa

Przedwojenne dolnośląskie dziedzictwo to typowy przykład „dziedzictwa bez dzie-
dziców”, które przeszło w obce ręce i tym samym przestało stanowić wartość, być po-
wodem do dumy, elementem tożsamościotwórczym (Kocój 2015). Dlatego jego niszcze-
nie (celowe, jak np. burzenie pomników lub bezmyślne – np. niszczenie maszyn rolniczych 
wynikające z braku umiejętności ich obsługiwania), stało się powszechną powojenną 
praktyką. Oszczędzone dziedzictwo było zawłaszczane, zarówno w sensie materialnym 
(np. przedmioty codziennego użytku), jak i symbolicznym (np. protestanckie kościoły 
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przerobione na katolickie), lub zapominane – choć nie zniszczone, to pozostawione na 
zniszczenie (np. wiele dolnośląskich pałaców).

Jeśli jednak przedwojenne dziedzictwo Dolnego Śląska jest uznane za „nasze”, 
to najczęściej etykietowane jest jako „trudne” (Nowosielska-Sobel, Strauchold 2006) 
i niewątpliwie koncepcja „trudnego dziedzictwa” odpowiada jego charakterowi. Według 
Sharon Macdonald o „trudnym dziedzictwie” (ang. difficult heritage) można mówić 
wówczas, gdy przeszłość zostaje uznana za znaczącą dla teraźniejszości, lecz równocze-
śnie jest ona kwestionowana, gdyż kłóci się z aktualnym, pozytywnym obrazem danej 
społeczności (Macdonald 2009: 1). Taka właśnie sytuacja występuje na Dolnym Śląsku: 
z jednej strony wiedza o przedwojennej przeszłości regionu oraz powojennych migracjach 
jest powszechna, choć często powierzchowna, z drugiej strony – temat powojennego 
niszczenia mienia lub trudnej sytuacji wysiedlanych po wojnie Niemców (i innych przed-
wojennych mieszkańców) bardzo rzadko jest podnoszony w publicznych debatach. Na-
stępuje raczej częściowe włączanie wybranych elementów przeszłości do budowania 
teraźniejszej tożsamości regionu oraz jego stolicy – Wrocławia, np. w działaniu marke-
tingowym stworzenia „dzielnicy czterech wyznań”. Nadal to jednak lwowska przeszłość 
dominuje w dyskursach dotyczących tożsamości miasta i regionu, co spójne jest z socja-
lizacją i akulturacją opartą na edukacji formalnej1. W polskich szkołach bowiem niewie-
le można dowiedzieć się o ziemiach zachodnich i północnych Polski, oprócz informacji 
o ich włączeniu w granice kraju po II wojnie światowej.

Dolnośląskie dziedzictwo może być również określone mianem „postkonfliktowa-
nego” (ang. post-conflict heritage). Nie tylko ze względu na fakt, że region był objęty 
wojną, a dziedzictwo niszczone podczas działań wojennych (np. oblężenia Wrocławia), 
ale przede wszystkim z uwagi na wspomnianą już powojenną masową „degermanizację”, 
która trwała do końca lat 60. XX wieku – a często ma miejsce i dzisiaj, jeśli pojęcie 
to rozumieć szeroko i uwzględnić zaniedbywanie, doprowadzanie do ruiny lub brak 
szacunku do krajobrazu kulturowego.

Powojennych migrantów można uznać za „dziedziców bez dziedzictwa”. Dziedzictwo 
„przywiezione” („krwi”, w przeciwieństwie do „zastanego” – „ziemi”) było szczątkowe: 
materialne – z uwagi na ograniczenia w transportach, niematerialne – z uwagi na powo-
jenną narodowościową politykę homogenizacyjną. Nowych Dolnoślązaków najbardziej 

 1 Mit założycielski oparty na kontynuacji tradycji Lwowa był i jest obecny przede wszystkim we Wro-
cławiu, dokąd po wojnie rzeczywiście przeniesiono wiele lwowskich instytucji – m.in. Zakład im. Ossoliń-
skich, a także pomnik Aleksandra Fredry czy Panoramę Racławicką. Na całym Dolnym Śląsku panuje prze-
konanie, że najwięcej osadników pochodziło z terenów dzisiejszej Ukrainy (odzwierciedlające się w toposie 
„babci spod Lwowa”). W rzeczywistości najwięcej osadników pochodziło z Polski centralnej. Prawdopo-
dobnie pewną rolę w kreowaniu i rozpowszechnianiu tego przekonania miał popularny film Sami swoi (reż. 
Sylwester Chęciński, rok produkcji 1967).
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dotknęła bowiem kolejna dyrektywa władzy – „zjednoczenia Ziem Odzyskanych z Ma-
cierzą”. Wszystko co dolnośląskie musiało stać się polskie, a nawet bardziej polskie niż 
reszta kraju2. Odwoływanie się do innej etnicznej lub narodowej tożsamości było spo-
łecznie i politycznie tępione. Powojenne antagonizmy między przybyłymi grupami 
osadników doprowadziły do wzmożonej kontroli społecznej, gdzie każdy przejaw inno-
ści (gwara, przyzwyczajenia kulinarne, strój itp.) był od razu zauważony i wyszydzony 
(Pawłowska 1966). Co ciekawe, pewne rezultaty przymusowej homogenizacji stanowią 
dziś dla mieszkańców regionu powód do dumy, np. powszechne przekonanie, że na 
Dolnym Śląsku mówi się „najpoprawniejszą” polszczyzną3.

Sytuacja obecna – przykłady

Przez okres PRL-u Dolny Śląsk, wraz z osieroconym dziedzictwem oraz przybysza-
mi pozbawionymi korzeni, trwał w bańce przymusowej homogenizacji, obudowanej 
polsko-piastowskim mitem. Był to jednak stan homogenizacji niepełnej lub nawet po-
zornej, gdyż w kilka lat po zmianie ustrojowej nastąpiła erupcja ukrytych przez lata 
potrzeb: potrzeby afirmacji swojej osobistej, rodzinnej, a także zbiorowej tożsamości. 
Związane było to w dużej mierze z ogólnopolskim „zwrotem ku lokalności” (Musekamp, 
Dąbrowski 2013), ale i częściowym upadkiem peerelowskich mitów, które przestały 
spełniać swoją tożsamościotwórczą rolę (Margiela-Korczewska 2011). Poszukiwania 
własnej tradycji, dziedzictwa i tożsamości na wsiach oraz w małych miejscowościach 
wspomogła aktywizacja wsi w ogóle: wszelkiego rodzaju przeglądy, festiwale, konkursy, 
a także branding: kreowanie własnej marki w oparciu o miejscowe produkty.

W wyniku owego „zwrotu”, dolnośląskie wspólnoty lokalne zaczęły odwoływać się 
mniej lub bardziej wybiórczo do przeszłości własnej grupy (dziedzictwa „przywiezio-
nego”), lecz także do dziedzictwa zastanego, dostrzegając jego wartość. By zobrazować 
to, co dzieje się obecnie na Dolnym Śląsku, posłużę się trzema przykładami, będącymi 
równocześnie podstawą dalszych rozważań teoretycznych i metodologicznych4.

Przykład 1: Zespół Jaskier z Ołdrzychowic Kłodzkich
Zespół został założony w 1999 roku, a jego nazwa odnosi się do kwiatka jaskra pę-

dzelkowatego występującego na lokalnej rzece – Białej Lądeckiej. W  jego skład wchodzi 

 2 Co doprowadziło do przyspieszonego ogłoszenia pełnej integracji Dolnego Śląska – wewnętrznej oraz 
z resztą kraju (Simonides 1987: 8).
 3 Jest to kolejny przykład braku refleksji w myśleniu o przeszłości regionu. Mimo wielu zmian i upo-
wszechnianiu się wiedzy o Dolnym Śląsku, powojenne mity nadal są bardzo silnie zakorzenione w dolno-
śląskiej (samo)świadomości.
 4 Wszystkie przytoczone w tekście przykłady pochodzą z badań terenowych prowadzonych przeze mnie 
na Dolnym Śląsku od 2010 r., przede wszystkim na wsiach i w małych miasteczkach, dotyczących powojen-
nego dziedzictwa kulturowego regionu oraz rozmaitych grup migracyjnych.
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wiele osób, rozpiętość wieku członków to 40–81 lat. Większość mieszkańców Ołdrzycho-
wic przyjechała z okolic Tarnopola („Niektórzy się śmieją, że jeszcze pociąg stoi ciągle 
w stodole, jak będą ewentualnie wracać, to wsiadają i wyjeżdżają”), jednak repertuar 
pochodzi z różnych regionów, także z Dolnego Śląska (Suita dolnośląska) oraz Ukrainy 
– z uwagi na obecność „repatrianta z Kazachstanu” – pana Eustachego. Elementem wy-
różniającym zespół pośród innych jest strój – „wzorowany na XVII-wiecznym stroju 
z regionu Dolnego Śląska z okolic Jedliny”. Za wzorzec posłużyły pocztówki odnalezio-
ne w Muzeum Kłodzkim, jednak ze względów oszczędnościowych uszyła je ze współ-
czesnych materiałów ołdrzychowicka krawcowa. Na fartuchu kobiecym dodano motyw 
tęczy symbolizujący sponsora zespołu – spółdzielnię „Społem”. Zespół jest dumny, że 
posiada „oryginalne stroje z tego regionu” i z tego też jest znany: „Ludzie nas kojarzą: 
zespół Jaskier – to ten, co ma takie stroje regionalne”. Zespół, będący jednocześnie kołem 
gospodyń wiejskich, przygotowuje także potrawy na konkursy, przeglądy i festiwale, 
często bazując na przepisach rodzinnych: „(…) gołąbki, które moja mama robiła we Lwo-
wie z warzywami i grzybami, ale już grzyby, borowiki były zbierane tutaj, regionalne”5.

Przykład 2: Pączek wrocławsko-lwowski
„Już 7 rok z rzędu na wrocławskim Nadodrzu będzie można kupić tradycyjne pącz-

ki wrocławsko – lwowskie smażone zgodnie z przedwojenną recepturą” – możemy 
przeczytać w wydarzeniu na Facebooku (Nadodrzański... 2019) promowanym przez 
kilka niezależnych organizacji, kawiarni oraz restauracji Wrocławia. Dalej wyjaśniono, 
że „ideą akcji jest integrowanie społeczności Nadodrza na rzecz odtwarzania smaków 
dawnego Wrocławia. We współpracy ze znanym historykiem wrocławskim – Grzegorzem 
Soblem, wspólnie przygotowaliśmy recepturę pączka wrocławskiego, który rządził 
w Tłuste Czwartki na stołach smakoszy przedwojennego Wrocławia i Lwowa”. Pączek, 
z nadzieniem śliwkowo-cynamonowym, sprzedawany jest mieszkańcom Wrocławia od 
2014 roku tylko w tłusty czwartek i tylko w jednej z wrocławskich dzielnic – na Nadodrzu.

Przykład 3: Peczenica w Gościszowie pod Bolesławcem
Odbywająca się od 2001 roku tzw. Peczenica (Święto Peczenicy) związana jest 

z obecnością reemigrantów z byłej Jugosławii (Bośni i chorwackiej Slawonii), którzy 
przyjechali na Dolny Śląsk po II wojnie światowej. Głównym punktem programu jest 
owa peczenica, czyli pieczona świnia, nawiązująca do tradycji bałkańskiego świętowania. 
Mimo że w Bośni Polacy, którzy migrowali tam za czasów Austro-Węgier z terenu Ga-
licji, pielęgnowali swoją polskość i nierzadko mieszkali w niemal całkowicie polskich 
wsiach, na Dolnym Śląsku to właśnie „bałkańska kultura” stała się podstawą tożsamości 

 5 Wywiad opracowany i zamieszczony w Dolnośląskim Archiwum Tradycji (DAT PL_1027_2_19_Ja-
skier).
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grupy, a także promocji regionu, o co dbają ośrodki kultury i samorządy. Peczenica jest 
okazją do prezentacji lokalnych zespołów ludowych, zaproszenia gości z krajów byłej 
Jugosławii, a także zabawy przy dźwiękach polskiego disco i disco-polo.

Przykładów jest oczywiście więcej, np. powstające obecnie na wsiach dolnośląskich 
izby regionalne gromadzące przedmioty przywiezione z poprzednich „małych ojczyzn” 
(np. w Nowym Waliszowie z Tarnawicy Polnej, w Brzykowie – z Tuligłów). Ciekawym 
przykładem działań tużpowojennych, będących przede wszystkim próbą oswojenia lub 
też zawłaszczenia krajobrazu, jest wstawianie przywiezionego świętego obrazu do dol-
nośląskich kościołów i organizowanie dwóch odpustów – na cześć patrona z poprzednie-
go i obecnego miejsca zamieszkania lub też przerabianie pomników poległych w I wojnie 
światowej na kapliczki.

Modele interpretacji wielowątkowego dolnośląskiego dziedzictwa

Wszystkie powyższe przykłady świadczą, z jednej strony – o potrzebie tworzenia 
poczucia lokalności oraz posiadania własnego dziedzictwa i tradycji, z drugiej – o nie-
zwykłym przemieszaniu elementów pochodzących z różnych okresów, kultur, tradycji 
w krajobrazie kulturowym Dolnego Śląska obecnie. To przemieszanie, wraz z próbą 
sięgania do wybranych jego elementów przez lokalne wspólnoty – a także przez insty-
tucje w procesie odgórnego kreowania marki regionu – doczekały się oczywiście opisów 
i interpretacji autorstwa historyków, kulturoznawców i antropologów.

Najczęstszym określeniem opisującym ową wielowymiarową rzeczywistość jest 
palimpsest (Julkowska 2016). Koncepcja palimpsestowego dziedzictwa kulturowego 
regionu w istocie wydaje się obrazująca to, co na Dolnym Śląsku się dzieje, a także 
działo w przeszłości, gdyż, jak podkreśla wielu autorów, przedwojenny Dolny Śląsk był 
także regionem pogranicza, gdzie mieszały się wpływy polskie, czeskie, łużyckie, ży-
dowskie i niemieckie (Berendt, Dumin, Borucka-Szotkowska 2009; Topp 2016)6. Figura 
palimpsestu jest owocem spojrzenia diachronicznego, dialektycznego i procesualnego 
na dziedzictwo kulturowe. Jej unaocznieniem są przezierające przez tynki dolnośląskich 
budynków niemieckie napisy lub wspomniane kapliczki z datami 1914–1918 umieszczo-
nymi nad ukwieconymi głowami figur maryjnych.

Podobną do figury palimpsestu jest metafora mapy, użyta m.in. przez Elżbietę Berendt 
odnośnie do Dolnego Śląska, lecz w nawiązaniu do dziedzictwa Europy Środkowej 
w ogóle. Jest to jednak mapa specjalna – trójwymiarowa lub też przestrzenna, na której 
nakładają się siatki narysowane rękami wielu „kartografów”. Berendt pisze:

 6 A także innych mniejszości, np. Tyrolczyków przybyłych do Mysłakowic w latach 30. XIX w. (Julkow-
ska 2016).
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Mimo iż taka mapa może zawierać zarówno materię realnych układów społecznych, jak i zwią-
zanych z nimi znaczeń (odpowiednio lokalnych społeczności i miejsc wyobrażonych), to sama nie 
może być abstrakcyjna ani też wyrażać modelu paradygmatycznego (…). Żadna mapa nie może 
opisać wszystkich aspektów podejmowanego tematu. Takie zamierzenie samo w sobie byłoby 
utopią. Dopiero warstwowe nałożenie wielu obrazów danego elementu, umieszczonych na karto-
graficznej siatce znaczeń, jest w stanie – chociażby w przybliżeniu – wykreować rzeczywistą 
wielowymiarowość lokalności (Berendt 2014: 189–190)7.

Rzeczywistość naniesiona na mapę jest w istocie swej hybrydowa. Hybrydowość zaś 
jest kolejnym pojęciem mogącym opisać wielowymiarową rzeczywistość dolnośląskiego 
dziedzictwa kulturowego. Do koncepcji tożsamości hybrydowych (ang. hybrid identities), 
opisanych m.in. w pracy Keri I. Smith i Partici Leavy (Smith, Leavy 2008), nawiązała 
Aleksandra Paprot-Wielopolska, próbując zmierzyć się z podobnie do dolnośląskiej 
przemieszaną tożsamością Żuław i Powiśla (Paprot-Wielopolska 2018: 82).

W pewnym stopniu konkurencyjną do hybrydowości, a o wiele bardziej zakorzenio-
ną, szczególnie w dyskursie historycznym, jest koncepcja transnarodowości: transnaro-
dowego dziedzictwa, historii czy miejsc pamięci. Ostatnimi laty jest ona rozwijana 
w kontekście Dolnego Śląska i Ziem Zachodnich w ramach projektu „Polsko-niemieckie 
miejsca pamięci” (Traba, Hahn, Górny, Górny, Kończal 2012; Traba, Hahn, Górny, Koń-
czal, Górny 2013; Traba, Hahn, Górny, Kończal 2015a, 2015b), choć nie tylko (Przybyła 
2016). Jak przekonuje Kornelia Kończal:

O znaczeniu historii wzajemnych polsko-niemieckich oddziaływań najdobitniej przekonują re-
gionalne i pokoleniowe dyferencjacje. Fakt, że jedna trzecia terytorium obecnej Polski to tereny 
należące dawniej do Rzeszy Niemieckiej (Śląsk, Pomorze, dawne Prusy Wschodnie) w oczywisty 
sposób inaczej „uposaża” pamięć tych Polaków, którzy po 1945 roku każdego dnia konfrontowa-
ni byli z kulturową „poniemieckością swego najbliższego otoczenia” (Kończal 2010: 67).

W końcu, użyteczny do opisu powojennego Dolnego Śląska może być model „kul-
tury lokalnej / regionalnej typu signum loci” opisany przez Andrzeja Szpocińskiego 
(Szpociński 2006: 57–59), a także idea regionalizmu otwartego rozwinięta na podstawie 
modelu Szpocińskiego przez Izabelę Skórzyńską i Annę Wachowiak. W tym kontekście 
Dolny Śląsk cechuje „swobodny przepływ informacji i dóbr ze względu na kompetencje 
wspólnoty regionalnej / lokalnej i jej poszczególnych członków”, a także „(odgórne) 
włączania wszystkich mieszkańców na równo w kształtowanie tożsamości regionalnej” 
(Skórzyńska, Wachowiak 2011: 50). Zbadanie, czy koncepcje „regionu otwartego” oraz 
„kultury lokalnej typu signum loci” oddają w pełni procesy zachodzące obecnie na polu 

 7 Metaforę mapy E. Berendt zapożyczyła od Stasiuka i jego wizji Europy Środkowej (Andruhovič, Ste-
fanowska, Stasiuk 2001). W tym miejscu warto też przywołać koncepcję geografii wyobrażonej opisanej 
m.in. przez Marię Dąbrowską-Partykę w kontekście byłej Jugosławii (Dąbrowska-Partyka 2011) oraz geo-
grafii serdecznej przywołanej przez Izoldę Topp (Topp 2014: 224).
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dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego jest tematem na osobny artykuł. Wydaje się 
jednak, że mogą być one pomocne, a model „dziedzictwa kulturowego typu signum loci” 
zgodny jest w dużej mierze z charakterem dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Za-
chodnich i Północnych, szczególnie w opozycji do dziedzictwa opartego na wątkach 
patriotyczno-narodowych8.

Translokalność: nowa kategoria opisu dolnośląskiego dziedzictwa

Pomimo istnienia różnorodnych powyżej przedstawionych modeli interpretacji, chcia-
łabym zaproponować moje własne spojrzenie na dziedzictwo kulturowe Dolnego Śląska 
(a może raczej „na” Dolnym Śląsku, gdyż mowa o całości regionu jest mocno na wyrost), 
oparte przede wszystkim na postmigracyjnym charakterze regionu, a także na silnej 
potrzebie związków lokalnych – koncepcję translokalnego dziedzictwa kulturowego. 
Pojęcie „translokalności” przeszczepione zostało już z badań nad migracjami (ang. mi-
gration studies) na badania nad dziedzictwem (ang. heritage studies), jak na razie w spo-
sób jedynie częściowy (Puzon 2017). Translokalność jest wynikiem swoistej opozycji, 
a zarazem fuzji szeroko rozumianej mobilności z lokalnością, pojmowaną jako potrzeba 
swojskości i bliskich relacji, a także z pokonywaniem granic przestrzennych i czasowych.

Termin „translokalność” rozpropagował amerykański antropolog o hinduskich ko-
rzeniach – Arjun Appadurai w książce Nowoczesność bez granic: kulturowe wymiary 
globalizacji (Appadurai 2005). Dowodzi on w niej, że jednym ze skutków globalizacji 
jest wytwarzanie tzw. światów wyobrażonych (odwołując się do koncepcji „wspólnot 
wyobrażonych” Benedicta Andersona). W ich ramach jednostki i grupy tworzą związki 
sąsiedzkie i lokalne, jednak już nie w obrębie jednego państwa narodowego lub tej samej 
miejscowości czy dzielnicy, lecz z nieustannie przemieszczającymi się innymi osobami, 
ponad lub na przekór istniejącym granicom, dzięki rozwojowi technologii i sile własnej 
wyobraźni. Nowe lokalności, które Appadurai nazywa translokalnościami, składają się 
więc z elementów rzeczywistości zastanej i wyobrażonej (wirtualnej) oraz wszystkich 
związanych z tym praktyk, przede wszystkim codziennych, zacierając granicę pomiędzy 
„tu” i „tam”. Poszczególne fenomeny nie należą już do świata „tu” lub „tam”, lecz sta-
nowią przekraczającą granice czasoprzestrzenne nową jakość (Puzon 2017: 27). W prze-
szczepionej na grunt studiów nad dziedzictwem koncepcji translokalności dużą rolę 

 8 W niniejszej analizie celowo pominęłam tradycje wynalezione, choć odwołuje się do niej wielu bada-
czy m.in. Izolda Topp (Topp 2016), ponieważ stanowią one zupełnie inną, bogatą kategorię. Pytanie czy 
określone działania na Dolnym Śląsku (jak np. wymyślenie róży jako nowego symbolu Strupiny i konse-
kwentne umieszczanie jej w przestrzeni wsi – na klombach, na strojach lokalnego zespołu oraz różnych 
dokumentach – dyplomach i nagrodach) może zostać nazwane tradycją wynalezioną, jest godnym porusze-
nia w osobnym artykule.
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odgrywają nie tylko ludzie, praktyki i dyskursy, lecz także przedmioty i obiekty, będące 
współaktorami translokalnych rzeczywistości, jak np. pozostawione „bez dziedziców” 
dolnośląskie przedmioty, budynki czy pomniki.

Dlaczego według mnie idea transokalności i translokalnego dziedzictwa oddaje to, 
co dzieje się obecnie na Dolnym Śląsku? Po pierwsze z uwagi na jej trafność w opisy-
waniu tworzenia się nowych lokalności w oparciu o cyrkulujące przedmioty, praktyki, 
znaczenia, dyskursy i ludzi. Osadnik ze Wschodu, ubrany w strój dolnośląski, śpiewają-
cy przyśpiewki z Kielecczyzny, by na lokalnych dożynkach lub festiwalu promować 
swoją obecną dolnośląską wieś – często jest ona zakodowana w nazwie zespołu – uosa-
bia (i nieco upraszcza) przedstawioną koncepcję translokalności. Podobnie izba regio-
nalna, będąca oddolną inicjatywą wsi, a także miejscem gromadzenia wszelkich przed-
miotów, zarówno „starych”, jak i „lokalnych” (niezależnie od faktu ich znalezienia lub 
przywiezienia). Maselnica z Tarnawicy Polnej wstawiona jest w mury postawione przed 
wojną przez Niemców, zaś całość pełni funkcję tożsamościotwórczą, gdyż zostało roz-
poznane przez lokalną wspólnotę jako ich dziedzictwo kulturowe.

Po drugie, z uwagi na wymiar czasoprzestrzenny translokalności, o czym wspomina 
Puzon: „Podczas gdy translokalność wydaje się koncentrować przede wszystkim na prze-
strzeni i miejscu, dotyczy ona również czasu i szczególnych momentów usytuowania, po-
łączeń i ruchów, które odnoszą się zarówno do mobilności, jak i jej konsekwencji” (Puzon 
2017: 29)9. Dolnośląskie translokalności łączą elementy świata, który już nie istnieje, np. 
polskiej wsi pod Stanisławowem, miasteczka w regionie Pas-de-Calais, przedwojennego 
Breslau, z aktualnie zastaną rzeczywistością. Przytoczony w przykładach „pączek wrocław-
sko-lwowski” jest produktem kondensacji czasoprzestrzeni. Łączy w sobie zarówno geo-
graficznie odległe miejsca: Wrocław i Lwów, jak i okres przedwojenny ze współczesnością 
(a także przyszłością, jako klasyczny produkt brandingowy). Tym samym koncepcja trans-
lokalności przypomina nieco metaforę mapy lub geografii wyobrażonej, której granice re-
alne mieszają się z wyimaginowanymi lub życzeniowymi. Granice dolnośląskiego dziedzic-
twa kulturowego nie są więc zdefiniowane terytorialnie, lecz mają wymiar 
czasoprzestrzenny, a nawet więcej: piątym wymiarem jest wyobraźnia, mit i nostalgia.

Po trzecie, translokalność stawia się w opozycji lub wychodzi poza koncepcję transna-
rodowości, co w przypadku dolnośląskiego dziedzictwa wydaje się kluczowe, gdyż w dol-
nośląskich dyskursach lokalnych, przede wszystkich dotyczących dziedzictwa i tradycji, 
nie ma odwołania do państw narodowych (może poza Polską i to raczej w opozycji do re-
gionów „czysto” polskich). Nawet opisywana i analizowana wielokrotnie „poniemieckość” 

 9 Tłum. A. Kurpiel; w oryginale: „While the primary focus of translocality seems to be on space and 
place, it is also concerned with time and particular moments of situatedness, connections and movements, 
which refer to both mobility and the consequences thereof”.
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jest tylko figurą retoryczną, lub też, jak opisuje ją Andrzej Zawada, kategorią kulturową, 
pojęciem umownym „z racji nieostrości swoich znaczeniowych granic” (Zawada b.d.). Nie 
odnosi się ona bowiem do konkretnych niemieckich mieszkańców regionu, lecz nieokre-
ślonych duchów z – nie do końca poznanej – przeszłości. Marianna Galas – lokalna akty-
wistka i miłośniczka historii, którą spotkałam w Bukówku podkreślała, że jej wieś jest 
stara, gdyż została założona w XIII wieku10. Fakt, że wieś tę zasiedlali inni mieszkańcy, 
być może więc należy mówić o dwóch wsiach i „dwóch początkach”11, ma dla niej drugo-
rzędne znaczenie. Tak samo lider zespołu Jaskier nie widzi związku pomiędzy strojem 
ludowym zespołu a Niemcami – jego prawowitymi dziedzicami lub też tymi którzy go 
kiedyś nosili. Według niego strój jest przede wszystkim lokalny, a przez to autentyczny 
i wartościowy. W przypadku Marianny Galas taka podstawa podszyta jest jednak troską 
o „poprzednich lokalnych” – dzięki jej staraniom wieś odrestaurowała kościół ewangelic-
ki (dotychczas w ruinie), który obecnie pełni funkcję świątyni ekumenicznej oraz posa-
dziła upamiętniający buk w miejscu przedwojennego cmentarza. Marianna Galas nawią-
zała również kontakt z potomkami poprzednich mieszkańców Bukówka – Buchwaldu – by 
pomogli uzupełnić nieopisane do tej pory fakty z historii wsi 12. Postawa członków zespo-
łu Jaskier jest natomiast dużo bardziej powszechna i o wiele mniej empatyczna. Brak 
obecności Niemców w dolnośląskich narracjach może świadczyć o trwałości powojennych 
mitów oraz o niepełnym rozliczeniu z przeszłością.

Podobnie zagmatwana sytuacja dotyczy dziedzictwa przywiezionego, które jest 
„swojskie”, „lokalne”, a nawet „polskie”, choć powstało w Polsce-nie-Polsce. Dziś już 
nie w Polsce, a dawniej tak – jeśli chodzi o Kresy Wschodnie. Lub jest efektem migracji 
łańcuchowych, jak w przypadku reemigrantów z Bośni, którzy z Galicji zostali przesie-
dleni na obszar dzisiejszej Bośni i Slawonii – wówczas w ramach granic Austro-Węgier. 

 10 Wywiad z Marianną Galas znajduje się w Dolnośląskim Archiwum Tradycji (DAT PL_1027_1_24_
Marianna Galas).
 11 Co stanowi pewną praktykę na Dolnym Śląsku, szczególnie podczas upamiętniania rocznic założenia 
ważnych ośrodków nauki lub kultury – np. Uniwersytetu Wrocławskiego. Zagadnienie „dwóch początków” 
przywołane zostało także w kontekście obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 
które przyjęto z mieszanymi uczuciami na Ziemiach Zachodnich i Północnych.
 12 Nawiązywanie kontaktu z przedwojennymi mieszkańcami miejscowości lub ich potomkami jest rzadko 
spotykaną praktyką na Dolnym Śląsku. Najczęściej zdarza się to przez przypadek – gdy poprzedni właści-
ciele udając się w podróż sentymentalną, odwiedzają swój porzucony po wojnie dom. Wówczas jednak 
traktowani są niejednokrotnie jak intruzi lub kontakt ogranicza się do tego jednorazowego spotkania. Ma-
rianna Galas jest więc w tym kontekście wyjątkowa. W dolnośląskich miastach częściej spotyka się próby 
nawiązania kontaktu z przedwojennymi mieszkańcami regionu. Tak jest np. w Wałbrzychu, gdzie towarzy-
stwa reemigrantów z Francji i Niemców [chodzi o Niemców, a nie o reemigrantów z Niemiec] (których 
znaczna liczba została w przemysłowym regionie), nawiązały i pielęgnują kontakt z potomkami przedwo-
jennych mieszkańców miasta. Na wsiach kontakty polsko-niemieckie, jeśli takie istnieją, są ustanawiane na 
nowo, w ramach współpracy transgranicznej, np. Euroregionu NYSA lub na potrzeby konkursów czy festi-
wali, a więc są pozbawione kontekstu historycznego.
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Nazywani Jugolami sami wielokrotnie w narracjach tożsamościowych odnoszą się do 
Jugosławii, która przecież także już nie istnieje. Ich dziedzictwo kulturowe, w tym mu-
zyka i zwyczaje, są konglomeratem elementów polsko-galicyjskich, jugosłowiańskich 
(bałkańskich) i nowych, dolnośląskich. Znakomitym przykładem mogą być siostry 
(z domu) Kida: Michalina Mrozik, Stanisława Latawiec, Janina Bieńko i Stefania Gołąb, 
mieszkające obecnie w Przejęsławiu i Zebrzydowej pod Bolesławcem. Rodzina Kidów 
pochodzi z Wołynia, skąd wyjechała do północnej Bośni, potem przeniosła się do chor-
wackiej Slawonii, w 1946 roku zaś na Dolny Śląsk. Repertuar czterech sióstr, od dzie-
ciństwa muzykujących, odzwierciedla skomplikowane rodzinne losy: zawiera i polskie 
pieśni rekruckie z okresu I wojny światowej, i powojenne jugosłowiańskie szlagiery13.

***
Koncepcja translokalnego dziedzictwa jest kolejną z wielu konkurencyjnych teorii 

powstających z tych samych powodów, co liczne na dolnośląskich wsiach lokalne zespo-
ły – potrzeby wypełnienia pustki powstałej po upadku powojennych mitów. Co więcej, 
zmieniająca się, wielowymiarowa i wieloaspektowa dolnośląska rzeczywistość, wymaga 
ciągłej konceptualizacji i rekonceptualizacji. Jedni uznają wielowątkowość za status quo, 
inni – domagają się „poprawności” i „autentyczności”, np. proponując lokalnym zespo-
łom strój dolnośląski – choć w ostatnim czasie przeważa ta pierwsza postawa. Na pewno 
jest to nadal region o niezwykle bogatym i nadal nie do końca zbadanym dziedzictwie 
kulturowym. Dopóki więc lokalne zespoły będą prezentować kresowe potrawy podawa-
ne na ceramice bolesławieckiej, przy dźwiękach „suity dolnośląskiej”, dopóty zadaniem 
badaczy będzie znaleźć język, który opisze i wyjaśni tę fascynującą i bogatą dolnośląską 
rzeczywistość – labirynt (translokalnych) znaczeń.
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Opowieści popradzkie. Rzeka Poprad jako korelat 
dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogranicza

Tales about the Poprad River. The Poprad River as a Correlate 
of the Cultural Heritage of the Polish-Slovak Borderland

Streszczenie: Artykuł przede wszystkim prezentuje współczesne opowieści wspomnieniowe 
z Popradem na pierwszym planie lub w tle, pochodzące ze środkowego odcinka polsko-słowackie-
go pogranicza. Inspiracją i kategorią badawczą jest pojęcie „korelatu dziedzictwa kulturowego” 
autorstwa Stanisława Ossowskiego. Badane z tej perspektywy popradzkie opowieści wspomnie-
niowe świadczą o silnym związku z Popradem ludzi mieszkających po obu stronach rzeki, której 
przypisuje się wartości emocjonalne, estetyczne i użytkowe. W świetle studiowanego w artykule 
materiału Poprad jawi się jako istotny, personifikowany element lokalnego krajobrazu kulturowe-
go, świadek ważnych wydarzeń historii oficjalnej i nieoficjalnej, sceneria wydarzeń niezwykłych, 
obiekt kontemplacji i adoracji estetycznej bądź przestrzeń pracy i życia codziennego. Opowieści 
te wydają się potencjalnym, interesującym rezerwuarem motywów dla marketingu miejsca; poten-
cjalnym, lecz prawie nieobecnym w lokalnej polityce promocyjnej i turystycznej.

Słowa klucze: rzeka Poprad, polsko-słowackie pogranicze, natura i kultura, korelat dziedzictwa 
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Summary: The article is an attempt to present contemporary memoir stories with Poprad River 
in the foreground or in the background, coming from the middle section of the Polish-Slovak bor-
derland. The inspiration and the research category is the concept of „cultural heritage correlate” 
proposed by Stanisław Ossowski. The memoir stories examined in the article testify to a strong 
relationship between people living on both its banks and the Poprad River. The river is assigned 
emotional, aesthetic and utilitarian values. In the light of the material presented and studied in the 
article, Poprad River appears as an important, personified element of the local cultural landscape, 
a witness to important events of official and unofficial history, a scenery of extraordinary events, 
an object of contemplation and aesthetic adoration, or a space of work and everyday life. These 
stories seem to be an interesting potential reservoir of motifs for place marketing; a potential one, 
since it is almost absent in the local promotional and tourist policy.
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Mosty są, a jak nie ma mostów, to my przechodzimy przez wodę. Jak jest 
dużo wody, to nie idziemy. My tam robiliśmy zabawy za komuny, przez wodę 
za dziewczyną, tańczyć, napić się. Spirytus nosiliśmy z Polski, kiełbasę, 
wędliny. Kiedyś mieliście bardzo dobre wyroby (fragment wywiadu; Mały 
Lipnik 2018).

Wstęp

Artykuł stanowi prezentację i analizę wstępną materiału z badań, jakie miały miej-
sce w 2018 roku w ramach projektu badawczego „Muszyna – Plaveč. Dziedzictwo kul-
turowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etnoarcheologiczne)”1.

Pogranicze polsko-słowackie to rozległy obszar Karpat, zróżnicowany przyrodniczo 
i kulturowo, rozciągnięty w linii prostej na ok. 400 km od Trzycatka (przysiółka Jawo-
rzynki) na zachodzie do Krzemieńca (szczytu górskiego) na wschodzie. W moim arty-
kule pojęcie to odnoszę tylko do małej części pogranicza, jego środkowego przebiegu 
przepołowionego rzeką Poprad, z głównymi ośrodkami – Muszyną (po stronie polskiej) 
i Pławcem2 (po stronie słowackiej).

Poprzez „opowieści popradzkie” rozumiem nie wcielenie określonego gatunku lite-
rackiego czy folklorystycznego, choć wydaje się, że najbliżej im do opowieści wspo-
mnieniowych, zwanych opowieściami z życia (Hajduk-Nijakowska 2016; Czubala 1985; 
Ligęza 1972). Ich istotę klarownie i aforystycznie sformułował Dionizjusz Czubala, 
folklorysta i kolekcjoner opowieści wspomnieniowych z Zagłębia Dąbrowskiego i Poni-
dzia: „Człowiek ciągle wykazuje głód wiedzy, ogromną ciekawość innych ludzi, z drugiej 
strony odczuwa nieprzepartą potrzebę przekazywania innym tego, co widział, słyszał, 
przeżył” (Czubala za: Kozera 2008: 16). Opowieści popradzkie, będące przedmiotem 
artykułu, właśnie ten walor posiadają – wyrosłe z egzystencjalnej potrzeby komunikacji, 
przekazują subiektywną, bazującą często na własnym doświadczeniu i pamięci wiedzę 
o rzece, ale nie jest to wiedza przyrodnicza, ścisła, lecz wiedza o etnograficznym obliczu 
– o rzece jako elemencie lokalnego krajobrazu kulturowego, o ludziach, których biogra-
fie „zrosły się” z Popradem. Pamięć jednostkowa jednak zawsze jest zdeterminowana 

 1 Projekt sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Interreg V-A Pol-
ska – Słowacja 2014–2020, Oś 1 – Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 
pogranicza; nazwa mikroprojektu: „Muszyna – Plaveč: Odkrywamy zapomnianą historię i kulturę polsko-
-słowackiego pogranicza / Muszyna – Plaveč: Objavujeme zabudnutú históriu a kultúru poľsko-slovenského 
pohraničia”. W projekcie badawczym współpracowały ze sobą trzy podmioty: Miasto i Gmina Uzdrowisko-
wa Muszyna (Polska), Obec Plaveč (Słowacja) oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódz-
kiego. Numer mikroprojektu: INT/ET/TAT/1/II/B/0138.
 2 Plaveč w języku polskim to Pławiec.
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społecznie i kulturowo, dlatego autorem opowieści wspomnieniowych wydaje się raczej 
określona grupa społeczna, choć opowiadane są one przez poszczególne jednostki. Ja-
nina Hajduk-Nijakowska zwraca uwagę na wiele folklorystycznych i antropologicznych 
aspektów opowieści wspomnieniowych, pośród których za szczególnie istotne z punktu 
widzenia prezentowanego materiału uznaję: kanalizowanie pamięci (przechodzenie od 
tzw. memoratu do fabulatu), opowiadanie nie o faktach, tylko o doświadczeniach, oswa-
janie rzeczywistości, współtworzenie wspólnotowej tożsamości, opowiadanie o prze-
szłości przez filtr teraźniejszości (Hajduk-Nijakowska 2016: 9−10).

Prezentacji opowieści popradzkich towarzyszyć musi świadomość jej przyczynkar-
skiego charakteru. Pokazanie bowiem drobiazgu materiałowego nosi znamiona przy-
czynkarstwa (ze wszystkimi jego wadami i zaletami), a nie rozprawy czy monografii. 
Adam Fitas spostrzega, że „autorzy często tytułują tak [jako „przyczynek do…” – przyp. 
S.L.] prace, ponieważ zajmują się tylko chirurgicznie zatomizowanym wycinkiem dużo 
szerszego zagadnienia” (Fitas 2018: 126). Uwaga ta dotyczy także niniejszego artykułu. 
Studium opowieści popradzkich słuchanych/czytanych przez pryzmat koncepcji korela-
tu dziedzictwa kulturowego stanowi rodzaj zaproszenia do tematu, rekonesansu w polu 
problemowym, szkicu domagającego się dalszej analizy. Już samo wyodrębnienie ma-
teriału (którego opis znajduje się w części: Metodologia) z motywem rzeki jest zabiegiem 
ograniczającym problem lokalnego krajobrazu kulturowego do drobnego, choć ważnego 
aspektu Popradu, a opatrzenie ich etykietą „opowieści popradzkich” ma charakter jedy-
nie analityczny, pozwalający na wydzielenie „wątków popradzkich” z bogatego korpusu 
opowieści z życia ludzi egzystujących po obu stronach Popradu.

Metodologia3

Przedmiotem etnoarcheologicznych badań z przełomu czerwca i lipca 2018 roku był 
krajobraz kulturowy polsko-słowackiego pogranicza. W efekcie synergii 2 perspektyw 
badawczych zostały wytypowane, we współpracy z informatorami, (dzięki intensywnym 
wywiadom etnograficznym) oraz zlokalizowane i opisane (dzięki technikom archeologii 
nieinwazyjnej) elementy lokalnego dziedzictwa, a wśród nich obiekty o charakterze 
korelatów kultury. Analizowane źródła stanowiły składające się m.in. z 84 transkrypcji 
wywiadów materiały z tych badań, obfite właśnie w opowieści wspomnieniowe – opo-
wieści z życia członków lokalnej społeczności. Były nimi również 22 transkrypcje 
wywiadów z badań etnograficznych mających miejsce w marcu 2011 roku w Muszynie, 

 3 Szczegółowa informacja o metodologii części etnograficznej badań (założenia, dyspozycje do wywia-
dów, dobór próby, charakterystyka informatorów) i części archeologicznej – znajduje się w archiwum pro-
jektu (skrót: AP) Muszyna – Plaveč. Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza (badania etno-
archeologiczne).
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kilka miesięcy po powodzi. Projekt badawczy Instytutu Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Łódzkiego Powódź w Muszynie skoncentrowany był na pomocy 
wzajemnej w sytuacji klęski żywiołowej4. Obok wywiadów etnograficznych (badania 
z lat 2011 i 2018) podstawę refleksji o Popradzie jako korelacie dziedzictwa kulturowego 
polsko-słowackiego pogranicza stanowiły również źródła o odmiennym charakterze – 
2 artykuły poświęcone rzece, które ukazały się na łamach lokalnego rocznika o charak-
terze regionalistycznym – „Almanachu Muszyny”5. Wszystkie te źródła, wywołane 
i zastane, przyniosły liczne egzemplifikacje pokazujące żywotność koncepcji „korelatu 
kultury” Stanisława Ossowskiego, unaoczniające jej heurystyczną wartość we współ-
czesnych badaniach nad krajobrazem kulturowym i dziedzictwem.

Biorąc pod uwagę przeplatanie się różnych głosów (wielu informatorów z moimi 
komentarzami), artykuł ten, jeśli chodzi o Cliffordowskie formy autorytetów etnogra-
ficznych (Clifford 2000: 29−63), wydaje się ciążyć ku polifonii, przynajmniej w części 
poświęconej prezentacji „głosów znad Popradu”, gdzie opinie, wyartykułowane doświad-
czenia, sposoby myślenia i optyki istnieją jedne obok drugich, raz to polemizując ze sobą, 
raz dopełniając się nawzajem. „Jednym z coraz częściej spotykanych sposobów ukazy-
wania współpracy przy tworzeniu wiedzy etnograficznej jest regularne i obszerne cyto-
wanie informatorów” (Clifford 2000: 59) – pisał James Clifford w latach 80. XX wieku, 
wieszcząc rychły upadek monofonicznego autorytetu w etnografii / antropologii kultu-
rowej. Polifonia w tym przypadku sprowadza się przede wszystkim do wzajemnego 
wspierania i uzupełniania się głosów informatorów; głosów, które jednak wybrałem 
spośród całości, kierując się zasadą różnorodności wątków. Są to głosy przede wszystkim 
z „polskiej strony”. Słowaków „słyszymy” rzadziej, co odpowiada proporcjom właściwym 
dla materiałów będących przedmiotem analizy.

Natura i kultura – od dychotomii do korelacji

Jak trafnie konstatuje Michael Carrithers, „u podstaw antropologii kulturowej leży 
przekonanie o istnieniu bardzo znaczącej, wyraźnej linii tworzącej swoisty uskok odłą-
czający świat ludzkiej kultury od reszty świata ożywionego” (Carrithiers 2008: 390). 
Analityczne rozróżnienie kultury i natury nie tylko pozwoliło antropologii (nauki o czło-
wieku wykraczającym poza swoją biologię dzięki używaniu symboli) stać się dyscypliną 

 4 Dokumentacja z badań znajduje się w Etnograficznym Archiwum im. Bronisławy Kopczyńskiej-Ja-
worskiej w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ (AIEiAK), sygn. 14194–14218.
 5 „Almanach Muszyny” to rocznik o mocno ugruntowanej pozycji w społeczności lokalnej, skupiający 
profesjonalnych i nieprofesjonalnych badaczy historii i kultury regionu, lokalnych patriotów, regionalistów; 
artykuły ukazujące się na jego łamach (od 1991 roku) – od wierszy panegiryzujących tutejszy krajobraz do 
rozpraw naukowych – stanowić mogą punkt wyjścia w badaniach etnograficznych.
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autonomiczną wobec nauk przyrodniczych, ale również rzuciło cień na charakter antro-
pologicznych badań, przede wszystkim tych, które były i są pod wpływem strukturalizmu 
poszukującego systemów opozycji, sprowadzającego dane empiryczne do systemu prze-
ciwieństw. Bez wątpienia, wkład strukturalizmu i poststrukturalizmu w rozwój polskiej 
etnografii, etnologii i antropologii kulturowej jest ogromny. Wystarczy wziąć pod uwagę 
choćby Ludwika Stommy Antropologię kultury wsi polskiej XIX wieku (Stomma 2002), 
dzięki której stało się możliwe m.in. „rozpracowanie” kultury typu ludowego.

Jednak istnieją punkty widzenia, w świetle których gruba linia podziału między 
naturą i kulturą nie musi być cechą rzeczywistości. Dość radykalne stanowisko w tej 
sprawie zaprezentowała Kirsten Hastrup rezygnująca z ostrego podziału będącego ro-
dzajem nawyku myślenia:

O ile wiem, żaden antropolog nie został jeszcze laureatem nagrody Nobla, ale – moim zdaniem 
– powinien pojawić się ktoś, kto potrafiłby przekonać świat, że antytezy pomiędzy naturą i kul-
turą, materializmem i idealizmem, i pomiędzy obiektywnością i subiektywnością są fałszywe. 
Rzeczywistość jest podwójna – „zarówno jedno jak i drugie” – a przez to obszerniejsza niż suma 
tych dwóch stanowisk (Hastrup 1994: 8).

Autorka twierdzi, że ludzie poprzez nazywanie i używanie przyrody, która ich otacza, 
pozostawiają ślady w krajobrazie, wobec którego nie potrafią zachować dystansu, a świa-
domość człowieka jest częścią ekosystemu. Dlatego światy społeczny i naturalny tworzą 
jeden świat – „ruchy wykonywane przez nich [ludzi – przyp. S.L.] i przez naturę są tym 
samym ruchem. Nie możemy utrzymywać iluzji, że natura i społeczeństwo są oddziel-
nymi całościami” (Hastrup 1994: 11). Antropolożka podaje przykłady „ruchów natury” 
– katastrof naturalnych, zasobów ziemi oraz następstw pór roku – które pociągają za 
sobą określone „ruchy społeczne”. Myślę, że tezę o jedności świata przyrody i ludzi 
obrazuje również choćby fakt kapryśności Popradu, podtopień i powodzi będących 
udziałem życia społeczności lokalnej polsko-słowackiego pogranicza (Karpińska 2012).

Kompromisem między tymi dwiema koncepcjami relacji natury i kultury wydaje się 
kategoria „korelatu dziedzictwa kulturowego” autorstwa Stanisława Ossowskiego. Choć 
egzystuje w naukowej refleksji już od 80 lat, to według Krzysztofa Sztalta, jest to kon-
cepcja nadal oryginalna, lecz niedoceniona (Sztalt 2012: 37). Stanisław Ossowski odrzu-
ca perspektywę bycia arbitrem w kwestii definiowania, co jest składnikiem natury, a co 
– kultury:

Sprawę kulturowego dziedzictwa możemy rozważać niezależnie od zagadnienia, skąd wzięły się 
przekazywane wzory ani jak powstały pewne przedmioty indywidualne, którym się w danym 
środowisku przypisuje specjalną wartość: czy zostały wytworzone w łonie tej właśnie grupy 
społecznej, czy przyjęte z zewnątrz. Z tego punktu widzenia twory przyrody mogą pozostawać 
w takim samym stosunku do kulturowego dziedzictwa grupy co i dzieła ludzkie: Tatry, Bałtyk 
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czy Wisła w polskim dziedzictwie kulturowym zajmują pozycje tej kategorii co Zamek Wawelski, 
albo polonezy Chopina, aczkolwiek ani Tatry, ani Wisła nie są wytworami polskiej kultury 
(Ossowski 1948: 77).

Autor twierdzi, że pewne elementy przyrody mogą być związane z dziedzictwem 
kulturowym określonej grupy społecznej pod warunkiem, że są „przedmiotem specy-
ficznych przeżyć doznawanych dzięki posiadanym przez nas skomplikowanym dyspo-
zycjom, które odziedziczyliśmy po innych członkach swojej grupy i które prawdopodob-
nie przekażemy z takimi czy innymi zmianami swoim następcom” (Ossowski 1948: 78). 
Takie obiekty Stanisław Ossowski określił nie składnikami, a  korelat ami d z ied z ic-
t wa k ult u rowego.  Ich istotą jest poczucie wartości.

Przykładami etnograficznych studiów nad rzekami jako korelatami kultury (obcho-
dzą się one jednak bez oparcia na tej koncepcji) mogą być np. te poświęcone Nilowi 
(Kurcz 2016) czy Wolbórce (Latocha 2016). Tymczasem, niniejszy artykuł wypływa 
wprost z inspiracji myślą Stanisława Ossowskiego.

Polifonia głosów znad Popradu. Opowieści z życia

Będące w lokalnym obiegu historie z Popradem na pierwszym planie lub w tle skła-
dają się na złożony, subiektywny obraz rzeki jako przedmiotu wartościowania, który nie 
mieści się w swoim obiektywnym, fizycznym bycie. W świetle opowieści wspomnienio-
wych z badań etnograficznych i zastanych opisów rzeki (poświęconych jej artykułów na 
łamach „Almanachu Muszyny”) Poprad – obiekt przyrody – jawi się jako korelat dzie-
dzictwa kulturowego niosący za sobą wartości historyczne, emocjonalne, psychologicz-
ne, nostalgiczne, estetyczne, utylitarne – jednym słowem – kulturowe.

W opisie Popradu autorstwa Łucji Bukowskiej, dyrektorki Biblioteki Publicznej 
Miasta i Gminy Muszyna w latach 1972–2009, obiektywne dane przyrodnicze mieszają 
się z subiektywnymi, wychodzącymi poza „geografię rzeki”; uwagę zwracają epitety 
wyrażające emocjonalny stosunek autorki do Popradu, liczne personifikacje rzeki, przy-
pisywanie jej sprawczości i próba podkreślenia „patriotycznej paradoksalności” egzy-
stencji Popradu, który niejako na przekór logice krajobrazu, „z własnej woli” płynie do 
Polski i to przez Muszynę:

Poprad płynie wyżej niż Hornad, powinien więc popłynąć doliną, przez którą przebiega linia 
kolejowa na Hrabuszice i Nową Wieś, leżącą o 220 metrów niżej niż miasteczko Poprad. Ale 
rzeka Poprad wybiera trudniejszą drogę i zmierza ku Polsce, od łagodnych dolin koło Svitu coraz 
wyraźniej kierując się na północ. Kiedyś powstało powiedzenie, że Poprad jest najdziwniejszą 
rzeką świata, bowiem wbrew wszelkim prawom „płynie pod górę”. (…) Należy wspomnieć jeszcze 
o jednej ciekawostce dotyczącej tej pięknej rzeki. Otóż od leżącej nad Popradem – naprzeciw 
Łęgów Żegiestowskich – słowackiej wsi Lipnik Mały, gdzie Poprad jest rzeką graniczną, do 
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położonej również nad Popradem, ale na terenie Słowacji, wsi Hajtovka – jest w prostej linii nie-
wiele ponad 5 km. Wystarczyłoby małe trzęsienie ziemi – jak przypuszczają geologowie – aby 
Poprad, zamiast płynąć jeszcze przez Słowację do Leluchowa, skrócił swój bieg i korytem potoku 
Lipnik przebił się na północ. Na szczęście – dla Muszyny – stało się inaczej i Poprad szumnie – 
choć mozolnie – przepływa przez skały w kierunku muszyńskiego zamku. Kiedyś rzeka przyno-
siła miastu spore korzyści, czerpane ze szlaku solnego wiodącego popradzką doliną ku Węgrom. 
Teraz – dodaje Muszynie urody, bo nie sposób oprzeć się urokowi Popradu (Bukowska 1992: 50−51).

„Kulturową geografię Popradu” puentylistycznie opisuje, również na łamach „Alma-
nachu Muszyny”, Regina Wiśniowska-Węglarz, rozwijając jednocześnie retrospektywny, 
osobisty, nostalgiczny obraz rzeki, powtarzając przy tym pięciokrotnie frazę „pamiętam, 
jak…” i trzykrotnie – „nie ma…”, co tylko podkreśla emocjonalny stosunek do Popradu. 
Z opisu usunięto precyzyjny rys hydrograficzny, pozostawiając fragmenty, które dobitnie 
świadczą o żywotności koncepcji korelatu dziedzictwa kulturowego:

Rzeka Poprad jest jedynym ciekiem, który zamiast płynąć – jak inne – na południe, jakby wraca 
w góry i przedziera się w poprzek Karpat, niezwykle malowniczymi przełomami, do Polski, 
docierając pod Starym Sączem do Dunajca. (…) Dolina Popradu na całej długości posiada nie-
spotykany, można by powiedzieć niebywały, urok pod względem etnograficznym i krajobrazowym. 
Wszystkie miejscowości, tak po stronie południowej Tatr (Poprad, Kieżmark, Stara Lubowla), 
jak i po stronie północnej (Muszyna, Żegiestów, Łomnica, Piwniczna, Rytro, Stary Sącz) charak-
teryzują się niepowtarzalnymi walorami uzdrowiskowymi, turystycznymi i historycznymi. (…) 
Przez wieki dolina Popradu stanowiła szlak handlowy, dzięki czemu bogaciły się miasta rozło-
żone na brzegach rzeki. Szlaków strzegły warownie, których ruiny można podziwiać do dzisiaj. 
(…) Pamiętam, jak w dzieciństwie chodziliśmy z rodzicami nad Poprad w niedzielne popołudnia. 
Za mostem drewniany chodnik prowadził aż do łazienek mineralnych, gdzie można było ukrad-
kiem podziwiać wielkie błyszczące słońcem miedzi wanny. (…) Pamiętam, jak kilka lat później 
wybudowano wały przeciwpowodziowe dla ochrony Zapopradzia i ul. Piłsudskiego, terenu sys-
tematycznie zalewanego przy każdym wezbraniu, a w szczególności w czasie wiosennych rozto-
pów. (…) Pamiętam, jak po nawalnych deszczach pensjonaty „Bristol” i „Tęcza” stały niczym 
wyspy zalane ze wszystkich stron wodą. Wały przeciwpowodziowe częściowo ujarzmiły i ogra-
niczyły samowolę rzeki. Umożliwiły też zabudowę mieszkaniową w „drugim rzędzie” ulicy 
Piłsudskiego. Pamiętam, jak na trawiastej plaży w międzywalu na prawym brzegu, tam gdzie wał 
tworzy bulwar, wylegiwałyśmy się z moją kuzynką Marylą na słońcu i pływałyśmy w zimnej 
wodzie Popradu. Pamiętam, jak w noc świętojańską z rodzeństwem i kolegami szliśmy w stronę 
„Boruty”, ze strachem zerkając w stronę „Czarnego Wiru”, groźnie kłębiącego wody Popradu 
przy stopie kamienistego, stromego brzegu. Za domem wczasowym „Boruta” podziwialiśmy 
stada świetlików tańczące w ciemnościach ciepłej nocy. Nie ma już mojego ojca, nie ma łazienek 
i drewnianego kiosku ze słodyczami, nie ma nawet plaż na prawym brzegu Popradu. Kąpiących 
się wystraszyły ścieki zanieczyszczające wodę. Pozostał jednak pierwotny, niepowtarzalny cha-
rakter rzeki, najpiękniejszej rzeki w Polsce (Wiśniowska-Węglarz 2008: 217−221).

Autorka podkreśla ambiwalencję rzeki, opisując ją, z jednej strony, przez pryzmat 
walki z żywiołem (powodzie, budowa wałów przeciwpowodziowych), z drugiej zaś 
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– w kontekście rekreacyjnego wymiaru Popradu. Badania etnograficzne z lat 2011 i 2018 
potwierdziły tę ambiwalencję.

Inne wspólne cechy obu artykułów to apologia piękna nadpopradzkiego krajobrazu 
(„nie sposób oprzeć się urokowi Popradu”, „najpiękniejsza rzeka w Polsce”) i akcent 
padający na rzekę jako granicę (wielki temat badań z 2018 roku).

Właściwości rzeki jako korelatu dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego pogra-
nicza odnoszą się do siebie i nawzajem kontekstualizują. W optyce wywiadów z 2018 roku 
Poprad jawi się jako „świadek” i „uczestnik” zdarzeń pokazujących w mikroskali (i z udzia-
łem bliskich informatorom osób, a przez to w bardzo konkretny sposób) historię Polski 
i jej południowego sąsiada w XX wieku oraz zmiany polityczne, gospodarcze i społeczne 
zachodzące na przestrzeni tego stulecia. A to właśnie dzięki unaoczniającej je „płynnej” 
granicy na rzece.

Przed II wojną światową granica na Popradzie nie była uważnie strzeżona, co umoż-
liwiało swobodny kontakt Polaków, Łemków i Słowaków mieszkających po różnych 
stronach rzeki. Poprad i pola nad jego brzegami były miejscem pracy i świętowania, 
wolnej wymiany handlowej i wspólnej rekreacji. Głosy informatorów składają się na 
prawie arkadyjski obraz życia i relacji społecznych z Popradem w tle:

Tam było kąpielisko nasze! Słowaki mieli do połowy Poprad, a my mieli tą drugą połowę Popra-
du. Schodzili my się w tej wodzie, jak to dzieciarnia. Oni po słowacku paplali, my po polsku, po 
rusku. (…) A przechodzili my! Wtedy tak nie pilnowali granicy (AP, OBSZAR(09)_SP01_WY-
WIAD).

[Kontakty – przyp. S.L.] były jeszcze lepsze niż dzisiaj. Polacy mieli u nas rolę, ziemię. Nasza 
Starina chodziła do Andrzejówki [przez rzekę – przyp. S.L.]. Ziarno, ziemniaki, wszystko. Mle-
ko się kupowało, masło. Tak było swobodnie. (…) A to jest pięć kilometrów [w linii prostej, przez 
Poprad – przyp. S.L.] (AP, OBSZAR(13)_SP01_WYWIAD).

Poprad, kolejny raz personifikowany, „występuje w roli” kapryśnego darczyńcy 
i zaborcy pól. Ten geograficzny fakt pociągał za sobą konsekwencje społeczne:

A Słowacja to tak miała, pola miała po naszej stronie, a Polacy mieli po ich stronie. Bo Poprad 
robił granicę. Raz zabrał nam, a dał Słowakom, raz dał nam, a im zabrał. Poprad tak graniczył. 
Moja mama opowiadała, że jak tu przyszli, Poprad był hen pod las, gdzieś tam daleko. A potem 
tak się pozmieniało, że Słowacy mają na naszej stronie, my mieliśmy na ich stronie. Tak to było 
(AP, OBSZAR(09)_SP01_WYWIAD).

Wcześniej, jeszcze jak tu było pogranicze przed wojną, to taka ciekawość, że ci ludzie stąd szli 
na pokosy tam na Słowację. Taki zwyczaj był i nie wolno było kosić. Oni chowali kosy i tam szli, 
i tam pracowali, zarabiali. (…) Przechodzili tu [przez rzekę – przyp. S.L.], z Piwnicznej szli. Z tych 
w ogóle stron. Jak były żniwa, to tam chodzili. Tam były chyba lepsze ziemie, urodzajniejsze (AP, 
OBSZAR(11)_SP10_WYWIAD).
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Chociaż zdecydowanie dominują opowieści o pracy z Popradem w tle, nie brakuje 
narracji dotyczących kontekstów świątecznych; rzeka była nie tylko sceną, ale i ważnym 
podmiotem w obrzędach i wróżbach podczas nocy świętojańskiej:

Ten piknik to była tradycja przedwojenna, bo przed wojną w uzdrowisku były na świętego Jana, 
było puszczanie wianków w Popradzie (AP, OBSZAR(11)_SP07_WYWIAD).

Osobny, obszerny korpus narracji, który mógłby stać się podstawą źródłową dla 
autonomicznego artykułu, stanowią wspomnienia sięgające czasów II wojny światowej. 
Wówczas Poprad jednym dawał nadzieję na ewakuację z kraju, drugim – przynajmniej 
na wymianę dóbr umożliwiającą przetrwać ten trudny okres. Niski stan wody bowiem 
– tak charakterystyczny dla tej rzeki – sprzyjał przechodzeniu na drugą stronę:

Jak wojna wybuchła w trzydziestym dziewiątym roku, Polacy przegrali wojnę, można powiedzieć, 
i zaczęli uciekać przed Niemcami. I tutaj do nas trafiali żołnierze polscy, którzy chcieli dostać się 
do Europy południowej, bo tam jeszcze Niemców nie było. Ja byłam dzieckiem wtedy i się tym 
nie interesowałam, ale wiem, że w piwnicy spali ci żołnierze polscy parę nocy, byli umordowali, 
dostawali jeść, siedzieli parę dni i szli przez Poprad na Węgry, bo tu jest bród, stąd na Węgry jest 
sto kilometrów, można przejść, nie trzeba było płynąć. (…) Dziadek mój się nie spodziewał, że 
to będzie ostoja rodziny. Mieli trzy córki, zięciowie poszli do wojska, wojna się skończyła, prze-
graliśmy tą wojnę, to zięciowie też tędy uciekali przez Poprad, mój ojciec miedzy innymi i dwóch 
wujów uciekali przez Węgry do Europy południowej (AP, OBSZAR(11)_SP11_WYWIAD).

W czasie wojny to tu przez granicę się tam gdzieś szło, żeby się zaopatrzyć w jakieś jedzenie czy 
coś tam gdzieś. (…) Moja mama jak była młoda właśnie, mówiła, że przechodzili tu przez rzekę, 
w nocy przeważnie. Te patrole, to się chowali pod drzewa, gdzie gęściej było. Raz był nawet taki 
przypadek, że poszła na Słowację. Tam z dziewczynami w jej wieku się kontaktowały i ktoś 
doniósł, że idzie kontrol. To ją przebrały w słowackie ubrania i razem z nimi skubała pierze, żeby 
jej nie wydać, że to obca kobieta. (…) Tam z nimi śpiewała, skubała to pierze. Przyszli, pospraw-
dzali, że to sąsiadki i poszli (AP, OBSZAR(01)_SP02_WYWIAD).

Po II wojnie światowej, w czasach Polski Ludowej i Czechosłowacji, granica na 
rzece była uważnie strzeżona przez wojsko. Swobodna kąpiel w Popradzie – zwyczajna 
praktyka przed wojną – stała się niebezpieczna, a przechodzenie przez rzekę związane 
było nawet z ryzykiem utraty życia:

Jak byliśmy dziećmi, to oni [żołnierze pilnujący granicy na Popradzie – przyp. S.L.] nie wiedzie-
li, czy jesteśmy Polakami, czy Słowakami, tylko szliśmy do wody wszyscy razem, spotykaliśmy 
się. To był strach przed żołnierzami, bo patrzyli (AP, OBSZAR(13)_SP01_WYWIAD).

Podczas badań została zarejestrowana (w różnych wariantach zdradzających nowe 
szczegóły) romantyczna i jednocześnie tragiczna opowieść w planie fabularnym sięga-
jąca czasów powojennych. To opowieść o powszechnym współcześnie zasięgu na 
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obszarze pogranicza polsko-słowackiego. Jej popularność być może jest wykładnikiem 
wagi w sferze historii lokalnej:

Za czasów komunizmu, czyli po wojnie jakoś, była jakaś para, dziewczyna z Żegiestowa, chłopak 
z drugiej strony. On do niej przez Poprad chodził i zastrzelili go żołnierze. Nie wolno było gra-
nicy przekraczać. Do dziś wspominają w Żegiestowie (AP, OBSZAR(01)_SP13_WYWIAD).

Wojsko było, nie można było przejść. Tutaj, nie wiem, czy już wam opowiadali, ale koło mostu 
tutaj jak się do Żegiestowa skręca, tam jest nad Popradem krzyż. Tam słowacki chłopak chodził 
do polskiej dziewczyny po tej stronie i zastrzelił go pogranicznik. Zimą lodem szedł. (…) Prze-
chodził tak na tą zieloną stronę, na zieloną granicę (AP, OBSZAR(11)_SP08_WYWIAD).

Zastrzelili w Żegiestowie młodego chłopaka. (…) Za Popradem była leśniczówka i w tej leśni-
czówce mieli jedynaka, jedynego syna, i on chodził do tej dziewczyny Słowaczki przez Poprad, 
bo był płytki Poprad. I go zastrzelili. I to ci, co chodzili do tej leśniczówki i z ojcem pili. Dlatego 
on tak pewnie przechodził do tej dziewczyny przez granicę. Jaki mieli żal ci rodzice! To było nie 
do pomyślenia, że za przejście przez Poprad w nocy go zastrzelili (AP, OBSZAR(08)_SP02_WY-
WIAD).

Pilnie strzeżona granica miała wpływ nawet na prace gospodarskie i hodowlane 
– zwyczajowe pojenie krów w Popradzie odbywało się pod ścisłym nadzorem:

My mieli granicę sześć metrów zaoraną, zabronowaną i kolczastymi drutami była zagrodzona. 
My jak krowy poili do rzeki, to mieliśmy tak ogrodzone, że krowa tylko tu miała się napić i nigdzie 
więcej. A jakby stopę było znać, to przyjechało z czterech, pięciu wojskowych, psy, i wąchali skąd 
ta stopa była znać (AP, OBSZAR(08)_SP04_WYWIAD).

[Przed wojną – przyp. S.L.] nie było granicy tutaj takiej pilnowanej. Później zaczęli pilnować, jak 
już wojska ruskie przyszły, to już na tych konikach galop, galop, galop, wzdłuż tego Popradu bez 
przerwy latali (AP, OBSZAR(09)_SP01_WYWIAD).

Odbywała się jednak żywa, choć nielegalna wymiana (nie tylko handlowa) dóbr przez 
rzekę między Polakami a Słowakami żyjącymi po przeciwnych stronach Popradu. Kon-
tekstem tej wymiany zawsze było jednak niebezpieczeństwo związane z wojskiem, 
które uważnie strzegło zielonej bądź raczej „płynnej” granicy na Popradzie:

[Kąpali się w rzece – przyp. S.L.] mój brat i trzech chłopców z nim. Na bosaka, w majteczkach. 
No i akcja wielka! Strażnicy wypatrzyli przez lornetkę, że chłopaki na drugim brzegu siedzą, bo 
do połowy był nasz. Zabrali tych biedaczków do Muszyny na placówkę i przesłuchanie zrobili. 
A druga historia jest z bratem mamy, ponieważ mamy brat był na Ukrainie z tamtymi braćmi 
i chciał coś mamie w drugi dzień Świąt Wielkanocnych coś przekazać. A tam potoczek wpada 
do rzeki. Mama mówi do mnie: „Ty jesteś dzieckiem, to idź tam, jak coś to wujek ci przekaże”. 
No i wujek szedł tamtą stroną brzegiem, ja tą, a oni mnie już obserwowali. No i wujek już prawie 
doszedł tam do tego Popradu, jak wpada potoczek, i tam był wysoki brzeg, stromy, i on ma scho-
dzić do mnie na dół. Ja z tej strony jestem, miałam wtedy może szesnaście lat, bo jakbym miała 
osiemnaście, to już by mnie, że granicę przekroczyłam, chociaż ja granicy nie przekroczyłam. 
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Tylko miałam spotkanie z tym wujkiem. (…) Wujek miał jakąś taką malutką paczuszkę pod pachą, 
bo coś chciał nam przesłać. Wiem, że dla mnie były takie malutkie wstążki kolorowe, a mama 
miała jakieś rajstopy, tata czapkę. Tak to było. Granica była przeorana i była drutem kolczastym 
oddzielona. W każdym razie, ja już prawie doszłam do tego Popradu. Wujek stary wyga! Jak 
widział, że ten za nim z tyłu, to puścił ten pakunek do potoka. (…) Wujek był już po drugiej 
stronie, za Popradem. Przeszedł, bo woda płytka była, do kolan sięgała. (…) No i chwycili go na 
górze, na polach. Chwycili, bo był mokry. I on wtedy zapłacił pięćdziesiąt koron pokuty (AP, 
OBSZAR(08)_SP02_WYWIAD).

Przebiegłość, drobne intrygi i inne działania logistyczne skupione wokół tej wymia-
ny, przedsiębrane przez lokalną społeczność, miały wymiar wyraźnie integrujący:

I oni [Słowacy – przyp. S.L.] mieli bardzo dużo owoców cytrusowych, rodzynek, czekolady. 
Więcej jak tu u nas. U nas to był rarytas. Święta czy coś, to myśmy przerzucali. Za komuny 
jeszcze. (…) Różnie robili. Każdy robił, jak mógł. Ludzie przechodzili na tamtą stronę, z powro-
tem. Rybackie buty i wio. (…) Przez rzekę. (…) Bo nie zawsze jest woda duża, czasem to było, że 
woda po kostki. (…) No ci żołnierze to nie było tak, że siedział jeden przy drugim, tylko szedł 
patrol, a ludzie wiedzieli, kiedy idzie. Jak przeszedł patrol, to można było coś zrobić, nie? Jeden 
stał na czatach, czy dwóch. Wiedzieli, kiedy idzie i dawali znaki. Ludzie są pomysłowi. Później 
się skończyło. Weszły krótkofalówki i inne. Już technika weszła, ale na początku to co? Szedł 
żołnierz, ani samochodu, szedł pieszo. (…) Zimą też można było się przejść, tylko było niebez-
piecznie, jak rzeka zamarzła, bo były ślady na śniegu (AP, OBSZAR(11)_SP08_WYWIAD).

Udział Popradu w codziennej egzystencji społeczności pogranicza, czyli podkreśla-
na w opowieściach utylitarna wartość rzeki, to kolejny aspekt Popradu jako korelatu 
dziedzictwa kulturowego tego obszaru, świadczący o jedności światów społecznego 
i naturalnego. Po pierwsze, chodzi o wpisany w lokalny krajobraz kulturowy spław 
drewna i innych towarów:

Na Słowacji jest taka miejscowość Plawica albo Plawec, no i stamtąd [przed wojną – przyp. S.L.] 
się zaczynały spływy tego drewna. No i jechali Popradem tam do Dunajca, potem Dunajcem do 
Wisły i tam z Wisły dalej w stronę morza. A po wojnie nie spławiali, bo to była granica zamknię-
ta, zaorana, zabronowana (AP, OBSZAR(11)_SP08_WYWIAD).

Ponieważ Muszyna była tym szlakiem handlowym, no to wszyscy mówili, że tam i złoto prze-
wożono, i wino przewożono, bo Poprad był rzeką spławną, i wożono to wino faktycznie. Przez 
Muszynę i drewno, i wino, i zboża to płynęło Popradem. I że to było składowisko na zamku (AP, 
OBSZAR(02)_SP05_WYWIAD).

Kobiety często wspominały o praniu w rzece, raz podkreślając, że był to czas plotek 
i pogawędek w żeńskim, sąsiedzkim towarzystwie, raz, akcentując ciężar codziennych 
prac domowych:

Nie było pralek, tylko huś, huś, huś i w rzece płukanie. Ile myśmy przeżyły, to szkoda gadać. (…) 
To tam my miały ogrodzone. (…) Nie można było gdzie indziej prać, bo było ogrodzone kolczastym 
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drutem. Tylko miałam wejście do rzeki. To nie można było byle gdzie prać ani krów poić, bo była 
ta granica strzeżona (AP, OBSZAR(08)_SP04_WYWIAD).

Zimą Poprad dostarczał lodu i dlatego możliwe były lokalna produkcja i magazyno-
wanie żywności:

Mój dziadek na przykład mieszkał w Rynku, tam się urodził, a jego ojciec, czyli mój pradziadek, 
był rzeźnikiem i on miał lodownię z tyłu. Jak tam byłam, to jakaś ciotka, wyjątkowo zimna oso-
ba, opowiedziała mi, że tam w tym ogródku dużo gwoździ znajduje do dzisiaj, bo tam była zbita 
z drewna, później była taka komora na piasek, na lód z Popradu przywożony. W ten sposób 
trzymano mięso. Podobno się dorobił jakiegoś tam majątku. Jak pracowali robotnicy przy budo-
wie tunelu w Żegiestowie, on im to mięso tam dowoził (AP, OBSZAR(01)_SP13_WYWIAD).

Kolejnym odrębnym, wielkim tematem opowieści popradzkich jest powódź – ta 
ostatnia, z 2010 roku, oraz powódź jako taka – cykliczny paroksyzm żywiołu immanent-
nie wpisany w historię lokalnego krajobrazu kulturowego:

Była taka wielka też powódź po wojnie. Mama mi opowiadała. Mojej mamy dom rodzinny na 
wprost od Hutka, żółty stary dom to rodzinny dom babci. Tak wysoko woda sięgała aż do okiem. 
Mama opowiadała, że siedziała sobie na parapecie i nogami dyndała w wodzie, taka duża powódź 
była. (…) Teraz też przecież jak była ta powódź, to wypompowywali tę wodę. (…) Ja takiej po-
wodzi w życiu nie widziałam. Aż głupio było schodzić z góry, bo nam się nic nie stało, a na dole 
klęska. Ludzie nosili worki z piachem, pomagali sobie. I strażacy super, na medal (AP, OB-
SZAR(01)_SP13_WYWIAD).

Powódź, jaka nawiedziła Muszynę, a dokładniej – Folwark, czyli nadpopradzką część 
miasta, w czerwcu 2010 roku, stała się przedmiotem artykułu Grażyny Ewy Karpińskiej. 
W tym etnograficznym studium klęski żywiołowej autorka skupiła się na sposobach 
radzenia sobie lokalnej społeczności z powodzią (z kapryśnością Popradu), mechanizmach 
pomocy wzajemnej integrującej towarzyszy niedoli, krótkotrwałym doświadczeniu „ładu 
wspólnoty”, psychicznych reakcjach ludzi na zagrożenie powodziowe i samą powódź, 
destrukcji domostw jako artefaktów materialnych i społecznych (Karpińska 2012). Aby 
nie powtarzać za autorką artykułu tych samych partii wywiadów, cytuję tylko fragment 
jednej egzemplarycznej opowieści o powodzi sprzed dekady, specjalnie wyselekcjono-
wanej z całości materiału źródłowego pod kątem kategorii korelatu dziedzictwa kultu-
rowego (pojawia się w niej dodatkowo emocjonalny stosunek do drzew):

Każdy w miarę godności jak mógł, to starał się tak to doprowadzić, żeby jakoś to wyglądało, żeby 
jakoś żyć, żeby jakoś żyć. No bo tak jak szedł uliczką i nigdzie nie przeszedł, to było pełno…
Wojsko było i pomagało, młodzież taka duża jak panienki, ja nie byłam, bo byłam w szpitalu, ale 
ludzie opowiadali, że przychodzili i pomagali. Byli, mobilizowali. Tak było mułu wszędzie, że 
nie dało się przejść. (…) Tu miałam dosyć spory kawałek truskawek, to mieli przy wale beczkę 
co smarują te filary takie czarne. (…) Jak poszła smuga, tak mi wszystko spaliło, cały zagon 
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truskawek diabli wzięli. Śmierdziało, śmierdziało jak smoła czy coś takiego i wszystko się wzię-
ło i spaliło, kurczę pieczone. A tak było dużo truskawek okropnie, ani jednej nie zjadłam, bo były 
oblane i gdzie będę jadła z tymi smrodami i ze wszystkim, nie da rady. A później one już zdechły, 
ale było truskawek strasznie dużo, bo to było w czerwcu, truskawki właśnie były, ale ani jedny 
nie wzięłam, chociaż widziałam, że są, no ale nie będę jadła, bo to gdzie przecież taka gnojowizna 
szła, trupy i diabli wiedzą co, no i jedz takie. I porzeczki i wszystko to tu zalało. (…) Osiem ja-
błoni myśmy musieli ściąć na wał, osiem jabłoni, szkoda tak mi było, jak nie wiem, myślałam, że 
umrę. Wiśnie były i jabłonie, Jezus kochany, śliwki i wszystko my musieli wyciąć. Żal mi było 
strasznie, jabłka papierówki były, a teraz papierówek to nie ma, wszystko diabli wzięli, trza było 
ścinać, wyznaczyli no i co zrobić? (…) Jeszcze miałam tam brzozę, ale to drzewo to wszystko 
woda wzięła, brzozę, dwie lipy były duże i musieliśmy ściąć (AIEiAK 14218).

Wyobrażeniową ambiwalencję Popradu konstruują nie tylko przejmujące wspomnie-
nia o powodziach, ale również o zanieczyszczeniu, skażeniu jego wód w przeszłości 
i współcześnie. Dowody na to znajdują się w materiałach z badań przeprowadzonych 
w 2018 roku:

W dziewiętnastym wieku przechodziła parę razy przez Muszynę epidemia chorób. Dżuma, cho-
lera, najgorsza była ta cholera i dosłownie tak co parę lat. W tysiąc osiemset trzydziestym piątym 
roku zmarła jedna trzecia Muszyny na cholerę. Studzien nie było, czerpali wodę z potoków 
i z Popradu, a tam woda była skażona (AP, OBSZAR(01)_SP04_WYWIAD).

Ze Słowacji mamy [o Popradzie – przyp. S.L.] pełno dziadów, śmieci, zdechłe ze Słowacji idzie 
do nas. Albo zaporę specjalnie otworzą, albo coś (AP, OBSZAR(12)_SP08_WYWIAD).

W materiałach z badań etnograficznych z 2018 roku znajdują się również podania 
lokalne umiejscawiające rzekę w czasie – wydaje się – bardziej mitycznym, wyklucza-
jącym jego konkretyzację, i w przestrzeni raczej nieznanej doświadczeniu, rodzącej się 
z wyobraźni. To opowieści o niezwykłych faktach i zdarzeniach, których scenerię sta-
nowi Poprad. Po obu stronach rzeki zarejestrowano narracje o tunelach pod Popradem:

Jakaś jest tutaj grota na tym zboczu. Tu zaraz jak ten most jest, że podobno z tej groty można było 
do zamku muszyńskiego przejść, że pod Popradem gdzieś tam jakieś tunele, ale nikt tego nie 
sprawdził. Grota jest, ale nie wiem, w jakim stanie w tej chwili. Za moich lat młodych to tam 
włazili niektórzy, co odważni szli między skałami. Ale ile tam się dało dojść, to ja nie wiem (AP, 
OBSZAR(01)_SP02_WYWIAD).

Ja słyszałem, że na tym zamku [zamek Plaveč – przyp. S.L.] mają przekopany tunel do rzeki 
Poprad. Puścili na zamku kaczkę i wyszła na Poprad (AP, OBSZAR(13)_SP01_WYWIAD).

Są to opowieści (czy raczej ich strzępki, biorąc pod uwagę lakoniczność), w których 
tli się płomyk niesamowitości czy tkwi pewna b i z a r no ś ć. Z jednej strony, mam świa-
domość braku ugruntowania i tradycji stosowania tego pojęcia w etnografii i folklory-
styce – raczej oddaje ono ducha pewnej części literatury pięknej. Z drugiej strony, 
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brakuje mi właściwego pojęcia-parasola, pod którym udałoby się umieścić różnego ro-
dzaju materiały z terenu, które wyróżniają się swoją niepowtarzalnością, nieco odstają 
od reszty, są nacechowane idiosynkratycznie, lecz stanowią autentyczne reprezentacje 
subiektywnej wiedzy i doświadczeń. Słowo „varia” wydaje się w tym kontekście po-
prawne, ale zbyt ogólne, przez co nieoddające charakteru narracji. Olga Tokarczuk 
zwraca uwagę na ważną cechę opowiadań bizarnych6: „Nawet jeśli mają formę fanta-
styczną, to jednak są mocno zakorzenione w tym, o czym rozmawiamy, czego się boimy, 
czym się martwimy” (Tokarczuk 2018: 90). A jako takie wydają się niezwykle interesu-
jące dla etnografia i antropologa kultury badającego przecież ludzką kondycję we wszyst-
kich jej emanacjach.

Antologię popradzkich opowieści bizarnych można by uzupełnić o narrację o cza-
rownicach topionych w Popradzie:

Jak byście na przykład oglądali sobie ten musical Mussina, pierwszą część, to tam są takie wy-
mowne sceny, jak dwie czarownice w Muszynie skazano na śmierć. Miejsce ich kaźni to było, 
gdzie Muszynka wpływa do Popradu. Tam są takie wiry, tam te kobiety wrzucano. Jak się nie 
topiły, to znaczyło, że są na usługach diabła, a miały takie spódnice z grubego lnu szyte, to się 
jak parasol otwierały i je utrzymywały. To było na ich niekorzyść. W końcu je zamordowano (AP, 
OBSZAR(01)_SP13_WYWIAD).

Rąbka bizarnej codzienności nad Popradem uchyla kolejna opowieść – o niesfornej 
gęsi i dziecięcej „małej zbrodni”:

Niekiedy trzeba było je [gęsi – przyp. S.L.] spędzić za rzekę, ale już wracały też same. Wyuczo-
ne były, ale pamiętam też scenę, że siostra zapędzała gęsi w pochmurny dzień i one nie chciały 
wejść do rzeki, i ona rzucała kamieniami, i tak rzucała, że aż wreszcie trafiła kamieniem w głowę 
jednej z gęsi. Gęś jak gęś, ale się przestraszyła rodziców i poszła ją wyciągnąć do tej rzeki (AP, 
OBSZAR(01)_SP07_WYWIAD).

Konkluzje

W świetle materiału z badań, do których się odwołuję, rzeka nie jest tylko obojętnym 
elementem natury. Liczne cytowane przeze mnie głosy informatorów składają się na 
obraz Popradu jako ważnego korelatu dziedzictwa kulturowego polsko-słowackiego 
pogranicza. Niezdystansowany stosunek do rzeki, przypisywanie jej wartości (emocjo-
nalnych, estetycznych, utylitarnych itd.), osadzanie różnych osobistych wspomnień 
i zdarzeń z życia w scenerii Popradu, według mnie, czynią z niego istotny i trwały punkt 

 6 „Bardzo brakowało mi tego słowa w języku polskim. Nie wystarczało mi «dziwne», «dziwaczne», 
«cudaczne». W polszczyźnie w miejscu brakującego słowa «bizarne» był grymas lekko skrzywionej twarzy 
z podniesionymi wyżej brwiami jako wyraz niedowierzania, lekkiego szoku i ambiwalencji” (Tokarczuk 
2018: 91).
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odniesienia dla tożsamości lokalnej i poczucia indywidualnego zakorzenienia w krajo-
brazie kulturowym. W kontekście przedstawionych tutaj współczesnych opowieści 
wspomnieniowych dziwić może okoliczność, że Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszy-
na „nie czerpią” – na poziomie autowizerunku i pomysłu na siebie – inspiracji z Popradu 
i popradzkich opowieści. A jeśli nawet tak jest, to wysiłek ten udaremnia agresywny 
marketing innych, słynnych tutejszych wód, które być może są przedmiotem opowieści 
wspomnieniowych turystów, ale raczej nie członków społeczności żyjącej na co dzień 
nad Popradem. Sytuacja ta w mikroskali przypomina przypadki popularnych ośrodków 
turystycznych, w których to konsumenci bardziej czują się jak u siebie niż „tubylcy”. 
Sama analiza opowieści popradzkich, alternatywnych wobec narracji o lokalnych wodach 
mineralnych, jeszcze nie wystarczy, aby pogranicze polsko-słowackie zaliczyć do miejsc, 
które publicystycznie określa się „ofiarami własnego sukcesu turystycznego”. Pragnę 
jedynie zwrócić uwagę na egzystencję równoległych narracji:

 – nieoficjalnej, spontanicznej, wynikającej ze „zwykłej” ludzkiej potrzeby dzielenia 
się doświadczeniami – narracji o Popradzie;

 – oficjalnej, zaplanowanej, będącej funkcją marketingu miejsca – narracji o wodach 
mineralnych.

Obie opowiadają o pograniczu na swój sposób – kolejny dowód, że dziedzictwo 
to dynamiczna kwesta selekcji, wyboru i planowania, a nie statyczny, skończony zasób. 
Jednak to opowieści popradzkie konstruują polsko-słowackie pogranicze jako „miejsce 
antropologiczne” w opozycji do „nie-miejsca”. Marc Augé konstatuje, że „korzenie gru-
py często są wielorakie, ale to tożsamość miejsca ją funduje, skupia i jednoczy” (Augé 
2010: 29). Jeśli układ przestrzenny rzeczywiście wyraża tożsamość grupy, to Poprad jako 
część całego układu jest rzeką, która – w świetle opowieści – wydaje się tę tożsamość 
współokreślać.
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Jugosławia z drugiej strony. Rytualizacja wspomnień 
o jugosłowiańskiej rewolucji komunistycznej wśród Słoweńców 
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Summary: The article addresses how Slovenians in Argentina ritualise memories of the socialist 
Yugoslavia. The Slovenian diaspora in Argentina was established by post-war refugees, who inex-
tricably related the perception of Yugoslavia with memories of the Second World War, the com-
munist revolution and, in particular, the post-war exile and extrajudicial mass executions. The ar-
ticle specifically analyses commemorations of the victims of communist violence as the central 
anti-Yugoslavian political ritual and argues that imageries of communism, Yugoslavia and the anti-
communist struggle, all carefully ritualized in ceremonies and commemorations, not only rein-
forced the social memories of exile, but also catalysed the social organization of the diaspora, its 
political ideology, and the framework of its attitudes towards the homeland and the past.
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Translated by Author

Streszczenie: W artykule omówione są sposoby, w jakich Słoweńcy mieszkający w Argentynie 
rytualizują wspomnienia o socjalistycznej Jugosławii. Początek słoweńskiej diasporze dali 
uchodźcy, którzy trafili do Argentyny po II wojnie światowej. Ich wspomnienia z Jugosławii nie-
rozerwalnie łączyły się ze wspomnieniami z wojny, rewolucji komunistycznej oraz, być może 
przede wszystkim, okresu powojennego uchodźstwa oraz terroru i masowych egzekucji. Artykuł 
przedstawia upamiętnianie ofiar komunistycznych jako główny anty-jugosłowiański rytuał poli-
tyczny, argumentując, że imaginarium związane z komunizmem, Jugosławią oraz walką z komu-
nizmem było starannie rytualizowane pod postacią upamiętniających je ceremonii i obchodów, co 
nie tylko wzmacniało społeczną pamięć o uchodźstwie, lecz także działało jako katalizator 
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procesów organizowania się diaspory oraz tworzenia jej ideologii politycznej, a także ram dla jej 
stosunku wobec ojczyzny i przeszłości.

Słowa klucze: Jugosławia, słoweńska diaspora, Argentyna, emigracja, rytuały, wspomnienia, 
masowe egzekucje, przemoc

Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

Introduction

The article examines the ways socialist Yugoslavia was imagined by the Slovenian 
post-Second World War diaspora in Argentina, and how memories of the World War II 
and the communist revolution, perceived as the fundamental reasons for exile and migra-
tion to Argentina, were incorporated in the community’s rituals. From 1918 or the end 
of the First World War, Slovenia was part of the Kingdom of Serbs, Croats and Sloveni-
ans. This entity was in 1929 renamed to the Kingdom of Yugoslavia, and then in 1945, 
after adopting a communist political system, became known as the People’s Federal 
Republic of Yugoslavia – later the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. In 1990, 
Slovenia turned into a parliamentary democracy, gaining independence in 1991 based 
on a national plebiscite.

In the Slovenian diasporic community established by post-war migrants in Argentina, 
the perception of Yugoslavia was inextricably related to the social memories of the Second 
World War, the communist revolution and, in particular, the post-war exile and extrajudi-
cial mass executions. The Slovenian refugees fled to Austria and Italy, and later to a range 
of other European and non-European countries, for political reasons, such as fear of ret-
ribution for their wartime collaboration with the occupying German army, anti-communist 
political struggle, or simply refusal to accept the new communist regime. Particularly 
in Argentina, Canada and some other countries, they organized themselves in the social, 
cultural and political sense as closely-knit communities with apparent diasporic charac-
teristics, such as social memories of exile and homeland, aspirations of political changes 
at home and mythology of return (see Žigon 1998, 2001; Sjekloča 2004; Repič 2006).

In Argentina, the migrants established several Slovenian associations in Buenos Aires, 
Mendoza and Bariloche, where people were brought together not only by their shared 
ethnicity and similar experiences of exile and migration, but also by a common anti-
communist political ideology that manifested on many levels of their daily life. The prin-
cipal cause for their exile from the homeland was attributed precisely to the communist 
revolution and the establishment of a new dictatorial Yugoslav regime in 1945. The im-
ageries of communism, Yugoslavia and the anti-communist struggle were carefully in-
corporated in various community’s political rituals, ceremonies and commemorations (see 
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Repič 2013, 2014). The political rituals not only reinforced the social memories of the 
exile, but also catalyzed the social organization of the diaspora, its political ideology, and 
the framework of its attitudes towards the homeland and the past.

Life in the Slovenian diaspora in Argentina is imbued with a variety of celebrations 
and commemorations, but herein we shall focus specifically on those commemorations 
that honour the victims of communist violence, often simply named Homeguard or Me-
morial Ceremonies. Commemoration of the victims of communist violence has been 
a central anti-communist and anti-Yugoslavian political ritual ever since 1948, when 
post-war immigrants in Argentina planted the seeds of a closely connected Slovenian 
community there. Below, we will briefly outline the Slovenian diaspora in Argentina, 
followed by an analysis of how the memories of the war and the communist revolution 
as foundations of socialist Yugoslavia appear in rituals, as well as how diaspora celebrates 
the state’s disintegration since 1991. The research for this article was conducted as part 
of the longitudinal study of the Slovenian diaspora in Argentina, based mostly on ethno-
graphic approach, and partly on historical research. Specifically for this research, the 
participant observation and interviews on rituals was used as well as a systematic analy-
sis of historical and written materials, predominantly diaspora’s own publications, e.g. 
“Free Slovenia” weekly newspaper.

Migrations to Argentina and the formation of the Slovenian  
post-war diaspora

The first Slovenians relocated to Argentina already in the late 19th century, as a result 
of an agreement between Argentina and Austria (which the Slovenian lands were part of, 
up until 1918) granting migrant settlers land for cultivation. Slovenians mostly settled 
in the north of the country, in the fertile provinces of Entre Ríos, Corrientes and Santa 
Fe; some also in the sub-tropical provinces Formosa, Chaco and Misiones close to the 
borders with Paraguay and Brazil (Hladnik 1994: 11). Due to dispersed settlement, these 
migrants did not develop consistent social ties, and their descendants only recently sought 
to rediscover their origins and establish links to the other Slovenians (Molek 2012). 
Emigration of Slovenians to Argentina was at its peak after the end of the First World 
War. Between 1922 and 1929, some 25.000 people moved out of the regions of Primorska 
(western Slovenia), Prekmurje (eastern Slovenia) and Bela Krajina in the south (Žigon 
1998: 40; Rant 1998: 16; Sjekloča 2004: 79). In addition, according to the Treaty of Ra-
pallo signed between the Kingdom of Italy and the Kingdom of Serbs, Croats and Slove-
nians in 1920, a sizeable part of western littoral Slovenia (the Julian March) was annexed 
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by Italy. Due to resulting poverty and political pressure, the greatest number of Sloveni-
ans emigrated from that region precisely.

The Slovenian diaspora established by post-WW II migrants was less numerous than 
the community of migrants that arrived between both world wars, but was in contrast 
exceptionally well organized, introverted and self-reliant. After 1947, between six and 
seven thousand political refugees fled to Argentina (Rant 1998: 15–7). Most came from 
refugee camps in Austria and Italy, where they had been seeking sanctuary since May 
1945. Some were members of the Slovenian Homeguard army, fighting, independently 
or under German command, against the Partisan resistance; some were civilians in var-
ious ways related to the Homeguard soldiers or merely resisted or opposed the communist 
revolution and the new regime. The foundations of the subsequent tightly-knit diaspora 
emerged already in the refugee camps, where the people were connected through their 
traumatic experiences of exile, and the shared oppressive reality of potential extradition 
to the Yugoslav authorities – whose victims mostly ended up in mass graves, with the 
few survivors bringing back harrowing stories of tortures and executions in Slovenia. 
In the war’s wake, tens of thousands of people were executed in Yugoslavia, among them 
at least fourteen thousand Slovenians (see e.g. Ferenc 2005; Dežman 2008). Some victims 
were seized at home or on the run, whereas a great majority of the Slovenians, who were 
executed, were sent back to Yugoslavia by the British army from the Homeguard camp 
Vetrinj in Austria. John Corselis, a British relief worker later wrote that the British ex-
tradited between ten to twelve thousand Homeguard soldiers, who were then brutally and 
extrajudicially executed by their Slovenian compatriots (1997: 131).

The refugees organized the essential levels of the community already in the camps 
by forming schools, preparing cultural events and celebrations, publishing newsletters, 
schoolbooks and literature, thus also setting up an ideological stance they would later 
maintain in the diaspora (Rot 1992; Corsellis 1997: 137; Arnež 1999; Švent 2007). A close-
ly connected ethnic community in Argentina centred around the Slovenian Association 
(later renamed to United Slovenia), nine regional associations in Buenos Aires, Men-
doza and Bariloche, set up Slovenian schools, churches, cultural production encompass-
ing literature and arts, and an overall vibrant social and cultural life (Debeljak 1994; Rot 
1994; Rant 1998; Žigon 2001).

I hereby examine the rituals with regard to the concepts of the diaspora and social 
memories, which form an ideological and mythological substratum of the community, 
providing individuals with a specific framework of remembering and interpreting the past. 
Among the fundamental characteristics of the diaspora, as a relatively closed emigrant 
community, William Safran identified the preservation of the traumatic social memories 
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of dispersion from homeland, and various ties to the homeland (Safran 1991: 83–84). 
Similarly, Rogers Brubaker posited dispersion, boundary maintenance between the group 
and the surrounding society and homeland orientation as the essential characteristics of di-
aspora. They manifest as the persistence of ethnic identity and the concept of the ancestral 
homeland, which in diaspora represents an “authoritative source of value, loyalty and 
identity” (Brubaker 2005: 5). This is also apparent in the Slovenian diasporic community 
in Argentina, in which memories of homeland were essential for the formation and persis-
tence of the Slovenian identity and the community’s own social and ideological integration.

Ethnic communities were also enabled by Argentinean’s own policy of cultural plu-
ralism, which allowed European immigrants to organize official ethnic associations 
(Schneider 2000: 27–8). The Slovenian societies functioned as organizational structures 
as well as discourse reference frames for the preservation and ritualizing of personal 
stories, social memories and a unified ideological stance. Rituals operate as the frame-
works of ideological discourses and collectively accepted historical interpretations, which 
incorporate the stories and memories of individuals (Halbwachs 1980; Fabian 2007). 
Thus, incorporation of memories in the rituals was essential in the process of establish-
ing and maintaining a closely-connected ethnic community, based on shared experi-
ences of exile. In rituals, personal and social memories are reproduced as narratives, 
explaining basic questions, such as “who are we” and “why are we here”? As one of the 
interlocutors expressed: “We are all here because of the injustice that our parents had 
to suffer … I should have been born in Slovenia”. Rituals enabled personal narratives 
of executions and life in the prison and refugee camps to gain collective and even myth-
ical proportions, i.e. to share the narrated experiences as “ours”.

The narratives are shared among the community members as well as transferred 
to younger generations within the framework of rituals, but also outside of them. In addi-
tion to the rituals, other frameworks of reproduction of social memories are schools, 
cultural events, religious rites etc. They institutionalise everyday processes of remembrance, 
narrative interpretation and transmission of memory between generations (Connerton 
1989; cf. Pickering, Keightley 2013). Social memories are not static but, within the inter-
pretative frameworks, adapt to the current social and political issues. As such they are 
closely connected to the self-organizing and ritual-maintaining efforts of the community.

In the sense of collectiveness and social characteristics (cf. Brubaker 2005: 4), dias-
pora is established with the formation of spatial and temporal relations, since social 
memories always occurs in the spatial context (particularly related to the concept of home-
land). The narratives of the exile, of post-war executions and of home and homeland speak 
of execution locations, refugee camps, landscape and borders across which the people 



122

Łódzkie Studia Etnograficzne tom 58, 2019

fled. Remembrance of the home(land) is closely connected with the landscape preserved 
in social memories, narratives and rituals, because these facilitate migrants to preserve 
a sense of place and belonging (cf. Bender 2001).

Rituals are of central significance to the diaspora as they enable articulation of nar-
ratives and standardization of interpretations as well as social memories that are formed 
and maintained in relation to the causes of migration, the position of the individuals and 
the community in the broader social environment, and the general attitude towards the 
homeland, which is often amalgamated with a mythology of “return” (see Repič 2016). 
Narratives of the extradition of Slovenian Homeguard members and their relatives from 
refugee camps to Yugoslavia and of clandestine executions in Kočevski Rog and elsewhere 
in Slovenia coalesced into a profoundly powerful collective traumatic experience, which 
branded the social memory and ideological-political stance of the diaspora. Reports of the 
secret executions were introduced to the refugee camps already by the occasional survi-
vors, who had managed to escape the pits and re-cross the Austrian border. Several 
cases were later documented of survivors who lay hidden between the corpses in the pits 
of Kočevski Rog and eventually got out. In diaspora their accounts were later discussed 
at large and published on numerous occasions (e.g. Kocmur 1965–1971; Kozina 1970, 
1990; Zajec, Kozina, Dejak 1998; cf. Švent 2007: 64).

Herein we shall not address the post-war executions themselves, as they have been 
addressed by various authors already (e.g. Ferenc 2005) and have, in general, been a rath-
er strongly politicized subject in local terms as of late, but shall primarily deal with the 
question of how the Slovenians in Argentina developed and maintained their memories 
of the war, the exile, the communist revolution and the post-war trauma, and how they 
incorporated these social memories into their ceremonies, commemorations and other 
rituals. The incorporation of these memories into the community rituals transferred the 
individual experiences of violence and migration onto the whole community, and polit-
ically defined and ritually asserted and communicated its attitude towards Yugoslavia 
and Slovenia as its part until 1991. We shall examine the commemorations honouring the 
victims of communist violence as a kind of lasting anti-Yugoslavian and anti-communist 
political ritual, which reinforces its own specific position based on the prevalent attitude 
towards the homeland – its past, present and future.

Commemorations of the victims of communist violence in Yugoslavia

The social organization of the Slovenian diasporic community, its activities, identity 
politics and mobility practices were based on the social memories of violence and exile, 
reciprocal support, ethnic belonging, relationship with homeland and the mythology 
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of return. Memorialization permeates annual and religious celebrations, local ceremonies 
and especially political rituals. Most strongly, it is expressed in commemorations held 
for the victims of communist violence, which have been regularly organized in Buenos 
Aires ever since 1948 and have the role of the central political ritual of the Slovenian 
community in Argentina.

Jože Rant states that the idea behind the June Memorial Ceremony was suggested by 
dr. Tine Debeljak2 already in 1946 in Rome, when he was “... preparing the calendar of Slo-
venian emigrants on request of dr. Miha Krek”.3 Thus, Debeljak marked 1 June 1946 as 
the “Memorial Day of the Nation’s Martyrs”, since in that month, one year earlier, “fell 
the greatest number of our people” (Rant 1998: 365, cf. Svobodna Slovenija 1971: 3–4). 
The Memorial Day was meant to accommodate mourning ceremonies for the victims 
of communist violence during the war and after it. Mourning ceremonies were organized 
in the refugee camps already in 1946, and the Memorial Day as devised by Debeljak was 
adopted by the Slovenian Association in Argentina, which later held annual commemora-
tions honouring “Slovenian heroes who fell during the communist revolution and occupa-
tion”, “victims of the communist revolution in Yugoslavia”, or “victims of communist 
violence in Yugoslavia”.4 The first such commemoration in Argentina was held in August 
of 1948, to be followed, usually, on the first Sunday of June every year.

The organization of the commemorations is carried out by the umbrella organization 
of post-war Slovenian migrants in Argentina, the Slovenian Association (United Slovenia). 
The ceremony usually takes place on the premises of the association, while some were 
also organized across other regional Slovenian associations and clubs in Argentina. Each 
year, the association names a committee for the organization of the commemoration, 
which puts forth a detailed program. The course of the commemoration, its speakers, 
liturgy and accompanying cultural program change from one year to another, but the 
core content, symbols, narratives and interpretations remain traditionally alike, adapted 
merely, for example, to the current political situation in Slovenia. Due to a systematic 
selection of the chief actors and a program adhering to hardline political stances in the 
community, the subject has avoided any significant ideological rifts, which emerged 

 2 Tine Debeljak was a writer and one of the most influential persons of the post-war Slovenian commu-
nity in Argentina. He described his memories of the war, the post-war executions and the emigration in nu-
merous literary works.
 3 Miha Krek was an influential politician prior to WW II, a member of the Slovenian People’s Party, edi-
tor of the “Slovenec” newspaper, member of parliament and government minister. During the war, he had 
stayed in Rome from where he helped organize assistance to the post-war refugees before eventually moving 
to the USA.
 4 The title of this celebration changed with the times. In everyday talk, it is mostly referred to as the 
Memorial or Homeguard ceremony.
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in certain other activities within the diaspora, for example its central cultural program, 
the “Slovenian Cultural Action”.

Commemorations begin with a memorial mass and wreath layings in memory of the 
victims, and continue with the speeches of the community’s key actors and a cultural 
program, which may encompass drama, poetry recitals or readings, choir singing and 
similar activities. The contents of the mass, the addresses and the cultural program are 
closely related to the memory of the war, of the violence and suffering, the exile from 
Slovenia, the deportation of the Homeguard to Yugoslavia to be executed, and the ensu-
ing post-war killings. Front and centre is the “struggle of the Slovenian nation for sover-
eignty”, the “anti-communist struggle” or resistance against the “communist revolution”, 
and the “suffering of the massacred Homeguard soldiers”. Characteristically, the content 
is permeated with religious significance. It should be noted that the commemorations are 
well attended, and frequently reported as filling assembly halls (meaning over one thou-
sand people present). The events are documented by the weekly journal “Svobodna 
Slovenia” (“Free Slovenia”), the diaspora’s main publication. In close detail, the fifty-year 
period of celebration was additionally described by Jože Rant (1998: 365–456).5 Below, 
I present just some of the cases that illuminate the role of the political ritual in the forma-
tion of the diaspora, its political views and relationship towards the homeland, as well as 
the continuity and development of the commemorations themselves.

Commemorations during the first post-war decade
The first commemorations “honouring the victims of communist violence” in Ar-

gentina were organized on 6 June 1948, as the “black mass for murdered Slovenians” 
held in the chapel at Rivadavia Street. On 8 August 1948 a commemoration was held 
“in honour of Slovenian martyrs”.6 A speech was given by dr. Miha Krek, followed by 
the first-person testimony of “a boy who experienced the horrors in person, all the way 
up to the execution site, (...) the tragedy’s living witness, a testament for us assembled 
here” (Rant 1998: 365).

Next year, on 12 June 1949, the second commemoration was held with memorial mass 
and oration, where Narte Velikonja stated: “I feel sadness for being labelled a traitor, for 
now, yet convinced that this, too, shall change in time”. The ceremony, described in the 
journal “Free Slovenia” (“Svobodna Slovenija”) in Slovenian and in Spanish, was ac-
companied by the drama performance of Debeljak’s Black Mass (1949) and various 

 5 In addition to the interviews, the stated publications form the basic archival sources of this research.
 6 Tine Debeljak published the book The Great Black Mass for Murdered Slovenians in 1949 in Argentina. 
Parts of its content were often read or expanded upon during commemorations.
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artistic representations of the memories of violence (by painter Bara Remec, for example) 
(Rant 1998: 366).

The journal “Free Slovenia” on 25 May 1950 published an invitation to that year’s 
commemoration entitled: Slovenian blood spilled for freedom and democracy:

The Slovenian nation’s army, stationed in the Vetrinj camp in Carinthia, (…) [was] massacred 
according to the secret deals of the victors, who most cruelly rejected to consider the struggle 
of the Slovenian nation (...). The blood of those 12,000 men, spilled viciously and with injustice, 
was an early warning cry to the world as regards the dangers of this terror (Rant 1998: 367).

The text refers to the extradition of Slovenian Homeguard members and their relatives 
and associates from the Vetrinj refugee camp to Yugoslavia, where most were killed and 
buried in mass graves. During his speech at the commemoration, the then-president of the 
Slovenian Association, Mr. Miloš Stare, asked all the present parents “to place this 
memory into the hearts of their children” (Rant 1998: 367). The transfer of social mem-
ory through commemorations, ceremonies, education and familial values was essential 
to the maintenance of the community’s ideological position among those ethnic Sloveni-
ans who were already born and raised in Argentina.

The invitation to the commemoration of 1952, published in “Free Slovenia” on 29 May 
1952, begins:

For the seventh consecutive year now, us anti-communist Slovenians mark the anniversary of the 
ultimate crime in our history. (...) Our struggle was just! According to divine and human law. (...) 
When criminals appear in the home, it is man’s obligation and right to oppose them. (...) That – and 
nothing else – was the essence of the anti-communist struggle in our homeland (Rant 1998: 368).

In the initial years of the commemoration, certain recurring characteristics can be 
observed. The commemoration, alongside other ceremonies with similar content, developed 
a very significant role in the social cohesion between those Slovenians who sought the 
company of their kinsmen in the Slovenian Association. Their ties were based on national 
belonging, and especially a shared historical fate and political stance. At the 1952 com-
memoration, dr. Alojzij Odar once again stressed the relation between national identity, the 
Catholic faith and politics: “Our victims, violated by communism, fell as Slovenian, human, 
Christian victims” (Rant 1998: 369). Furthermore, the association was highly active in or-
ganization of mutual assistance, helping new immigrants with their documentation, ac-
commodation, employment and other issues. Initially, all employed members contributed 
up to 10% of their salaries in solidarity to the newcomers, supporting them until they were 
able to secure paying work and a place to live.

The next significant characteristic of the commemoration was the fact they were man-
aged by the diaspora’s authority figures and political elites, for example the association’s 
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president, priests, influential writers and artists, people of high social status, decorated 
soldiers and others in the positions of opinion makers. The central aspect of the com-
memorations was to articulate memory, interpret history and conceive a vision for the 
future. In this vein lies the statement of Velikonja, that the scarlet brand of the Homeguard 
as the traitors shall eventually – as soon as communism falls – be reversed. Another recur-
ring notion was the implicit correlation of the anti-communist struggle with strong na-
tional identity and Catholicism, while communism was conceptualized as a perniciously 
godless, foreign occupying force. Thus, the communists were regarded as untrue Slove-
nians and the de-facto traitors of the Slovenian nation (rather than the other way around), 
while the perceived state of the homeland was one of communist Yugoslav occupation.

Commemorations up until 1990
The first commemorations stood as a model for all the subsequent ones. The organi-

zational structure remained similar: the organization committee featured members 
of political elites, Homeguard veterans, renowned artists, opinion-makers and active 
members of United Slovenia and other local Slovenian associations. The central themes 
were likewise maintained: remembering the victims of the war, especially the post-war 
extrajudicial executions, with a focus on martyrdom, exile, and communism as a his-
torical crime. In 1965, during the memorial ceremony marking the 20th anniversary of the 
exile, the Slovenian House unveiled its “monument to the Slovenian victims of commu-
nism”, the work of sculptor France Ahčin. One of the speakers, Homeguard veteran 
Lojze Debevec who escaped from the Teharje camp, spoke on the subject of the killings: 
“the bones of our men (the Homeguard) lie scattered shamefully across the Slovenian 
woods, yearning for their graves” (Svobodna Slovenija 1965; Rant 1998: 395). Another 
speaker, Emil Cof, an officer of the Yugoslavian King’s Army and later a Slovenian 
Homeguard officer, spoke at large of the war, of politics and the post-war killings. Among 
other things, he commented:

The foreign invader was replaced by the Slovenian communist, who had started his vile revolution 
already during the war, under the guise of a liberation struggle. Thus, the Slovenian nation was 
dragged into a terrifying slavery to the Red dictatorship (Svobodna Slovenija 1965; Rant 1998: 395).

After twenty years, in addition to the calls for the formation and preservation of his-
torical memory, focus was gradually transferred to the “continuity of Slovenian identity”: 
the memory of the victims of communism will be preserved, if the Slovenian identity 
is maintained among younger generations. In this way, Slovenian identity was increas-
ingly in conflict with their conceptualization of Yugoslavia. The communist regime was 
perceived as an authoritarian occupation of the homeland and an essential threat to true 
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“Slovenianness”. In this sense, the preservation of Slovenian identity was a continuation 
of the resistance against communism. On the occasion of a great mass held by a number 
of Slovenian priests, the Argentinean bishop Segura spoke:

Nurture and preserve your language, your song, your customs and traditions! That way, you shall 
remain faithful to your own nation, as well as enriching your new home with noble values that 
inspire the greatness of Argentina, the homeland of your children (Rant 1998: 390).

The diaspora also developed a mythology of return once communism falls, made 
explicitly present in the ceremonies. Initially, people speculated communism would in fact 
be short-lived, that they would be able to make a victorious return home soon enough as 
the carriers of historical justice. In the sixties it became clear their stay in Argentina 
would be far more extensive, yet the mythology of the return did not lose steam. At the 
commemoration in 1969, the president of United Slovenia thus opined that it was the 
explicit duty of expatriates to preserve their stories for later generations. He also added:

We firmly believe that such times shall arise, when Slovenians can visit their forlorn graves. (…) 
And in those places where our brothers spilled blood, we shall make sanctuaries, with the whole 
nation honouring the memory of our fallen heroes. (…) Until that time, though, these holy treas-
ures of ours must be guarded by us, expatriate Slovenians (Rant 1998: 402).

In the sixties and seventies of the 20th century, bonds with the Argentinean society 
were being strengthened. During the commemorations, respects would be paid to the 
Argentinean liberator San Martín, and reports of the ceremonies were starting to surface 
in Spanish language as well. At times, news of the Slovenian commemorations even made 
it into regular Argentinean media.

An important characteristic of commemorations is that the holy masses, speeches, 
drama and poetry often made connections between the fate of the Slovenians exiled after 
the war and biblical representations of suffering, persecution and exile. For the com-
memoration of 1985, Tine Debeljak Jr.7 wrote a collection of poems titled The Living 
Make Pilgrimage Alongside the Dead (Z mrtvimi romamo živi). In it, he reminisced on the 
communist revolution, the post-war violence and exile. The poem Smitten makes parallels 
between the plight of the migrants and the Second Book of Moses (Exodus):

All day and all night
storms howled over our country

and as the morning rose,
the northern wind

brought locusts on its wings.

 7 Tine Debeljak Jr. was the son of Tine Debeljak and Vera Remec. For a long time, he was the editor-in-
chief of the publication Free Slovenia.
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In the poem The Red Mud, he uses the symbolism and subject matter of the Revela-
tion (Armageddon), writing of wartime and post-war violence:

The Lord’s angel raised his fist
over our homeland

and a great star fell from the sky
streaking like a fiery torch

through our clouds
crashing into our waters,

into our rivers,
the Sava, the Drava, the Krka, the Sora.

The star was a red-hot stone
and red was its devouring flame. (…) 

Firstborn
after firstborn

were cast into the torrent
that thundered and churned

devouring, consuming,
a whole generation of firstborn sons

12.000 strong,
all those who bore

the Lord’s mark on their brow.

In the continuation, in the poem Slovenian Brothers Maccabees, he alluded to the 
Books of the Maccabees and described a dragon with seven heads and a red crown, which 
“slaughtered the seven sons of the Slovenian Maccabees”:

Their corpses were fodder for vultures in the Kočevje forests
offered to beasts prowling the caves of the Karst,

their blood flew with the blood of the rivers.

He concluded with the poems Departure into the Wasteland (Exodus) and The Way 
to the Promised Land which speak of exile, flight and arrival to a new homeland where 
the memory of the exodus must be remembered.

Commemorations after Slovenia’s independence
In the eighties, calls began to sound from the diaspora, aiming at the homeland’s own 

recognition of the post-war executions and other injustices. The eventual independence 
of Slovenia in 1991 was understood as “liberation from under communism”, which bro-
ught a new impetus to the commemorations. At the commemoration in 1990, Tine De-
beljak Jr. looked back at the four decades of past rituals, and commented on the changes 
taking place in the homeland:
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Finally, on this year, Slovenia frees itself from communist dictatorship! (...) At last, the system 
that those we’ve been cherishing in our memory had been fighting against has crumbled to dust 
(Rant 1998: 440; Svobodna Slovenija 1990: 22–23).

Alongside remembering the victims of violence, the ceremony thus also became the 
celebration of the fall of communist Yugoslavia. In his speech, Božo Fink said: “Fighting 
against that historical blunder, we sacrificed rivers of blood and shouldered our exile, and 
we do not regret – we’ve lived to see it destroyed, inside out” (Rant 1998: 441). At the 
ceremony, a wreath was laid in memory of the victims, and this time the writing on it read: 
“Victorious”. Prior to the commemoration, the “Free Slovenia” journal published the 
statement of the Slovenian National Committee entitled Memory and Reconciliation, 
which, among other, demanded:

• recognition that the fratricidal war was instigated by the CP [Communist Party];
• condemnation of the genocidal execution of civilians and disarmed military opposition;
• repentance of the violence and a willingness for the injustices to be redressed;
• the rejection of characterizing all those who resisted the communist revolution as traitors, and 

recognition that the Homeguard. (...) acted under occupation within the framework of interna-
tionally recognized rights to peacekeeping and self-defence (Rant 1998: 440; Svobodna Sloveni-
ja 1991).

These patterns reoccurred in 1991. The report on the commemoration in the Free 
Slovenia then added that for several years

the commemorations have no longer carried a tone of mourning, but rather of honouring sacri-
fices for the homeland. This year, finally, many of the places of torture and mass execution, as 
well as the shameful burial mounds, received the crosses they had so long been waiting for (Rant 
1998: 442).

Throughout the nineties and up until present day, the Slovenians in Argentina con-
tinued organizing commemorations of the victims of communist violence. On the other 
hand, following Slovenia’s independence in 1991, similar reverence ceremonies have also 
been occurring within Slovenia – for example the commemorations in the Kočevski Rog, 
in Teharje, and in other known locations of mass graves or post-war prison camps – with 
a tendency to express similar anti-communist discourse. Reports from the commemora-
tions in Argentina during the past decades have pointed out that the ceremonies are 
slowly losing the presence of living Homeguard soldiers, their carriers now becoming 
younger visible members of the Slovenian community which strive to preserve the con-
tinuity of the memory of the Second World War and the mythology of exile, as well as 
maintain strong bonds between Slovenians in Argentina.
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Conclusion: memorialization of Yugoslavia in the rituals  
of Slovenian diaspora

The formation and preservation of the Slovenian diaspora depended on the social 
memories expressed through community events, celebrations, in publications and the 
arts, etc. (see Repič 2010, 2012, 2013, 2017). Memories of the war, the post-war executions 
and the exile were thus in diaspora directly connected to the communist revolution, which 
was understood as the principal reason for the exile, and the perception of post-war Yu-
goslavia. Ritual assertion of a thoroughly negative attitude towards communism and the 
formation of socialist Yugoslavia acted significantly in the establishment of the diaspora, 
particularly its social organization and political ideology.

Imaginaries of Yugoslavia were heavily burdened by the memories of violence dur-
ing the Second World War, the communist revolution, the exodus, and the post-war ex-
ecutions of Homeguard soldiers and affiliates. These imaginaries were based on narratives 
of the suffering and struggle of individuals, and thus asserted a profoundly negative at-
titude towards communism. Hence, post-war Yugoslavia was fully identified with com-
munism as the principal reason for emigration, and with inter-war and post-war violence 
which was characterized as “the greatest crime in the history of Slovenia”, and the 
“usurpation of the homeland”. Furthermore, the relationship with the homeland was 
marked by the fact that Slovenia had up until 1991 been part of Yugoslavia. Thus, power-
ful mythologies coalesced around the concepts of the ancestral home and eventual, po-
tential return, reinforcing and collectivizing the sentiment of exile and the essential 
importance of preserving the Slovenian identity, language, culture and Catholic faith. 
The Slovenian independence in 1991 was thus understood as the “liberation of the home-
land”, which profoundly changed the attitude towards Slovenia and the past, and triggered 
various forms of “roots tourism” and “return mobilities” (see the concepts in Basu 2004; 
King and Christou 2011). These include roots migration, school excursions and tourist 
visits of the homeland, including pilgrimage to places of emotional significance such as 
familial, religious or memorial sites, such as mass graves (Repič 2013, 2016; see also 
Lukšič Hacin 2004; Toplak 2004).

The Slovenians in Argentina, I argue, formed a perspective of Yugoslavia from the 
other side: from the other side of the Atlantic, as well as from the other end of the ideo-
logical spectrum, they asserted a view (co)shaping the image of Yugoslavia, writing its 
(and the people’s own) history, standardizing and preserving the memories of the com-
munist revolution, and with political rituals, among other, shaping the community and 
everyday life in diaspora.
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Commemorations honouring the victims of communist violence represent the central 
political ritual of the diaspora in which traumatic events are remembered within the di-
asporic framework of interpreting the past, relationship with the homeland and position 
of the diaspora vis-à-vis Argentinean society. They play a significant role in the formation 
and persistence of the political and social organization of the community, the standard-
izing and historical interpretation of the social memories and reasons for the emigration, 
and a shared ideological platform based on the mythologies of the ancestral homeland, 
return, and preservation of Slovenian and Catholic identity. The content of the ceremonies 
appears rather unambiguous, representing a strong ideological and political stance of the 
community, though in practice, certain ideological divergences do exist within it on the 
internal level.8 The commemorations are managed by the political elite of the commu-
nity, and their staging is highly organized, with a performative expression aimed at the 
members of the Slovenian community, as well as the Argentinean and Slovenian public. 
Among the many ceremonies that preserve the memory of the events during the war and 
after it, the central diaspora-maintaining political ritual appears to be precisely the com-
memoration of the victims of communist violence. Throughout time, the official speakers 
of the event were Homeguard veterans, persons who survived the mass executions, 
eminent artists and academics, and other political elites of the community, whereas the 
rituals are aimed at preserving the memories of wartime violence, torture, oppression 
and the over-arching theme of exodus from the homeland. The memories are given au-
thority and power by the narratives of various individuals and their personal experi-
ences of violence, as well as direct allusions to biblical content. In this sense, the com-
memorations also operate as a way of transferring memories and historical interpretation 
onto younger generations.

Commemorations also expressed a highly specific conceptualization of the relation-
ship between the homeland and foreign soil: the Homeguard struggle was represented as 
a nationally-liberating one, united under Catholic faith, and communism was perceived 
not as an indigenous but rather a pervasively foreign, Soviet influence. The Slovenians 
conceptualized communism and, by extension, the communist Yugoslavia, as the oc-
cupier of Slovenia. The Slovenian independence in 1991 is, accordingly, celebrated as the 
liberation of the homeland. The commemorations of the victims of communist violence 
thus manifest as a resilient ritualization of particular memories of the World War II and 
the communist revolution – perceived as the core of communist Yugoslavia – in addition 
to simultaneously celebrating its collapse.

 8 During interviews, quite a few interlocutors were critical or at least reserved with regard to the above-
described interpretation of history and the strongly charged political and ideological position of the com-
munity, but these frictions did not manifest in the commemorations themselves.
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Jak żech se dowała szyć ślóńskóm suknie. Szkic 
autoetnograficzny

How I Had a Silesian Frock Made. An Autoethnographic Sketch

Streszczenie: Artykuł relacjonuje autoetnograficzny projekt uszycia sobie przez autorkę cieszyń-
skiego stroju, który jest wyrazem jej śląskiej tożsamości. Projekt wynikał również z potrzeby ba-
dawczego monitorowania tego procesu. Relacja dotyczy powstawania projektu sukni śląskiej 
i szycia poszczególnych jej elementów, kontaktów z rzemieślnikami i rzemieślniczkami, eksperta-
mi, a także innymi użytkowniczkami tego typu strojów. Artykuł kończą uwagi dotyczące roli 
i znaczenia stroju dla śląsko-cieszyńskiej społeczności.

Słowa klucze: autoetnografia, Śląsk Cieszyński, strój cieszyński, śląskość

Summary: The paper relates an autoethnographic project consisting in the author’s having 
a Cieszyn costume sewn for her. It is a symbol of her Silesian identity; also, the project resulted 
from the need to monitor the process. The paper describes the concept of the costume, relates the 
stages of producing its parts, and tells of contacts with craftsmen and craftswomen, experts, as well 
as other users of such costumes. The paper is concluded by remarks about the role and meaning of 
the costume for Cieszyn Silesian community.

Key words: autoethnography, Cieszyn Silesia, Cieszyn costume, Silesian-ness

Translated by Author

Projekt uszycia sobie cieszyńskiego stroju, zwanego śląską suknią był dla mnie bar-
dzo ważnym przedsięwzięciem: zarówno pod względem tożsamościowym, jako wyraz 
mojej śląskości; jak i badawczym, jako próba refleksyjnego namysłu nad tym projektem 
i jego analiza. Rezultaty przedstawiłam w innym autoetnograficznym tekście, gdzie 
skupiłam się na kwestii performatywności i odkrywaniu głębszych motywacji (Kubica 
2019). Tutaj chcę przedstawić proces tworzenia mojego stroju i jego poszczególnych 
części, rodzenia się koncepcji, estetycznych rozterek, poszukiwań odpowiednich mate-
riałów, a przede wszystkim spotkań z ludźmi, na których natknęłam się przy okazji re-
alizacji tego projektu: rzemieślniczek i rzemieślników, użytkowniczek oraz rodzimych 
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ekspertów i specjalistek. Od razu chcę też zastrzec, że nie używam na określenie mojej 
śląskiej sukni określenia „strój ludowy”, bo nie ma ona już z „ludem” wiele wspólnego.

Autoetnografia stała się dla mnie bardzo ważną metodą badawczą i pisarską, gdyż 
pozwala na połączenie systematyczności podejścia naukowego z ewokatywnością i lite-
rackością. Mimo pozoru spontaniczności i intuicyjności wymaga wiele wysiłku zarówno 
na etapie zbierania materiału, jak i komponowania tekstu. Autoenografia przede wszyst-
kim pozwala integrować w jednym projekcie osobę badacza czy badaczki z kulturą, 
którą bada, zapewnia jego czy jej obecność w procesie badawczym i w tekście, pielęgnu-
je żywe doświadczenie, cechuje się silną refleksyjnością, zaangażowaniem, ale ujawniając 
osobę badacza czy badaczki, czyni ich podatnymi na zranienie (Ellis 2004; Anderson, 
Glass-Coffin 2013; Reed-Danahay 2009; Kacperczyk 2017; Holman Jones 2009). Autoet-
nografia, kontestując tradycyjne chowanie się badaczy za formą bezosobową tekstu po-
zorującą „obiektywność”, zmusza ich do przyjęcia za niego odpowiedzialności.

Mój projekt autoetnograficzny jest dobrym przykładem przedsięwzięcia realizujące-
go postawę „antropolożki tubylczej”, czyli badaczki studiującej mniejszościową społecz-
ność, z której się wywodzi (Kubica 2011). Dałam sobie uszyć suknię, która ma być 
wyrazem mojej śląskiej tożsamości, ale jednocześnie monitoruję ten proces jako badacz-
ka. Analizowałam też przejawy modernizacji w mojej rodzinie, które sprawiły, że już 
obie moje babcie, będąc żonami rzemieślników, nosiły się po miejsku. W swoim osobistym 
doświadczeniu byłam zatem odcięta od możliwości obserwowania noszenia cieszyńskie-
go stroju, a widywałam go jedynie na obcych, starych kobietach w kościele, czy na 
występach zespołów folklorystycznych. W dzieciństwie byłam posiadaczką takiego 
stroju, uszytego mi przez babcię, ale był to kostium zakładany jedynie z okazji ustrońskich 
dożynek (bardzo ważnego święta lokalnej społeczności zainaugurowanego w tej formie 
jeszcze przed drugą wojną światową (Kubica 2008)). Ale później nie miałam już z cie-
szyńskim strojem do czynienia, a sam problem jego funkcjonowania nie zaprzątał raczej 
mojej – skierowanej „ku światu” – uwagi.

Zainteresowanie nim przyszło wraz z krzepnięciem mojej śląskiej tożsamości: po-
wrotem do śląszczyzny, mojego ojczystego języka (Kubica 2018) i innych emblematów. 
Cieszyński strój jest jednym z nich. Ale wynikało to także z mojego feminizmu i dowar-
tościowywania żeńskiej linii tradycji. Co ważne, jedynie kobiecy strój cieszyński przetrwał 
do czasów najnowszych w sposób w miarę naturalny, męski zanikł już w połowie XIX wie-
ku i był później odtwarzany na potrzeby zespołów folklorystycznych. Dzieliłam te za-
interesowania z moim kolegą uniwersyteckim i śląsko-cieszyńskim ziomkiem, Jerzym 
Krzyszpieniem, pochodzącym z Jaworza, który wiele zaangażowania włożył w działal-
ność mającą na celu upowszechnienie noszenia śląskiej sukni, jako odświętnego stroju, 
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szczególnie przy okazji konfirmacji i innych ewangelickich i lokalnych uroczystości. 
Kobiety w rodzinie Jurka nosiły cieszyńskie stroje jeszcze do lat sześćdziesiątych, a on 
wyrósł wśród tych sukien, wiedział jak się nosi ich poszczególne elementy, z czego i jak 
zostały uszyte, a także umiał ocenić ich estetykę, pamiętał komentarze swoich krewnych 
na ten temat. Jego babcia do śmierci nosiła śląską suknię, ale matka swoją zakładała już 
tylko na wyjątkowe okazje, jak bal w sąsiedniej miejscowości czy wizyta norweskiego 
biskupa w jaworskiej parafii.

Tę wiedzę, nabytą w drodze kulturowej osmozy, wzbogacał lekturą opracowań etno-
graficznych (które czasami poddawał krytyce) (Krzyszpień 2007), a także wnikliwemu 
studiowaniu zdjęć i eksponatów muzealnych. Stanowiliśmy razem z jego koleżanką z Ja-
worza, Danutą Pawlus, nieformalne Towarzystwo Przyjaciół Stroju Śląskiego. Poszukiwa-
liśmy materiałów do zbudowania strony internetowej na ten temat. Jurek opracował krótki 
tekst informacyjny o kwestiach estetycznych cieszyńskiego stroju, wynikły z doświadczeń 
współczesnego jego używania (rozsyłał ją potencjalnie zainteresowanym, jak na przykład 
ewangelickie i katolickie parafie na Śląsku Cieszyńskim po obu stronach granicy).

Oto wstęp tego tekstu:

Odświętny kobiecy strój cieszyński cechuje powściągliwa elegancja. Swoją pierwotną harmonię 
zachowywał on mniej więcej do czasów pierwszej wojny światowej. W okresie międzywojennym 
– chociaż nadal noszono go stosunkowo często – poddawał się wpływom mody ponadregionalnej. 
Na przykład niekorzystnym zmianom ulegała koszula wierzchnia kabotek i jej odświętna odmia-
na koszułka, upodabniając się stopniowo do zwykłej miejskiej bluzki. (...) Po okresie względnego 
zapomnienia strój ten bywa coraz częściej wkładany na uroczystości prywatne i publiczne: do 
ślubu, w większe święta itd. Zainteresowanie nim bierze się między innymi stąd, że poświęca 
się uwagę oryginalnemu wyglądowi ubioru. To oznacza, że przywraca się mu jego dawną 
elegancję, a więc atrakcyjność. (...) Kobiety i dziewczęta, które obecnie wkładają strój cieszyński, 
czynią to z sentymentu do tej śląskiej tradycji, ale i dlatego, że się im on po prostu podoba. Nosze-
nie go przy szczególnych okazjach sprawia im radość. Oczywiście tylko wówczas wkładanie go 
ma sens. Niektóre z nich strój odziedziczyły i uzupełniły, inne go pożyczają, a jeszcze inne spra-
wiają sobie dla własnej satysfakcji nowy (Krzyszpień 2011).

Chodziło zatem o przywrócenie pierwotnego wyglądu śląskiej sukni i dowartościo-
wanie jej estetyki.

Jak można krótko scharakteryzować cieszyński strój? Główną częścią tego ubioru 
jest suknia w ciemnym kolorze, czyli aksamitny zdobiony żywotek (gorset), do którego 
doszyta jest suto marszczona wełniana spódnica z błękitną lamówką. Pod spód zakłada 
się ozdobioną haftami białą bluzkę (kabotek lub koszułka) z bufiastymi rękawami i hal-
kę ze wstawkami, a na suknię jedwabny wzorzysty fartuch. Z tego samego materiału co 
fartuch, uszyta jest chustka, którą razem z koronkowym czepcem zakładają mężatki. 
Całości stroju dopełnia szarfa związana w pasie oraz biżuteria: srebrne lub pozłacane 
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hoczki (zapinki) na żywotku, łańcuszek do jego sznurowania, broszka do spięcia stójki 
kabotka i srebrny pas. Wszystko musi być kolorystycznie dobrane i dopracowane.

Strój cieszyński ma bogatą dokumentację etnograficzną i był przedmiotem kilku 
opracowań (Dobrowolska 1930; Gładysz 1938; Bazielich 1958; Fierla 1977; Bazielich 2006; 
Michalczyk 2007; Lipa-Kuczyńska, Grabińska-Szcześniak 2011; Kiereś, Studnicki, Sosna 
2014). Korzystałam z tego zasobu i doceniam wiedzę autorów i autorek, wiele moich 
spostrzeżeń wpisuje się w ich rozpoznania. Jednak mój projekt miał inny charakter: nie 
chodziło o ogólną wiedzę i generalizacje, ale o bardzo konkretną praktykę i jej opisanie.

Projekt

Bezpośrednim powodem obstalowania przeze mnie cieszyńskiego stroju był ślub córki 
w maju 2018 roku. Miałam od początku dość wyraźną ideę swojej sukni: powinna być 
czarna, a reszta ubioru w stonowanych kolorach, najchętniej szarych, co miało dobrze kon-
trastować z bielą kabotka. Przejrzałam wszystkie dostępne albumy i opracowania z wzora-
mi haftów na żywotkach i wybrałam jeden, który mi się najbardziej podobał. Był prostym 
motywem kwiatowym przedstawiającym róże: rozkwitłe i w pąkach. Znalazłam go w jed-
nym z opracowań Barbary Bazielich. Był to „muster, czyli wzór żywotka, Jasienica, pow. 
Bielsko-Biała” (Bazielich 1958). Inne wzory miały pewien naiwny urok, ale były często zbyt 
toporne albo kiczowate. Najbardziej podobały mi się najstarsze hafty: grubo wyszywane 
złotą lub srebrną nicią, ale ich wzory były dostosowane do ówczesnych krótkich żywotków 
zdobionych jeszcze taśmami pasmanteryjnymi i nie nadawały się dla moich celów.

Postanowiłam swój projekt skonsultować z Andrzejem Niedobą, innym moim krajanem. 
Pochodzi z Równi koło Ustronia, studiował fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później 
malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych. Współpracowaliśmy przy wystawie Krakowskie 
rody ewangelickie i przy innych okazjach. Znam jego zainteresowanie i wiedzę dotyczącą 
cieszyńskich strojów. Odwiedziłam go w pracowni przy Królewskiej w Krakowie, bo chcia-
łam z nim omówić kwestie estetyczne. Pod oknem stoi przykryty przezroczystą folią ma-
nekin z kompletną śląską suknią. Większość elementów została przez niego znaleziona 
w rodzinnym domu i należała do jego babci: suknia z żywotkiem, fartuch ślubny, bluzka 
jedwabna, będąca zmodernizowanym kabotkiem. I jeszcze czepiec z chustką, która nie 
stanowi kompletu z fartuchem – dostał je od sąsiadki. Poza tym ma jeszcze dwie inne suk-
nie wiszące na wieszakach, dwa żywotki powieszone na oparciach krzeseł, trzy czepce oraz 
kilka kompletów hoczków, które kupował w antykwariatach i na targach staroci.

Opowiedziałam mu o swojej koncepcji: chcę żeby moja suknia była zgodna z filozo-
fią cieszyńskiego stroju, ale jednocześnie żeby odpowiadała mojemu współczesnemu 
gustowi estetycznemu. Doskonale rozumiał, o co mi chodzi. Oprócz analizowania jego 
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kolekcji, przejrzeliśmy wzory haftów w opracowaniach etnograficznych i zgodził się, co 
do mojego wyboru. Zastanawialiśmy się nad rozplanowaniem poszczególnych motywów 
i kolorystyką. Wyszłam od niego utwierdzona w swoich pomysłach, dostałam estetycz-
ną (ale też etnograficzną) przepustkę do ich realizacji.

Suknia

Odwiedziłam krawcową w Jaworzu, Krystynę Koenig, którą poznałam już wcześniej 
i o której wiedziałam, że zajmuje się szyciem cieszyńskich strojów. Razem z Jurkiem 
jeździła do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, by odrysowywać wzory sukien i kabotków, 
podpatrywać rozwiązania konstrukcyjne i motywy zdobnicze. Od tego czasu wykonała 
już wiele strojów: dla konfirmantek, członkiń i członków różnych zespołów, młodych 
par i starszych gaździn. Siadłyśmy w warsztacie, mieszczącym się na parterze jej domu 
i spisałam, co i w jakiej ilości mam kupić. Był to cały wykład na temat tego, jak to 
wszystko ma wyglądać i gdzie to ewentualnie można dostać. Wydawało mi się, że naj-
mniej kłopotów będzie z nabyciem dobrej jakości czarnej wełny na suknię. Materiał nie 
może być sztywny i zbyt gruby, powinien się „lać”. Ale dopiero w Bielsku rzeczywiście 
mi się to udało. Odbyłam też ciekawą rozmowę z właścicielką sklepu, która jest techno-
lożką włókiennictwa i pracowała dawniej w jednej z bielskich fabryk. Z goryczą mówi-
ła, że teraz w mieście z takimi tradycjami nie ma już ani jednej fabryki włókienniczej. 
Przyznała, że sama po dobre materiały jeździ do Włoch: „im się to jakoś ciągle opłaca 
produkować”. Kupiłam piękną włoską wełnianą żorżetę o głębokiej czerni.

Bielskie tradycje włókiennicze sięgają pierwszej połowy XVI wieku. Tworzyli je 
głównie niemieccy osadnicy z bielskiej wyspy językowej. Po drugiej wojnie światowej 
było w Bielsku-Białej i okolicy jeszcze kilkadziesiąt fabryk, które później połączono 
w 12 zakładów i upaństwowiono. Nie przetrwały jednak transformacji ustrojowej i w la-
tach dziewięćdziesiątych zaczęły po kolei upadać.

Fartuch i chustka

Fartuchy w XIX wieku były proste, szyte z wygładzonego specjalnym narzędziem 
kretonu, który się błyszczał. Później weszły jedwabne materie, sprowadzane z Wiednia. 
Estetyka była ta sama, ale zmieniały się materiały i techniki.

Dana Koenig, animatorka kultury, moja szkolna koleżanka, opowiadała mi, że na 
potrzeby występów w zespole fartuchy muszą być kolorowe i raczej jasne, bo ciemne wy-
glądają niedobrze na scenie. Ja jednak chciałam, żeby mój był w stonowanych barwach. 
Projektując moją suknię, doszłam do wniosku, że najpierw muszę mieć materiał na fartuch, 
a potem do niego dobiorę kolory na haft, lamówkę i przepaskę. Krawcowa poleciła taftę 
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jako najlepszy materiał na fartuch. Byłam we wszystkich większych sklepach w Bielsku 
i Cieszynie, a potem jeszcze w Krakowie. Tafty jedwabnej nie było prawie wcale. Domi-
nują tkaniny z tworzyw sztucznych (wątek czarny a osnowa w żywym kolorze). W cie-
szyńskim sklepie powiedziano mi, że klientki kupują na fartuchy do stroju także tkaniny 
żakardowe, ale one są trochę zbyt mięsiste. Danka mówiła, że dobrze nadają się zachodnie 
story ze sklepów z używaną odzieżą. Moja suknia miała być pięknym strojem na specjal-
ne okazje, więc nie odpowiadała mi ta wizja. Kupiłam w końcu bardzo ładny czarny jedwab 
w wytłaczane różyczki, ale czarny nie nadaje się na ślub. Byłam dość zdesperowana, aż 
przypomniałam sobie, że córka przywiozła mi kilka lat temu ze swej wyprawy do Nepalu 
i Indii kupon pięknej srebrzystej surówki jedwabnej. Krawcowa zaakceptowała ten pomysł, 
więc mogłam zacząć myśleć o kolorystyce innych części garderoby.

W tekście Krzyszpienia na ten temat jedynie, że „Fartuch powinien sięgać dolnego 
brzegu sukni“ (Krzyszpień 2011).

Żywotek

Wcześniej żywotki były krótkie i ozdabiane złotą lub srebrną taśmą pasmanteryjną 
i haftami w tych kolorach. W okolicach pierwszej wojny światowej uległy wydłużeniu 
i były wyszywane kolorowymi nićmi, bo tamte materiały stały się niedostępne. Agniesz-
ka Dobrowolska w pracy o żywotku cieszyńskim pisze, że w zbiorach Muzeum Śląskie-
go, które miały kilkaset okazów, żaden wzór się nie powtarzał (Dobrowolska 1930). 
Świadczy to o niezwykłej kreatywności dawnych hafciarek. W opracowaniu Jurka 
Krzyszpienia jest na ten temat tylko tyle:

Żywotek powinien być dostosowany do figury. W przypadku dorosłej kobiety czasami należy 
zwiększyć obwód żywotka przez dosztukowanie go tym samym materiałem z prawej i lewej 
strony, aby przedniczki były na przedzie, a nie po bokach (Krzyszpień 2011).

Taka też była jego uwaga co do mojej sukni, gdy już była gotowa: za bardzo mi się 
rozchodziły poły żywotka. Udało się to nieco poprawić.

Krawcowa skroiła z czarnego aksamitu mój żywotek, a potem razem odwiedziłyśmy 
hafciarkę, która miała go ozdobić. Dom jednorodzinny z lat siedemdziesiątych, niedale-
ko zjazdu z drogi ekspresowej. Piesek pekińczyk szczeka na korytarzu. Pani pracuje 
w kuchni, przy stole pod oknem. Zagadnęłam do niej po śląsku (jak zawsze czynię, gdy 
spotykam kogoś w moich rodzinnych stronach), ale nie odpowiedziała w tym języku 
i cały czas mówiła po polsku. Wspominała, że dwadzieścia lat pracowała w Cepelii 
w Skoczowie. Pochwaliła się tym, co akurat robiła: haftem krzyżykowym na bawarskim 
stroju męskim (realizując zlecenie z Niemiec). Pokazałam jej wybrany przez siebie wzór 
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(wcześniej przygotowałam różne jego wielkości na papierze, drukując skan w kilku 
rozmiarach), zastanawiałyśmy się, jaki ma być duży, co ma być z przodu i na ramiączkach. 
Bardzo jej się podobała moja koncepcja stonowanych i matowych kolorów i ponarzeka-
ła na niektóre klientki, które chcą, żeby były jak najbardziej krzykliwe: czerwone, różo-
we, czy jasno niebieskie, a przecież „tu nigdy nie używano takich kolorów do haftów” 
– powiedziała. Uprzedziła też, że bardzo źle się haftuje srebrnymi i złotymi nićmi, bo 
się łamią. Poradziła, jaką przędzę mam kupić i ile jej będzie potrzeba.

W Krakowie znów odwiedzam kolejne sklepy, tym razem pasmanteryjne. Najwięk-
szy wybór jest w Galerii Krakowskiej. Kolor staram się dobrać do kupionej wcześniej 
granatowej tafty na lamówkę i przepaskę. Wybieram ciemnoniebieski – na kwiaty, ciem-
nozielony – na listki i łodyżki, srebrny – na kontury.

Gdy przychodzę kolejny raz do hafciarki: czyści z kłaków gotowe już plecy żywotka 
przy pomocy lepkiej rolki. Wygładza je, jest wyraźnie zadowolona ze swojej pracy. Na-
leżałoby z nią porozmawiać o tym, jak to się stało, że zaczęła pracować w Cepelii, co 
tam robiła, skąd teraz bierze wzory itd. Ale już teraz można podsumować: oto hafciarka 
nie-stela (czyli nie stąd, popularne na Śląsku Cieszyńskim określenie przybyszy) stoi na 
straży tradycyjnego cieszyńskiego rzemiosła. To ciekawa sytuacja.

Przeposka
Przeposka (szeroka wstążka zawiązywana w pasie z przodu, o barwie stonowanej: zatem nie 
czerwona czy różowa) jest szczególnie efektowna, gdy sięga dolnego brzegu fartucha, ale może 
też sięgać trzech czwartych bądź czterech piątych długości fartucha. Można ją przypiąć małą 
agrafką, by się nie przesuwała. Kokarda lekko opada na obie strony (Krzyszpień 2011).

Kupiłam w Bielsku granatową taftę (sztuczną, czarno-niebieską) na szeroką lamówkę 
dołu sukni i przepaskę. Lamówka powinna być niebieska, ale w mojej koncepcji strój ma 
być raczej ciemny, więc taka lamówka za bardzo by się wyróżniała. Nie chciałam też 
zazwyczaj używanej na przepaski kupnej wstążki z haftem, bo nie mogłam nigdzie zna-
leźć takiej, która by pasowała do mojej koncepcji. Wolałam już uszytą przepaskę z jed-
nolitego materiału. Krawcowa uszyła ją z jednej warstwy. Jest trochę zbyt wiotka i marsz-
czy się w pasie. Poprosiłam o uszycie drugiej – podwójnej, a w środku na pewnym 
odcinku z przyklejoną flizeliną, co powinno temu zapobiec. Rozważam też wyhaftowanie 
na niej tego samego motywu, co na żywotku. Dawniej ozdabiano przeposki w ten sposób.

Czepiec

Jakiś czas temu dowiedziałam się, że siostra mojej babci, Mani Błaszczykowej, Zu-
zia Szarcowa trudniła się wyrobem koronkowych czepców techniką klockową. A babcia 
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je potem sprzedawała w Cieszynie (sama nie mogła się zajmować robótkami ręcznymi 
ze względu na bardzo słaby wzrok). Córka cioci Zuzi, Hanusia Bałonowa, która mi to 
opowiadała, znalazła jakiś czas temu na strychu osprzęt do robienia tych koronek: mięk-
ki wałek pokryty suknem z powbijanymi weń szpikami i wiszącymi na nitkach klocka-
mi, czyli podłużnymi szpuleczkami. Było to wszystko zakurzone i zetlałe, więc Hanusia 
wyrzuciła to do śmieci. Matka miała potem do niej pretensje. Mnie – oczywiście – też 
bardzo tego szkoda. Hanusia wspominała mi kiedyś, że jeszcze kilka takich czepców, 
starych i zażółconych, gdzieś w domu do niedawna było. Ona sama jest już prawie zu-
pełnie niewidoma, ale obiecała ich poszukać razem z synową. Nie znalazły niczego, 
podejrzewają, że musiały się już tego wcześniej pozbyć. Szkoda. Moja druga babcia, 
Andzia Kubicowa, też umiała robić klockowe koronki i zostało mi po niej sporo różnych 
wstawek. Planowałam je wykorzystać do ozdobienia halki.

Na pewnym etapie przygotowań trafiłam do firmy Folk-Styl w Czeskim Cieszynie, 
mieszczącej się w tym samym budynku, co zaolziańskie pismo „Zwrot”. Produkują w niej 
różne cieszyńskie stroje. Wykonują maszynowy haft na żywotkach (najpierw opracowu-
je się komputerowo wzór, a po akceptacji przez klientkę nanosi na materiał). Niezbyt mi 
się podobały efekty tej działalności: hafty były zbyt grube i „bezduszne”. Ale tam właśnie 
kupiłam jeden z dwóch ostatnich czepców, jakie mieli. Już więcej nie będzie. Kobieta, 
która je wykonywała, niedawno zmarła. Nie dowiedziałam się, niestety, skąd była ta 
koronczarka i jakie miała wzory.

Krzyszpień:

Tradycyjnie dziewczęta mają włosy g ładko zaczesane w tył głowy, ewentualnie na środku 
z przedziałem, splecione w jeden warkocz ze wstążką w kolorze przeposki. (Grzywki się nie 
zaleca, a jeśli – w obecnych czasach – już jest i trudno ją, na przykład przy pomocy lakieru do 
włosów, zaczesać w tył, nie powinna zanadto zakrywać czoła.). Kobiety zamężne mają na głowie 
koronkowy czepiec, na który zakładają nie zachodzącą na uszy chustkę starannie związaną z tyłu 
głowy na żurek (na pidło) według przyjętego wzoru (Krzyszpień 2011).

Mam ambiwalentny stosunek do cieszyńskiego nakrycia głowy, obowiązkowego dla 
mężatek, czyli czepca i wiązanej z tyłu chustki. Nie jest ono zbyt twarzowe, nie każda 
kobieta w tym dobrze wygląda. Miałam pomysł, by może zrezygnować z chustki, a no-
sić jedynie uwspółcześniony koronkowy czepiec, ale byłoby to raczej niezrozumiałe, 
więc zrezygnowałam.

Nie noszę czepca, a gdy mnie pytają: „czymu żeś nima wyczepióno i wyżurkowano?”, 
mam świetną wymówkę, że nie ma mi go kto pomóc założyć. Zazwyczaj to wystarcza. 
Ale staram się mieć upięte do tyłu włosy i nieco zaczesaną grzywkę. Rezygnacja z czep-
ca, czyli tego najbardziej patriarchalnego elementu stroju, jest moją główną inwencją 
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modernizacyjną. Krzyszpień nie jest przekonany co do jej zasadności, ale będziemy 
jeszcze na ten temat dyskutować. Mam nadzieję, że uda mi się go przekonać.

Kabotek

U Krzyszpienia na ten temat: „Koszula wierzchnia powinna być dobrze wykroch-
malona i wyprasowana, by rękawy były bufiaste. Mankiet rękawa powinien być dosto-
sowany do grubości ramienia nad łokciem, by rękaw się nie zsuwał” (Krzyszpień 2011).

Krawcowa, pani Krysia, pokazała mi, jak robiono dawniej kabotki: bardzo marsz-
czone przy szyi i na karku. Skarżyły się na to dziewczęta z zespołów, że w czasie tańca 
im się te kabotki podciągają do góry i robi się nieładny garb. Dlatego Krysia dokonała 
uproszczenia kroju ze względów praktycznych. Wspominała też, że hafty w różnych 
wzorach, które nadają się do kabotków, można kupić w niektórych sklepach pasmante-
ryjnych, a produkuje je jeszcze tylko jeden zakład w Toruniu. Oglądałam je w pobliskim 
sklepie i potem jeszcze w kilku innych miejscach, ale nie bardzo mi się podobały: nici 
się za bardzo błyszczały, a wzory były niezbyt estetyczne. Przeszukałam szafy własne 
i rozpytałam w rodzinie. Znalazłam stare hafty, także maszynowe jak współczesne, ale 
mające w sobie szyk i klasę. Odprułam je od starego becika mojego kuzyna, który do-
stałam od cioci Zuzanki Kubicowej, i od halki mojego dziecięcego stroju, który się cu-
downie odnalazł wśród rzeczy po cioci Anusi Błąkałowej. Teraz pojawił się kłopot ze 
znalezieniem białego kretonu lub etaminy o odcieniu tych nieco już pożółkłych haftów. 
I znów odwiedziłam kilka sklepów z materiałami i przykładając tamte materie starałam 
się dobrać coś odpowiedniego. Nie było to łatwe.

Gdy mój piękny kabotek był już gotowy, dowiedziałam się od krawcowej, że jego 
wykrochmalenie i wyprasowanie lepiej powierzyć specjalistce. „Namiar” na taką osobę 
dostałam od znajomej rodziców, Niny Dobranowskiej, której córka Ania kilka lat wcze-
śniej szła do ślubu w cieszyńskim stroju (a później pożyczyła go w tym samym celu 
mojej córce, Julii). Zawiozłam kabotek na Kamieniec do pani Haliny Walczysko. Ostrze-
gała, że będzie to trwało kilka dni, bo po praniu i wykrochmaleniu rzecz musi porządnie 
wyschnąć, a pogoda wtedy nie była zbyt dobra. Zapytałam, czy używa ryżowego kroch-
malu, po którym materiał podobno nie żółknie, ale nie – stosuje zwykły ziemniaczany, 
który zupełnie wystarczy. Pytałam też, czy często się tym zajmuje, odrzekła, że dawniej 
owszem, prała i prasowała kabotki dla całych zespołów, ale teraz już nie, bo nie ma siły, 
a w dodatku musi się opiekować wnukiem. Pierwszy raz w życiu byłam na Kamieńcu, 
choć ten przysiółek jest zaraz za granicą Ustronia.
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Biżuteria: hoczki, lańcuszek, szpyndlik i pas

U Krzyszpienia jest sporo na temat biżuterii:

Do stroju cieszyńskiego nie zakłada się korali, kolczyków, bransolety ani zegarka na rękę. Zega-
rek na łańcuszku nosi się za przedniczką żywotka, czyli połą gorsetu. Jeśli ciągłe noszenie oku-
larów jest konieczne, to gdy istnieje taka możliwość, należy wybrać oprawki delikatne, a przy 
pozowaniu do zdjęć najlepiej okulary zdjąć. Srebrna broszka (która zastąpiła dawną kolistą lub 
sercowatą srebrną spinkę łączącą poły koszułki) jest okrągła lub owalna. Jednym z jej motywów 
dekoracyjnych jest kwiat cieszynianki wiosennej. Przypina się ją do stójki koszuli wierzchniej 
pod brodą. Srebrny (pozłacany) pas – rzecz kosztowna – nie jest konieczną częścią stroju. Zakła-
da się go na przeposkę i kokardę. Jego tania namiastka z koralików i cekinów nie jest zalecana, 
gdyż nie harmonizuje z elegancją reszty ubioru. Ozdoby srebrne, jak broszka czy hoczki do ży-
wotka, bywają dostępne w sklepach z antykami, ale można je też zamówić u złotnika znającego 
się na ich wyrobie według tradycyjnych wzorów. Czyszczenie starych ozdób ze srebra można 
zlecić złotnikowi lub posłużyć się środkiem do czyszczenia tego metalu dostępnym w handlu 
(Krzyszpień 2011).

Przypomniałam sobie, że mam po babci Błaszczykowej taki mały zegarek do nosze-
nia na łańcuszku. Będzie go trzeba dać do zegarmistrza do wyczyszczenia i naprawy, bo 
nie chodził pewnie z pięćdziesiąt lat.

Hoczki, czyli zapinki, to główny element zdobniczy żywotka. Są dwa ich rodzaje: srebr-
ne odlewane oraz wykonane z filigranu. Mają po dwa lub trzy oczka, przez które później 
przewleka się łańcuszek, którym sznuruje się żywotek. Pamiętam, że w domu były takie 
hoczki. Mama trzymała je w skrzynce na biżuterię. Gdy byłam na studiach, chciałam je 
przerobić na kolczyki. Zabrałam do Krakowa i przepadły w poprzednim życiu. Pamiętałam, 
jak wyglądały i chciałam teraz kupić takie same, ale nigdzie nie mogłam znaleźć takiego 
wzoru. Widać je wyraźnie na zdjęciu siostry mojej babci pozującej w śląskiej sukni.

U pani Krysi obejrzałam hoczki, które miała u siebie. Dwa komplety kupił Jurek 
u Pieczonki w Cieszynie dziesięć lat temu. Jedne są z filigranu na pozłacanej płytce 
i miały być do jakiegoś ślubnego stroju, ale w końcu nic z tego nie wyszło (ale nie wiem: 
ze ślubu, czy ze stroju?). Drugie były odlewane ze srebra, czyli takie, jak te moje rodzin-
ne. Wzór był inny, ale podobał mi się. Zapytałam Jurka, czy mógłby mi je odsprzedać, 
stwierdził, że woli mi je podarować. Przyjęłam ten dar jako symbol naszej dawniejszej 
wspólnej pracy nad monitorowaniem i upowszechnianiem śląskiej sukni. Gdy będę 
ubierać tę moją i zobaczę hoczki, to wspomnę Jurka, jego mamę i naszą pracę.

Jubilerzy. Pamiętam bardzo dobrze zakład Horaka w Cieszynie na Głębokiej (wtedy 
się ta ulica oficjalnie nazywała Armii Czerwonej), już blisko cieszyńskiego zamku. Ale 
nie wiedziałam, że był wybitnym znawcą i wytwórcą biżuterii do cieszyńskiego stroju. 
Czytałam o tym później. Obecnie tradycje tego zakładu kultywuje jego uczeń, mistrz 
Pieczonka, który ma warsztat i sklep na Wyższej Bramie, blisko ewangelickiego 
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kościoła Jezusowego. Pieczonka odtwarzał stare wzory hoczków i ma zawsze kilka ich 
rodzajów w stałej sprzedaży. Można też u niego zamówić pas. Taki najbardziej bogaty: 
z filigranu na pozłacanych płytkach kosztuje około 10 tys. złotych. Gdy byłam w tym 
zakładzie, żeby kupić łańcuszek (nie mieli akurat cienkiego, więc musiałam kupić grubszy), 
rozmawiałam najpierw ze sprzedawczynią, która jednak nie miała zbyt rozległej wiedzy 
na temat tradycyjnej biżuterii cieszyńskiej i zawołała z warsztatu mieszczącego się na 
zapleczu pracującego tam jubilera. Pokazywał mi różne rodzaje hoczków, a także poszcze-
gólne płytki pasa, który właśnie wykonywał. Zastanawialiśmy się, jak powinien wyglądać 
pas, który by stanowił komplet z moimi hoczkami. Motyw, który się na nich pojawia, 
mógłby być odlany i przymocowany do srebrnej płytki. Trudno mu było wycenić, ile by 
to kosztowało. W sklepie przy drzwiach wisi portret starego mężczyzny przy warsztacie. 
Gdy zapytałam sprzedawczyni, kogo przedstawia, odrzekła z dumą: „to mistrz Pieczon-
ka!”. Sklep ma swoją stronę internetową: obok zwykłych wyrobów oferuje także różne 
rodzaje „tradycyjnej biżuterii cieszyńskiej”. W Internecie można znaleźć ciekawy wywiad 
z Wiktorem Pieczonką, który opowiada o sobie i o Franciszku Horaku (Trzcionka 2007).

Muszę też wspomnieć innego jubilera – Kazimierza Wawrzyka z Ustronia, którego 
znałam we wczesnej młodości, bo nasi ojcowie się przyjaźnili. Spotkaliśmy się dwa lata 
temu w Warszawie na imprezie, organizowanej przez zasłużone stowarzyszenie zaol-
ziańskie Polski Związek Kulturalno-Oświatowy, która miała miejsce na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (wiele wysiłku i zapału zaolziańskich aktywistów, 
rzemieślników, młodzieży, a na widowni prawie żadnej publiczności, bo organizatorzy 
o tym nie pomyśleli). Rozmawialiśmy z Kazikiem o jego pasji – tradycyjnej biżuterii 
z filigranu, o tym, jak bardzo pracochłonna jest to robota, o różnych szczegółach tech-
nicznych. Mówiliśmy oczywiście po naszymu, czyli po śląsku. Umawialiśmy się na 
spotkanie w jego warsztacie, gdzie miał mi to wszystko pokazać. Nie doszło do niego, 
niestety. Kazik zmarł kilka miesięcy później.

Pas. Chyba żadna z moich przodkiń nie miała pasa, bo wywodziły się z dość ubogich 
rodzin i nie stać ich było na taki zbytek. Miała go mama Jurka, córka bogatych gospoda-
rzy, siedloków. Po jej śmierci Jurek z siostrą podarowali go swojej krewnej razem z „resz-
tą” stroju. Danka Pawlus, gdy zbliżały się jej sześćdziesiąte urodziny, zaproponowała 
rodzinie, żeby zamiast prezentów dali jej pieniądze, potem do tego jeszcze dołożyła ze 
swoich i kupiła sobie piękny pas, z którego jest bardzo dumna. Mam nadzieję, że i mnie 
się to kiedyś uda. Trzeba go będzie specjalnie zaprojektować, żeby pasował do moich 
odlewanych hoczków.

Brakuje mi jeszcze odpowiedniego szpyndlika, czyli małej broszki do spinania ka-
botka pod szyją. Mam nadzieję, że Pieczonka wykona coś odpowiedniego.
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Okrycia

Jakiś czas temu dowiedziałam się, rozpytując ciotek, że moja babcia, Andzia Kubi-
cowa, w czasie wojny, gdy zabrano do obozu koncentracyjnego jej męża i tam wkrótce 
zginął, musiała sama utrzymywać rodzinę i podjęła się szycia jakli (żakietów) okolicznym 
gaździnom. Jej siostra, Julia Wantułowa, zawodowa krawcowa, wtedy już pastorowa 
w Wiśle (a później biskupowa w Warszawie), kroiła jej materiał, a babcia później już 
dalej szyła sama. Ciocia Julcia była niezwykle uzdolnioną krawcową: w Muzeum Ustroń-
skim znajduje się kilka wytworów jej kunsztu: jakli z misternymi szczypankami i innych 
elementów ubioru. Przyjęłam te informacje z radością: choć obie moje babcie same już 
śląskich sukien nie nosiły, to przyczyniały się do ich produkcji.

Nie będę sobie na razie szyć jakli, ani szpyncera na chłody. Musi mi wystarczyć hacka. 
Dwadzieścia kilka lat temu kupiłam w krakowskim komisie górnośląską chustę. Stały się 
wtedy bardzo modne. Były wykonane z cienkiej wełny, ozdobione błyszczącymi laceto-
wymi frędzlami. Miałam dawniej też cieszyńską hackę, zrobioną na szydełku z czarnej 
wełny przez moją prababcię, Annę Blasbalgową. Przetarła się na środku, starałam się ją 
jakoś ratować, ale nie wyglądało to najlepiej, bo przędza, której użyłam, była za gruba.

Buty

Krzyszpień: „Obuwie: obecnie zaleca się czarne trzewiki na średnim obcasie, na 
przykład z paskiem z przodu“ (Krzyszpień 2011). Obawiałam się, że nie uda mi się łatwo 
kupić takich butów, szczególnie, że w ogóle trudno mi znaleźć wygodne obuwie. Ale 
miałam szczęście: w sklepie firmy „Styl-Folk” dowiedziałam się, że odpowiednie buty 
można zamówić w Internecie. Okazało się, że chodzi o firmę Akces, która produkuje 
„buty do tańca”, a mieści się pod Krakowem. Pojechałam tam i bez problemu nabyłam 
„czółenka śląskie”. Później musiałam je dać do rozciągnięcia, bo jednak trochę mnie 
uwierały, ale z czasem na pewno się ułożą do stopy.

Uwagi końcowe

Czym był dla mnie projekt uszycia sobie śląskiej sukni? Przede wszystkim pozwolił 
mi poznać różne obszary kobiecej aktywności i tradycyjnego rzemiosła, spotkać wielu 
ludzi i poznać ich kunszt, odbyć wiele rozmów. Okazało się, że praktyki związane z cie-
szyńskim strojem nie są wydzieloną formą działalności komercyjnej (poza firmą „Styl-
-Folk”), ale rozwijane są razem z innymi, „zwykłymi” zadaniami i wynikają raczej 
z pasji twórców niż tylko z chęci uzyskania zarobku. Odkryłam sieci powiązań między 
kobietami zajmującymi się produkcją różnych elementów stroju oraz tymi, które mają 
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na ten temat wiedzę. Są one zazwyczaj niezinstytucjonalizowane i oparte na prywatnych 
kontaktach. Wiedza lokalna dotycząca pozyskiwania odpowiednich materiałów, techni-
ki szycia i ozdabiania jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, ale także tworzona 
na nowo w oparciu o dawne wzory. Czasami przez osoby, które nie pochodzą ze Śląska 
Cieszyńskiego, ale które cenią jego tradycje.

Dowiedziałam się także, że w mojej rodzinie kobiety zaczęły nosić miejskie sukien-
ki, bo były tańsze i mniej kłopotliwe. A kilka moich przodkiń aktywnie działało na rzecz 
produkcji cieszyńskich strojów.

Od czasu, gdy rok temu dałam sobie uszyć śląską suknię, wielokrotnie miałam okazję 
ją założyć: przede wszystkim na ślub córki, na własne urodziny; a potem jeszcze na kilka 
wystąpień akademickich, gdy o tej sukni mówiłam (na zjeździe PTL i na posiedzeniu 
krakowskiego Oddziału oraz w cieszyńskiewj filii Uniwersytetu Śląskiego); na wykładzie 
o edukacji śląsko-cieszyńskich ewangeliczek w wiślańskiej bibliotece w ramach Szkoły 
Letniej i na wystąpieniu podczas Forum Ewangelickiego w Wiśle; w świetlicy cieszyńskiej 
Krytyki Politycznej na pokazie filmu historii mówionej Żywobyci przi granicy, który 
zrealizowałam z koleżankami; na spotkaniu towarzyszącym konferencji Kobiece utopie 
w działaniu w Krakowie; a ostatnio: na uroczystości pięćdziesięciolecia konfirmacji 
w ustrońskim kościele. Jest ta suknia faktycznie moim świątecznym strojem, zakładanym 
na wyjątkowe okazje. Ale jest też ubraniem, które jest sprawcze: powoduje, że ludzie 
opowiadają mi różne historie i własne doświadczenia związane ze śląską suknią w ich 
rodzinach, których inaczej by mi nie opowiedzieli; oglądają mnie, komentują, pytają 
o różne kwestie. Ten strój nie zostawia ich obojętnymi. Niektóre moje krajanki obiecują, 
że też sobie dają uszyć taki strój, albo, że wyjmą z szafy suknię po babci i ją doprowadzą 
do użytku. Ale przede wszystkim okazało się, jak bardzo ważny ciągle jest to symbol, jak 
potrafi uruchamiać emocje i rodzić cieszyńskie communitas: to jest ważne dla nas, Cie-
szynianek, ale nie jest to tylko sprawa kobiet, to sprawa całej społeczności.

Co by powiedziały o tym projekcie moje babcie? Na pewno by mi bardzo pomogły: 
zarówno koncepcyjnie, jak i konkretnie: coś odpruwając, fastrygując, wyszywając. One 
jeszcze posiadały praktyczną wiedzę na temat cieszyńskiego stroju. Mam nadzieję, że 
jakbym wreszcie zaprezentowała się im w gotowej sukni, to odrzekłyby z akceptacją: 
Piekne to mosz, dziełcha.
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Fot. 1 Rodzina Cichych spod Jelenicy w Ustroniu (1932). W śląskich sukniach są tylko kobiety 
z najstarszego pokolenia. Babcia autorki, Mania z Cichych Błaszczykowa (stoi w drugim 

rzędzie w środku) oraz wszystkie jej siostry noszą się już po miejsku. Fotografia z rodzinnego 
archiwum autorki

Fot. 2 Autorka w swoim dziecięcym stroju cieszyńskim na dożynkach w Ustroniu (1958).  
Fot. T. Kubica
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Fot. 3 Danuta Pawlus w swoim stroju i nowym pasie (przód), Jaworze (2018). Fot. G. Kubica

Fot. 4 Danuta Pawlus w swoim stroju i nowym pasie (tył), Jaworze (2018). Fot. G. Kubica
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Fot. 5 W sklepie jubilera Pieczonki w Cieszynie (2018). Fot. G. Kubica

Fot. 6 Krawcowa Krystyna Koenig w swoim warsztacie, Jaworze (2018). Fot. G. Kubica
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Fot. 7 Halina Walczysko prezentująca wykrochmalone i wyprasowane kabotki,  
Cisownica-Kamieniec (2018). Fot. G. Kubica

Fot. 8 Córka autorki, Julia Heller z mężem Piotrem Wojciechowskim podczas wesela  
w Warszawie (2018). Fot. K. Heller
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Fot. 9 Autorka podczas wykładu na Forum Ewangelickim, Wisła-Kubalonka (2018).  
Fot. D. Szczypka



Łódzkie Studia Etnograficzne

157

tom 58, 2019

Fot. 10 Autorka z koleżankami: Danutą Koenig i Lidią Szkaradnik, Ustroń (2018).  
Fot. K. Heller
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Fot. 11 Dyskusja panelowa w ramach konferencji „Kobece utopie w działaniu“, w tle fotografia 
różowej waginy; Dom Norymberski, Kraków (2018). Fot. J.H. Graff
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Wprowadzenie

Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest aktualnym tematem poru-
szanym w naukach humanistycznych. W Polsce w 2016 roku bartnictwo zostało wpisa-
ne na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego w ramach przyjętej przez 
UNESCO w 2003 roku Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę w 2011 roku. Wyróżnienie 
bartnictwa w formie sformalizowanego zapisu przyczyniło się do zwiększenia zaintere-
sowania pszczelarstwem, poszerzając z roku na rok krąg nowych adeptów sztuki dziania 
barci. W październiku 2018 roku uczestniczyłam w warsztatach bartniczych, nauczyłam 
się, jak dziać kłodę bartną oraz gromadziłam materiał empiryczny do pracy doktorskiej 
dotyczący działalności organizacji bartniczej. Artykuł jest wstępną analizą zebranego 
materiału empirycznego oraz refleksją nad wynikami badań.

Cel i metodologia badań

Etnograficzne badania pilotażowe prowadziłam w dniach 12–14 października 
2018 roku w miejscowości Lipiny, położonej na obszarze Puszczy Augustowskiej, 
w gminie Płaska, w powiecie augustowskim. „VII Warsztaty Bartnicze Bractwa Bart-
nego w Puszczy Augustowskiej” zorganizowała organizacja pozarządowa Bractwo 
Bartne / Fratrum Mellicidarum. Celem mojego wyjazdu było „wejście do środowiska” 
(Hammersley, Atkinson 2000: 65) oraz uzyskanie zgody od przedstawicieli organiza-
cji bartnej na prowadzenie badań, podczas których chciałam zastanowić się nad współ-
czesnymi tradycjami bartniczymi jako zjawiskiem wieloaspektowym, będącym jedną 
z form ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W kręgu moich zaintere-
sowań znalazły się takie tematy, jak odtwarzanie, adaptacja i upowszechnianie trady-
cji bartniczych na potrzeby lokalnych społeczności. Oprócz powyższych istotna jest 
dla mnie także płaszczyzna ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, rozu-
miana jako „(…) reprezentowanie interesów (...) osób zrzeszonych w organizacjach” 
(Brzezińska 2009: 164). Natomiast jedno z kluczowych pytań badawczych brzmi: czy 
możemy mówić o współczesnych tradycjach bartniczych, czy tylko o odtwarzaniu 
nieistniejącego świata? (Brzezińska 2009). Nieobojętna jest mi również płaszczyzna 
relacji człowiek – zwierzę, a także kwestia zarządzania zasobami naturalnymi w uję-
ciu ekologii kulturowej. Ujmując tradycje bartnicze w relacji do ekosystemów leśnych, 
nie można zapominać o tym, że:

same lasy, zmieniają się kształtując, przeobrażając i wpływając na percepcję lasów, manifestując 
się w rozmaitych punktach widzenia, dostarczając narzędzi do zrozumienia relacji pomiędzy 
ludźmi i środowiskiem. Problematyka antropologicznych studiów leśnych zakłada, że są one 
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w stanie współuczestniczyć w dostarczaniu wiedzy, która w przyszłości może pomóc w plano-
waniu zarządzania lasami, rozwiązywaniu narastających wokół nich sporów, ale także podkreśla 
złożoność powiązań między lasem a jego użytkownikami (Konczal 2017: 21).

Niniejszy artykuł dotyczy aspektów ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego w myśl Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Zgodnie z założeniami Konwencji ochronę rozumiem

jako środki mające na celu zapewnienie przetrwania niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 
w tym jego identyfikację, dokumentację, badanie, zachowanie, zabezpieczenie, promowanie, 
wzmacnianie i przekazywanie, w szczególności poprzez edukację formalną i nieformalną, jak 
również rewitalizację różnych aspektów tego dziedzictwa (Konwencja UNESCO, Dz. U. nr 172, 
poz. 1018, art. 2, pkt. 3).

Przedstawiciele organizacji bartniczych „odtwarzają” dawne praktyki bartnicze, 
a przejawem tych praktyk jest tworzenie nowych, „współczesnych” tradycji bartniczych, 
do których zaliczyć możemy organizowane cyklicznie warsztaty bartnicze.

W badaniach pilotażowych nie zakłada głębszego wniknięcia w badaną społeczność. 
Na tym etapie procesu badawczego istotne jest sprecyzowanie problemów i pytań ba-
dawczych, a także „przetestowanie oraz ocena narzędzia, które ma być wykorzystane 
w badaniu zasadniczym” (Grzeszkiewicz-Radulska 2012: 113). Zanim badacz wyruszy 
w teren, kluczowa staje się analiza źródeł zastanych i wywołanych, zebranych we wcze-
śniejszych badaniach.

Bartnictwo doczekało się wielu opracowań, w których najczęściej ujmowane było 
w ramy historyczne, jako zjawisko minione, związane z przeszłością, ponadto skupia-
no się na opisie tradycji bartnych w Polsce i na świecie (Barański 1979, Blank-Weissberg 
1937, Burszta 1954, Kargul 2011, Karpiński 1948, Keczyński 2017, Kielak 2004, Ku-
ciński 2017, Kuczyńska 2004, Rafacz 1938, Rogoziński 2015, Siudowska-Myzykowa 
1960, Szymusik 2006, Wróblewski 1987, 1991, 1997, 1998, 2009, Żukowski 1965). 
Prowadzone przez mnie badania, oprócz kontekstu historycznego, dotyczą bartnictwa 
w kontekście ekologii kulturowej. W naukach humanistycznych tematyka społeczno-
-przyrodnicza podejmowana była przez badaczy takich jak Mariusz Ciszek (2009), 
Kirsten Hastrup (2014), Tim Ingold (1990, 2011), Agata Konczal (2017), Katarzyna 
Wala (2016), Jacek Żukowski (2011). Biorąc pod uwagę współzależności pomiędzy 
człowiekiem a pszczołą, na uwagę zasługuje publikacja amerykańskiej badaczki Kori 
Nadine Armstrong Beeing with Bees: An Anthropological Study on Human-Animal 
Relations i Southern Beekeeping (Armstrong 2016). Autorka odnosi się do relacji mię-
dzy pszczelarzami a rodzinami pszczelimi, wskazując na zależności łączące świat 
natury i kultury. Podstawą do napisania książki były dla niej etnograficzne badania 
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terenowe. Armstrong zaintrygowana była tym, w jaki sposób pszczelarze postrzegają 
świat rodzin pszczelich. Swoje dane zbierała stosując jawną obserwację uczestniczącą. 
Publikacja Armstrong wpłynęła na ukierunkowanie moich zainteresowań badawczych 
i przyczyniła się do podjęcia przeze mnie tematu bartnictwa z perspektywy społeczno-
-kulturowej. Badania pilotażowe wśród pszczelarzy i bartników ukazały mi fascynu-
jące światy ludzi, pszczół i relacji między nimi, co utwierdziło mnie w przekonaniu, 
jak ważna jest ochrona współczesnych praktyk „chodzenia koło barci” (Wróblewski 
1997: 64).

Równolegle do analizy źródeł zastanych i wywołanych, prowadzę obserwację dys-
kursu w przestrzeni medialnej. Oczywiście tego rodzaju badania stanowią wyłącznie tło 
zasadniczych badań terenowych. W artykułach takich jak Bartnictwo wraca do polskich 
lasów (Nauka w Polsce 2017), Wielki powrót barci do polskich lasów (Ogródinfo.pl 2017), 
Powrót do tradycji. W lasach coraz więcej dzikich pszczół (Kaien, Adom 2016) zwraca 
się uwagę na to, że bartnictwo to odradzająca się i podkreślająca polskość tradycja. Do-
strzegam, że w projektach opisywanych w sieci, a realizowanych przez instytucje pań-
stwowe, organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne, bartnictwo funkcjonuje 
jako „wyróżnik polskości”. Akcentowanie faktu, że „Polska jako jedyny kraj Unii Euro-
pejskiej podjęła próbę przywrócenia na swoim terenie bartnictwa, jako szansę ochrony 
przyrody i staropolskiej tradycji” (Madras-Majewska 2012: 33–38) jest częstym zabiegiem 
medialnym. Po analizie wybranych artykułów stwierdzam, że bartnictwo urosło do 
rangi „mitu narodowego, w którym jest ono nieodłączną częścią lasu (polskiego) i współ-
tworzy las będący (polskim) dziedzictwem kulturowym tylko dzięki strażnikom tego 
dziedzictwa (bartnikom, leśnikom)” (Konczal 2017: 66).

Podczas rekonesansu badawczego zebrałam materiał empiryczny pozwalający na 
przeprowadzenie wstępnych analiz, podsumowań i refleksji. Literatura przedmiotu 
– z jednej strony, i obserwacja dyskursu współczesnych tradycji bartniczych w przestrze-
ni medialnej – z drugiej, to pierwszy etap moich etnograficznych badań terenowych. 
Kolejnym etapem była penetracja terenowa i doświadczenie „pierwszych dni w terenie” 
(Hammersley, Atkinson 2000: 64) wraz z zastosowaniem technik badawczych, takich 
jak jawna obserwacja uczestnicząca lub częściowo uczestnicząca oraz przeprowadzenie 
nieustrukturyzowanych wywiadów jakościowych. Podczas rekonesansu badawczego 
prowadziłam dziennik badań terenowych zarówno w wersji papierowej, jak i elektro-
nicznej, stanowiący dla mnie ważne źródło wiedzy etnologicznej (obserwacja, rejestra-
cja, refleksja, opis). Takie kompleksowe podejście do kwestii współczesnych tradycji 
bartniczych, w kontekście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego, jest konieczne do tego, aby spojrzeć na badane zjawisko z perspektywy 
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społeczno-kulturowej. Podczas kilkudniowego pobytu przeprowadziłam wywiady nie-
ustrukturyzowane z przedstawicielami organizacji bartnej i uczestnikami warsztatów 
bartniczych oraz zgromadziłam dokumentację fotograficzną (wykonałam 231 zdjęć) 
i nagrania dźwiękowe (10 nagrań). Materiał wizualny podzieliłam na ten dotyczący te-
matyki warsztatów (wprowadzenie teoretyczne, zagadnienia związane z bezpieczeństwem, 
dzianie kłody bartnej, posługiwanie się leziwem, wyjazd na wciągnie kłody bartnej, 
przegląd zasiedlonych barci i kłód bartnych na obszarze działalności Bractwa Bartnego, 
wykończenie kłód bartnych i pakowanie ich do aut, zakończenie kursu1) oraz na ten 
opisujący poszczególne dni warsztatów (piątek, sobota, niedziela).

Pierwszego dnia warsztatów, w piątek wieczorem, kiedy miała miejsce zbiórka 
uczestników warsztatów i wspólna kolacja w Leśniczówce Lipiny, przedstawiając się 
wyjaśniłam cel mojego pobytu na warsztatach. Od pierwszego dnia „bycia w terenie” 
przyjęłam rolę badaczki – etnografki – antropolożki kulturowej. Zależało mi na tym, 
aby w sposób jasny określić intencję mojego pobytu na warsztatach. W realizacji tego 
celu posłużyłam się również techniką wizytówki. Ostatniego dnia warsztatów, w mo-
mencie oczekiwania uczestników na śniadanie, wręczyłam wszystkim wizytówki, na 
których znajdowały się moje imię i nazwisko, afiliacja, dane kontaktowe (e-mail, numer 
telefonu), temat pracy doktorskiej oraz krótkie wyjaśnienie celu moich badań. Wydru-
kowałam je w kolorze czarno-białym, a wielkość każdej z nich stanowiła jedną czwartą 
kartki A4. Dlaczego ostatniego, a nie pierwszego dnia spotkania? Po pierwsze, był to 
sposób podsumowania mojego pobytu na warsztatach. Po drugie, nie pozostałam ano-
nimowa dla uczestników warsztatów i przedstawicieli organizacji bartnej. Po trzecie, 
ułatwiło mi to kontakt w celu zdobycia dalszych informacji. Zgoda członków Bractwa 
Bartnego na prowadzenie badań terenowych była dla mnie wielkim sukcesem pilotażu, 
tym bardziej, że wyjazd był krótkim pobytem w zupełnie obcym środowisku i wśród 
nieznanych mi do tej pory osób. „Wejście do środowiska” zakończyło się sukcesem, 
dlatego też uważam, że jawna obserwacja uczestnicząca jest tą, która powinna stanowić 
trzon etnograficznych badań terenowych, pozbawiając tym samym etnologów czy antro-
pologów kulturowych „badawczego cienia” (Kalinowska 2013: 59). To właśnie na pierw-
szym etapie penetracji terenowej tak ważne jest wzajemne zaufanie w relacji badacz-
-badany, a osiągnąć możemy to poprzez otwartość i szczerość.

 1 Podstawą do opracowania materiału wizualnego był harmonogram „VII Warsztatów Bartniczych Brac-
twa bartnego w Puszczy Augustowskiej” (Leśniczówka Lipiny), otrzymany od Bractwa Bartnego drogą 
mailową.
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Współczesne tradycje bartnicze

Dla etnograficznych badań terenowych na temat współczesnych tradycji bartniczych 
istotne jest ujęcie ich z perspektywy współzależności kulturowo-środowiskowych. We 
wspomnianym kontekście natura nabiera znaczenia w odniesieniu do kultury, gdyż 
„człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w sieci znaczeń, którą sam utkał (…) zaś 
kultura nakłada arbitralną ramę znaczeń symbolicznych na rzeczywistość” (Ingold 
2000: 172, 178). Zamierzonym przeze mnie efektem badań terenowych będzie próba 
wypracowania modelu badawczego, stanowiącego odpowiedź na potrzebę nowego 
spojrzenia na relacje pomiędzy człowiekiem (bartnik), środowiskiem (ekosystem leśny 
– puszcza, las) a zwierzęciem (pszczoła) z perspektywy nauk humanistycznych. Dla 
osiągnięcia tego efektu niezbędne jest prowadzenie penetracji terenowych, wyjazdów 
studyjnych i badawczych, czyli jak najczęstsze „bycie w terenie”. Pilotażowe badania 
terenowe są jednym z etapów procesu badawczego i umożliwiają dokonanie wstępnych 
analiz i refleksji, co nierzadko ma wpływ na dalsze etapy pracy naukowej. Poprzez 
zastosowanie metody triangulacji, narzędzia badawcze, wykorzystane przeze mnie 
w czasie wyjazdów terenowych, powinny umożliwić analizę materiału źródłowego 
oraz kontrolę własnych poczynań, co stworzy podstawę do rzetelnego opracowania 
i opublikowania wyników badań.

Na potrzeby badań termin bartnictwo zastąpiłam sformułowaniem „współczesne 
tradycje bartnicze” z tego względu, że obecnie mówimy o odtwarzaniu techniki bart-
niczej i tradycji z nią związanych. Bartnictwo, jako forma użytkowania lasu, zakończy-
ło się wraz z wprowadzanymi sukcesywnie regulacjami prawnymi i zostało wyparte 
przez rolnictwo, czego następstwem było przeniesienie kłód bartnych do gospodarstw. 
Efektem tego był rozwój pasiecznictwa, a następnie pszczelarstwa (Barański 1979: 
62–63). Obecnie odtwarzanie tego, wydawałoby się zapomnianego sposobu chowu 
pszczół w barciach i kłodach bartnych, jest możliwe dzięki działaniom instytucji i or-
ganizacji, takich jak Lasy Państwowe, związki pszczelarskie, organizacje pozarządowe, 
w tym stowarzyszenia i fundacje. Działalność bartnicza w dużej mierze zależy od 
funduszy unijnych, samorządowych czy gminnych, które są przekazywane na działania 
edukacyjne w ramach zapisów statutowych wybranych organizacji i instytucji. Od 
pewnego czasu zainteresowanie bartnictwem zauważa się również wśród pszczelarzy, 
którzy coraz chętniej w pasiekach stawiają kłody bartne, aby samemu zrewidować 
opinię na temat „pszczelarstwa leśnego”. Dowodzą tego moje badania pilotażowe w Li-
pinach, podczas których prowadziłam rozmowy z pszczelarzami uczestniczącymi 
w warsztatach bartniczych.
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W statucie organizacji bartnej czytamy, że jednym z jej celów jest „promowanie 
działań i zachowań proekologicznych, szczególnie odtwarzanie i rozwój tradycyjnego 
bartnictwa oraz odtwarzanie, rozwój i ochrona populacji pszczół dziko żyjących”, a tak-
że „prowadzenie działalności edukacyjnej oraz naukowej oraz działalności wspomaga-
jącej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”2. Realizacja założeń statutowych przy-
czynia się do odtwarzania współczesnych tradycji bartniczych. Podczas warsztatów 
wszystko „dzieje się” wokół kłód bartnych. Uczestnicy o nich rozmawiają, planują wy-
konanie kłody bartnej, zmieniają wcześniej ustalone koncepcje dziania, udoskonalają 
swoje pomysły, aby w efekcie zabrać gotową kłodę do domu. Celem warsztatów jest 
nauka dziania kłody bartnej, z wykorzystaniem współczesnych narzędzi (piła spalinowa), 
jak również tych nawiązujących do dawnego rzemiosła, jak ciosło, piesznia, skobliczka, 
barta. Po zakończonych warsztatach uczestnicy pakują kłody do samochodów i trans-
portują je nierzadko setki kilometrów. O posiadaniu podstawowej wiedzy z zakresu 
bartnictwa zaświadcza akt uczestnictwa w warsztatach bartniczych, wręczony każdemu 
uczestnikowi i wieńczący spotkanie bartników w Puszczy Augustowskiej.

Z poczynionych do tej pory analiz różnorodnych źródeł wynika, że edukacja jest 
ważnym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie wielu organizacji skupionych 
wokół szeroko rozumianych współczesnych tradycji bartniczych. Wymiar edukacyjny 
działań organizacji bartnej przejawia się w prowadzeniu warsztatów, organizowaniu 
konferencji, pogadanek, seminariów czy imprez plenerowych, na których chętni mogą 
nauczyć się, jak dziać kłodę bartną czy wspiąć się na drzewo za pomocą leziwa. Działa-
nia edukacyjne są formami ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W trakcie badań każdego dnia towarzyszyła mi refleksja o społecznym zaangażowa-
niu w realizowany projekt, co pozwoliło spojrzeć na warsztaty bartnicze jako na jedną 
z form ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym 
moje dotychczasowe doświadczenia terenowe przyczyniły się do skonstruowania nowych 
pytań badawczych. Kto podczas warsztatów bartniczych jest edukującym, a kto eduko-
wanym? W jaki sposób aktywność badacza przejawia się w momencie uczestniczenia 
w warsztatach bartniczych, a więc bycia – z jednej strony – ich uczestnikiem, a z drugiej 
– naukowcem? Pomocne w udzieleniu odpowiedzi na postawione wyżej pytania będą 
dwa zestawienia, które poczyniłam podczas analizy danych empirycznych. Pierwsze 
zestawienie zilustrowane jest w formie tabeli (Tab. 1).

 2 Informacje zaczerpnięte z dokumentu „Statut fundacji: Bractwo Bartne” (http://bartnictwo.com/pl/wp-
-content/uploads/sites/3/2016/07/statut-fundacji.pdf).

http://bartnictwo.com/pl/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/statut-fundacji.pdf
http://bartnictwo.com/pl/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/statut-fundacji.pdf
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Tabela 1. Porównanie perspektywy badaczki i organizacji

Perspektywa badaczki, czyli „ja” jako etno-
lożka i uczestniczka warsztatów bartniczych

Perspektywa organizacji, czyli organizato-
rzy warsztatów bartniczych

Cel: badania terenowe
Realizacja: jawna obserwacja uczestnicząca, 
wizytówki, notatki, zgoda na badania

 – moje zaangażowanie i aktywność (dzianie 
kłody bartnej)
 – moje badania w oczach innych

Punkty wspólne:
 – wymiana informacji na poziomie badacz-
-badany
 – relacje, wiedza, umiejętności
 – zaufanie, etyka

Cel: warsztaty bartnicze, kłoda bartna
Realizacja: nauka uczestników dziania kłody 
bartnej, wchodzenia na drzewo za pomocą 
leziwa, dążenie do zachowania rodzimego 
gatunku pszczoły środkowoeuropejskiej, 
linii augustowskiej / linii północnej

 – wymiar edukacyjny, promocyjny i upo-
wszechniający działalności organizacji 
bartniczych

Punkty wspólne:
 – wymiana informacji na poziomie badacz-
-badany
 – relacje, wiedza, umiejętności
 – zaufanie, etyka

Drugie zestawienie omówiłam na przykładzie trzech perspektyw i nazwałam je 
badacz „(nie)zaangażowany w terenie”:
1. perspektywa – „etnolog edukowany”, czyli moje „bycie w terenie” (jako uczestnicz-

ka warsztatów oraz osoba poznająca tajniki dziania barci i ekologii pszczół);
2. perspektywa – „etnolog edukujący”, czyli moja obecność na warsztatach i wpływ 

moich badań na prowadzących i pozostałych uczestników zajęć;
3. perspektywa wzajemnych powiązań pomiędzy edukowanymi a edukującymi, czyli 

przenikające się płaszczyzny badacz-badany i badany-badacz. Bycie badaczką  
(nie)zaangażowaną społecznie wymusza na mnie sytuacja, w której równolegle pro-
wadzę badania wśród społeczności bartników oraz jestem uczestniczką warsztatów.
Jak wynika z powyższych zestawień zarówno organizatorzy warsztatów, jak i ba-

daczka podejmują działania edukacyjne na poziomie badacz (uczę się teorii i praktyki 
dziania kłody bartnej) – badany (dowiaduje się między innymi tego, czym jest etnologia, 
antropologia kulturowa, ekologia kulturowa). W jednej z rozmów usłyszałam: „Zacie-
kawiło mnie to co powiedziałaś. Wcześniej nie wiedziałem, że jest coś takiego jak eko-
logia kulturowa? Sprawdziłem, bardzo ciekawe (…). Z chęcią przeczytam twoją pracę 
doktorską”3.

Według mnie wymiana informacji, wiedzy i umiejętności w relacji badacz-badany 
buduje zaufanie po obu stronach. Jak podkreślają w swojej pracy brytyjscy socjologowie 
Martin Hammersley i Paul Atkinson: „Jeżeli ktoś nie jest w stanie od samego początku 

 3 Dziennik badań terenowych, 14.10.2018 r.
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wzbudzić zaufania i nawiązać osobistych relacji, opartych na zaufaniu, wtedy dostęp 
zostanie najprawdopodobniej uniemożliwiony” (Hammersley, Atkinson 2000: 82).

Wnioski

Wyniki pilotażu dają możliwość usystematyzowania problemów i pytań badawczych. 
Rozbudowaniu ulegnie kwestionariusz badań. Triangulacja danych, teorii i metod ba-
dawczych pozwoli mi wieloaspektowo zbadać współczesne tradycje bartnicze w kontek-
ście ekologii kulturowej i ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podsumo-
wując wyniki pilotażu stwierdzam, że dalsze penetracje terenowe będą realizowane 
zgodnie z czterema założeniami badawczymi:
1. współczesne tradycje bartnicze są odtwarzane, adaptowane i upowszechniane przez 

organizacje bartnicze na potrzeby lokalnych społeczności;
2. wiedza o procesie zmian jakie nastąpił w tradycjach bartniczych, może zostać zasto-

sowana do praktycznych rozwiązań dotyczących kwestii ochrony pszczołowatych 
i środowiska naturalnego;

3. edukacyjne działania instytucji zajmujących się odtwarzaniem tradycji bartniczych 
są odpowiedzią na potrzebę podtrzymywania lokalnych tradycji i stają się szansą na 
kulturalne ożywienie lokalnej społeczności;

4. bartnictwo jest ściśle związane z ekosystemem leśnym, dlatego interakcje między 
światem ludzi (bartnicy, uczestnicy warsztatów, społeczność lokalna, przedstawicie-
le samorządów, eksperci, „ja” jako badacz i uczestnik warsztatów), światem zwierząt 
(pszczoły i pozostałe zwierzęta leśne korzystające z zasobów barci) a ekosystemem 
leśnym (puszcza) są rozpatrywane w kontekście współzależności między tymi świa-
tami, a także zarządzania zasobami naturalnymi oraz problemu materialności śro-
dowiska naturalnego.
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Summary: St. Nicholas processions are ranked among the most significant traditions and are fre-
quently considered the climax of the Advent. This is definitely the case of Horni Lidecsko, where 
as soon as the All Saints’ Day is over, masked characters come out and walk around villages until 
the holiday of St. Nicholas. The devils that are present in villages where people incline towards the 
Roman Catholic faith form an inseparable part of the cultural heritage of the local villages and the 
entire region. This study outlines the current form of St. Nicholas processions and the masked 
characters, but attention is paid also to the most significant changes that impacted the formation 
of the flying phenomenon and have shaped the tradition into its existing form. A portion of the 
paper deals with the historical background of the tradition and the individual characters that are 
a part of it, their role, and the symbolic meaning of the procession. The aim of the paper is to pre-
sent the St. Nicholas procession and its attributes by means of an analysis of individual factors that 
impact its form outside the Czech Republic. The research has also addressed several aspects that 
have formed this phenomenon, namely the organization of the event and the identity of both the 
active and the passive participants. The study presents a research sample of bearers of the tradition 
and motivational elements thanks to which the tradition is still alive and passed from one genera-
tion to the next in such a scope as it is. In addition to the above, the paper explores the forms of the 
support provided by the villages as well as the differing opinions held by inhabitants of the region 
with regard to entering the St. Nicholas procession on the List of Intangible Elements of Tradi-
tional Folk Culture of the Czech Republic. A section in the paper also answers the question wheth-
er the event is a part of cultural heritage that is present in Wallachia permanently and in an authen-
tic, almost unaltered form.

Key words: St. Nicholas, devil, procession, tradition, Wallachia, Advent
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Streszczenie: Procesja Świętego Mikołaja to jedna z najważniejszych lokalnych tradycji, często 
uważana za akme Adwentu. Z pewnością tak właśnie jest w miejscowości Horni Lidecsko, gdzie 
przebierańcy zaczynają chodzić zaraz po Wszystkich Świętych i krążą po wioskach aż do dnia 
św. Mikołaja. Przebieranie się za diabła, częste w miejscach, gdzie przeważa ludność katolicka, 
to nieodłączny element dziedzictwa kulturowego okolicznych miejscowości, ale i całego regionu. 
W artykule opisany jest obecny kształt procesji i typy przebierańców, a także przemiany, jakie 
wpłynęły na rozwój zjawiska i sprawiły, że tradycja ta przybrała obecną formę. Przedstawione jest 
również tło historyczne całej tradycji oraz poszczególnych postaci, które stanowią jej elementy, 
ich rola i znaczenie symboliczne procesji. Autorka prezentuje obyczaj procesji Świętego Mikołaja 
i jej elementy składowe, analizując czynniki wpływające na jej formę poza terytorium Czech. Jej 
badania objęły też kilka aspektów rozwoju tego zjawiska, np. sposób organizacji wydarzenia oraz 
postacie jego czynnych i biernych uczestników. W artykule omówiona jest wyłoniona w trakcie 
badań charakterystyka nosicieli tej tradycji oraz ich motywacje, dzięki którym jest ona wciąż żywa 
i przekazywana z pokolenia na pokolenie w obecnym kształcie. Oprócz tego w artykule poruszona 
jest kwestia pomocy ze strony poszczególnych wsi oraz lokalne różnice opinii w kwestii wpisania 
procesji na Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kultury Ludowej Czech. Jedna z części artykułu 
poświęcona jest pytaniu, czy na Wołoszczyźnie wydarzenie to jest częścią dziedzictwa kulturowe-
go obecnego w sposób trwały i w autentycznej, niemal niezmienionej formie.

Słowa klucze: św. Mikołaj, diabeł, procesja, tradycja, Wołoszczyzna, Adwent

Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

The Wallachia region in Moravia is a popular one whose ethnographic characteristics 
are often thought to be unique. Geographically, it forms the westernmost extension 
of a broad cultural area within the arcing Carpathian mountain range. A number of ar-
chaic cultural elements had already been recognized in the area by the 19th century. 
Today, as a result call the region features a highly structured intangible cultural heritage. 
Elements of traditional culture significantly contribute to the local and regional identity 
and are frequently used to present the region to visitors. Besides the standard elements 
of traditional folk culture – folk costumes, folk music, and folk dance – some Wallachia 
customs and habits have selected out as significant elements of the Moravian cultural 
heritage. Among them are the ceremonial processions that precede the celebration of Christ-
mas. Historically, they took place when the farmwork had finished, the harvest had been 
celebrated after the feast of St. Catherine, and the season of winter rest had settled in. 
Most important of all was the Procession of St. Nicholas, the climax of Advent. Its sig-
nificance is especially evident in southern Wallachia, where ceremonial Advent proces-
sions came to adopt specific forms that have been actively maintained within the ethno-
graphic region to this day. Close examination makes clear that though they have been 
modified over the years, the processions in individual villages are still highly authentic 
and display close ties to historical developmental phases.

The dates of the processions were set in accordance with the liturgical year of the 
Roman Catholic Church. No such tradition is therefore recorded in villages where 
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evangelical religion prevails, because members of the evangelical church do not have 
a cult of sanctification. Although identical in its basic structure, the visual features, 
character, and manner of organising the tradition vary greatly from village to village, 
making each procession unique. An in-depth investigation thus demands that each village 
be addressed individually.

The study is based on systematic field research begun in 2013, building on prior re-
search by Ladislav Buzek, an ethnographer and documentarian who studied the proces-
sions and collected extensive photo documentation.

Fig. 1 Death in Lidečko (2015). Photo by L. Navrátilová

First, to set out the basic terminology: whenever the labels St. Nicholases (mikuláši) 
or Devils (čerti) are used, they should be taken to refer to all the procession participants 
without regard to the character they actually portray. The names clearly derive from the 
festival of which the procession is a part, or refer to the most prominent character in the 
group, e.g., the Devil. The term flying (létání) denotes rapid movement by someone in the 
group. In Wallachia, this equates to running, something typical for the processions be-
cause the entire group frequently moves at a trot. The meaning of flying expanded in this 
case to take in the entire course of the procession. After consulting specialists from the 
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Institute of the Czech Language, I decided to use lowercase for the names of the individ-
ual costumed procession characters (maska).

In this study, I describe the form taken by contemporary St. Nicholas processions 
and the characters in them. I also focus on the most significant changes involved in the 
rise of flying and the manner in which it is currently practiced. With the exception 
of a brief introduction to the Hornolidečsko region, I focus exclusively on the characters 
that are part of this tradition, their role, and their symbolic meaning. The study also 
targets the bearers of the tradition and its viability, as well as the support it receives 
from the local municipality. In the conclusion, I evaluate the opinions offered by respon-
dents on whether St. Nicholases should be included in the List of Intangible Elements 
of Traditional Folk Culture of the Czech Republic.

Locality characteristics

Southern Wallachia is a homogeneous area in the eastern Czech Republic along the 
border with Slovakia. The Hornolidecsko region spans the Beskid Mountains, the White 
Carpathians, and the Vizovice Hills in the Vlary Pass. Villages were formerly adminis-
tered by Vsetin, Pulcin, and Broumov, but later their administration was put under the 
Vsetin district alone.

The area has been inhabited since the 13th century, and in the early 16th century 
a stable asset-holding structure was established. The settlement that unfolded in the 
16th century did not focus on rebuilding abandoned villages – their sites were refor-
ested by the peasants and clearings made. Instead, new villages were established 
in a settlement process that is called “clearing colonisation”. The name refers to the 
fact that settled local peasants created fields and meadows out of the woods and later 
built their homes, barns, and sheds there. The inhabitants of eastern Moravia depend-
ed primarily on agriculture. Sheepherding in southern Wallachia had little influence 
on farming methods.

The Thirty Years’ War, which ended with the signature of the Westphalian Peace, 
significantly harmed the local inhabitants: the peasants’ economy suffered, and the struc-
ture of asset holding changed as well. Restoration and development of the local economy 
was further hindered by turmoil in the neighbouring Kingdom of Hungary. As early as 
in 1663 the area was affected by the devastating Turkish invasion. Although they laid 
waste to the area, they left as their legacy the custom of the pre-Christmas processions 
(Nekuda 2002: 111–211).
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Fig. 2 Ceremonial procession in Francova Lhota (2018). Photo by L. Navrátilová

The basic settlement structure in the area consists of the municipalities of Francova 
Lhota, Horni Lidec, Lacnov, Leskovec, Lidecko, Luzna, Pozdechov, Prlov, Seninka, 
Strelna, Studlov, Usti, Valasska Polanka, Valasska Senice, and Valasské Prikazy. Since 
1994, these have formed the Hornolidecsko administrative microregion. It spans 165.54 km2 
and is currently home to approximately 12,208 inhabitants – some 700 more than in 2015. 
With 1802 residents, the most populous municipality is Lidecko. By contrast, Valasske 
Prikazy is home only to 300 people (Praha: Český statistický úřad 2015).

The St. Nicholas Procession

In the tradition of the European peoples, there is an old but widespread notion that 
during the long winter nights, the natural forces struggle madly and demonic beings 
throng the world – a “savage army”. The sun, as the symbol of creativity, has seemingly 
been defeated. Two types (Frolec 1988: 13) of St. Nicholas Procession exist in the Czech 
Republic: an older, now archaic, peasant version whose symbolism includes fertility and 
the traditions of the pre-winter solstice period, and a more recent version practiced in cit-
ies. These two phenomena have overlapped in recent years. St. Nicholas, the Devil, and 
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the Angel grew out of restrictions enforced by Joseph II, the Habsburg monarch in the 
18th century. Prior to this era, St. Nicholas Processions had taken a sharply different form, 
one that remained unaltered in certain venues in Central Europe, the White Carpathians, 
and southern Wallachia untouched by the restrictions (Popelková). Joseph II deemed 
it necessary to dampen the exuberance of the winter carnival, which featured many pa-
rading costumed characters, including “pupils” of St. Nicholas, i.e., bishops. A parallel 
to these processions may be observed in Austria in the Krampuslauf, which demonstrates 
how the methods of preserving the St. Nicholas Procession tradition overlap.

Fig. 3 Devil. Valašská Polanka (2016). Photo by L. Navrátilová
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In Wallachia, it is the archaic type of St. Nicholas procession which prevails. Simi-
larly, in Slovakia’s Central and Upper Vah River Basin in the Trencin region, there are 
parades featuring characters costumed as the Devil (called kubove in Czech) that look 
and behave similarly to the Wallachia Devils. They dress in sheepskin garments ac-
cented with a prominent vegetation motif (e.g., hay). As with the Wallachia Devils, they 
are hung with bells to announce their presence throughout the village. During the proces-
sion, they do the so-called “Devils’ Dance” (jumping in a circle), an archaic custom not 
practiced in Wallachia. Given the obvious parallels present in the St. Nicholas Processions 
of the Vah River Basin, it is clear that these demonic creatures were personified using 
regionally available materials identical to those in the region of Wallachia because of their 
geographic proximity.

Even today, parades of masked characters in southern Wallachia scare children and 
adults alike. The supernatural creatures symbolized in this tradition are tied to the cult 
of dead ancestors returning to the world of the living during the winter solstice. This 
pagan religious belief was widespread among the people, and the church tried to suppress 
it. But it failed in its attempts to totally eradicate the cult, and so the church opted for 
another strategy. It set fixed dates on the liturgical calendar to celebrate the cult of saints 
precisely when the old pagan rituals had been celebrated.

The following characters are considered key for the St. Nicholas processions: a saint 
(St. Nicholas), the Devil, Death, a Horse, and a Jew. The symbolism of these costumed 
characters remains unclear because their origin has been lost in time. We have records 
of these characters being part of the procession from 1880 thanks to witnesses who were 
told about them by their parents and grandparents. The costumed characters were cre-
ated on the basis of our ancestors’ imagination, making use of regionally available 
materials.

In Wallachia, these included sheep, goat, and rabbit skin, wood, straw, and goat 
or cow horns. Many times, the choice was given by symbolic ties to crops and was re-
lated to the farming cycle and fertility. The fur used in the costumes of the characters 
referred to archaic characters: for some costumes, the eye and mouth slits were lined 
with red fabric; some masked characters featured a long nose with an extended tongue 
to symbolise vitality and sexual potency. An indispensable attribute of many of these 
characters was hedgehog skin, an ancient motif thought to bring good health. It is a bit 
equivalent to the tradition of getting pricked with juniper twigs on Easter. After prick-
ing someone with hedgehog skin, a person from the procession wishes him or her good 
health in the upcoming year.
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Fig. 4 Carrier talking with children in Lužná (2015). Photo by L. Navrátilová

Similar to the Mardi Gras carnival, the St. Nicholas processions were closely tied 
to the farming cycle. Symbolism used in ceremonies involving costumed characters 
was to bring the farmer and the entire estate fertility, reproduction, and protection 
from demons and bad forces. The element of the tradition in which the devils jump as 
high as possible may be explained as an act that was supposed to ensure the farmer 
in question would have high grain and a bountiful flax and hemp harvest, similar to the 
dance of the costumed bear character with the farmer’s wife during the Slavic carni-
val. The act of symbolic copulation with a masked character, escaping from death, 
or getting spanked is supposed to ensure fertility, a good harvest, and health (Ebelová 
2012: 218).

St. Nicholas
This character is based on St. Nicholas who, according to historical sources, lived 

in Myra, a city in Asia Minor, in the late 3rd and early 4th centuries. He was born into 
a devout Christian family and was ordained as a young man. Tradition has it that he died 
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6 December, probably in 327, a victim of the persecution of Christians. The remaining 
information available today comes from medieval legends that were part of an extraor-
dinarily robust patronage tradition. Nicholas is seen as the protector of children, the poor, 
sailors, millers, merchants, peasants and shepherds, the abandoned, the persecuted, in-
nocent convicts, prisoners, and the family. In the procession, the character of St. Nicho-
las acts as a confessor and judge of offenders. Almost always it is he who talks to children, 
sometimes he and one Devil. He is characterized by his authority among the passive 
participants of the tradition but even more so among people in the procession. Often he 
is the organizer.

The appearance of The Saint, as he is referred to in this area of Wallachia, does not 
differ significantly from his portrayal in other parts of Central Europe or elsewhere in the 
arc of the Carpatians. In some villages, however, there are unusual elements such as 
a twig to punish naughty children and adults.

Devil
The Devil is a key character, the most frequently used in folk customs and the oral 

tradition. It grows out of our ancestors’ notion that there exist evil beings who harm 
people. The Devil is a demon who originated in Slavic mythology in the pre-Christian 
area. The spirits of the dead and the characteristics assigned to them are the closest de-
monic beings to the devil. Through religious belief, these spirits are transformed into 
demonic deities. In addition to doing good and protecting, they can punish, kill, and 
intimidate. Ladislav Buzek noted: some of the individual artefacts associated with this 
costumed character originated in the late 19th century, but most hail from the 20th cen-
tury. “There are clearly perceptible traces of anxiety, unwitting terror, concern, and a fear 
of being captured by the group, to experience something unusual, to be free, cleansed 
and escape it all nevertheless” (Buzek 1974: 162). In the St. Nicholas processions of south-
ern Wallachia, it was the Devil who took over the leading role of St. Nicholas. Inhabitants 
of villages in the area perceive Devils to be the most striking and most distinctive cos-
tumed characters in the St. Nicholas group, probably because they are the most numerous 
and the loudest. Devils always carry lots of bells, (called štambrláky in Czech) to am-
plify their loud demeanour.
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Fig. 5 Death with Devils. Francova Lhota (2018). Photo by L. Navrátilová

All Devils in all villages have sheepskin in common because it was one of the easily 
accessible materials in the area.

Devils in our region were hairy and ugly. They had horns and were very loud. And they have 
a long tongue. A gift from mother nature. In this pastoral region, there has always been an abun-
dance of sheepskin. Some examples are black, some spotted, and they look horrible so people 
started to use them in the costume of the Devil. It is noteworthy that there are marked differ-
ences between the costumes worn by Devils in individual villages (Respondent Stanislav Brhel 
[1936]; 14.03.2016).

In Valasska Polanka, for instance, Devils wear red skirts that symbolize the fires 
of hell. In Francova Lhota, these fires are represented by colourful ribbons attached to the 
Devil’s face mask, and in Lidesko, Devils are always tall and agile. People can thus always 
recognize “their own” Devils.

Death
Folk tradition saw human death as separation of the spirit from the body and believed 

in the spirit’s continuing existence. “In the past, each death had been considered an act 
of violence caused by magic so that the deceased had a sense of injustice and a desire for 
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vengeance” (Brouček, Jeřábek 2007: 928). Christianity changed this attitude to death: 
it became a necessary, unavoidable part of life that allowed true Christians to transition 
to a blissful afterlife. The costumed character of Death probably descends from the late 
Middle Ages. Researchers deem it a genetic modification of the female demon of the 
winter solstice. The winter solstice was the time of year that saw the greatest number 
of deaths attributable to poor living conditions. As a result, the Death character is in-
cluded among those procession characters whose function is to remind people of this fact 
and to evoke fear. Virtually across the Czech Republic, particularly in the cities, the 
figure of Death was replaced over the years by an Angel. In Wallachia, however, Death 
remains one of the three key procession characters.

Death is mysterious and was originally always dressed in white trousers, white shirt 
and head cover, and a white face mask. Over the last decade, the character has been seen 
wearing black in some villages.

Horse/Mare
One of the respondents indicates that this costumed character has been part of the 

St. Nicholas procession since 1880, similar to the character of the Jew. Ladislav Buzek claims 
the Mare is a character of ancient origin and the embodiment of a cult animal. In Wallachia, 
the character was adapted to the local context and transformed into another character de-
signed to induce fear. It was related to the Turkish raids that plundered southern Wallachia. 
The character does not appear in villages that were spared from the raids like Lacnov, 
Studlov, and Valasske Prikazy. By contrast, in Francova Lhota, the site of the raiders’ camp, 
the frequency of appearances by the character in the St. Nicholas procession was high.

Historical sources show the area began to be ravaged by Turkish hordes starting in the 
14th century, with the largest and bloodiest raids taking place in the 17th century. On the 
16th of September of that year, new groups broke through the Lyssky and Vlarsky 
passes and brought destruction.

On the 5th and 7th of October, 4000 Tartars entered through the Stary Hrozenkov Pass after having 
killed 200 Moravian Wallachs who were there to protect the pass. An even larger group rolled 
in through the unprotected Strelensky Pass and set up camp between Francova Lhota and Senice. 
Both groups did lots of damage to the entire region, from Uhersky Brod to Valasske Klobouky 
and on to Vsetin (Státní okresní archiv Vsetín, MNV Lužná 1954: 139–140).

Among the villages that suffered most were Francova Lhota, Valasska Senice, Horni 
Lidec, Lidecko, and Strelna. “The Tartars allegedly killed or enslaved 582 persons” 
(Nekuda 2002: 197). The devastating raids ended 1 August 1664 under a peace treaty 
concluded between Emperor Leopold and the Turks. “Wallachia suffered more during 
the Tartar raids than it had during the Thirty Years’ War. Records show 13 houses were 
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torched in Lacnov, two in Luzna, and 22 in Polanka” (Státní okresní archiv Vsetín, MNV 
Lužná 1954: 143). These devastating raids were etched deep in the collective memory 
and have been commemorated ever since in the form taken by the St. Nicholas procession, 
even if a great part of the local region’s inhabitants know nothing of the origin of the 
symbolism in the tradition.

A Turk, Mare, Horse, or Horse-Rider frequently leads the group and sometimes is the 
first to enter homes on the route. It is a negative character since it can hurt people and 
reminds them of the harsh history of the region. The bottom section of the costume con-
sists of a metal hoop covered with fabric to give the impression of a person riding a horse. 
As with the Devil, this character may be different from location to location, but these 
changes are not as evident as with the Devil.

Fig. 6 Mare and Jew. Lidečko (2015). Photo by L. Navrátilová

Jew/Carrier
With the exception of St. Nicholas, all the other costumed characters have negative 

connotations, that of the Jew among them. The figure calls to mind widespread stereotypes 
which are frequently distorted in a fantastical manner. The Jew thus symbolised evil as 
much as did the figure of Death or the Horse.



Łódzkie Studia Etnograficzne

183

tom 58, 2019

In the past, the members of the procession received agricultural products as gifts 
instead of money, in the form of oatmeal, grain, bacon, and similar products. A parallel 
may be drawn with pedlars who, in similar fashion, went from house to house and received 
the same items. The Jew character was tasked with carrying the gifts received. For this 
reason, it is sometimes referred to as the carrier.

In the villages that use this character, the individual always wears old shabby clothes. 
The first impression is neutral but the character is supposed to be mysterious and treach-
erous. Among the character’s most distinctive features are a large nose, glasses, and a hat. 
It may feature long hair and a beard. In the broad sense, this is the costume that has 
undergone the most changes: each village adapted its features freely. Only in Valasska 
Polanka and Horni Lidec is the character actually referred to as the Jew; in other vil-
lages, the character is simply referred to as the money carrier because that is the role 
it plays. Members of the procession are frequently not aware that the masked character 
is supposed to represent a person of the Jewish faith.

Analysis of the characteristic elements of the tradition  
as cultural heritage

Children’s Flying
In southern Wallachia, so-called flying by children is an inherent part of the St. Nich-

olas Procession and specific to the region’s cultural heritage. Despite this, researchers 
frequently overlook the phenomenon. It involves boys aged 7–13 dressing up as the 
Devil, Death, the Horse, or the Jew during the time period before the St. Nicholas holiday. 
The custom testifies to the principle of copying or imitating tasks carried out by adults 
taking part in the procession. There is no special date for this children’s’ activity, which 
may take place multiple times during the period from All Saints’ Day to the holiday 
of St. Nicholas.

The activity of flying lacks the characteristics of the procession of costumed adult 
characters. It is a spontaneous meeting of children in a particular part of the village at which 
costumed children chase other children who are wearing ordinary clothes. The greatest 
difference, though, is the absence of St. Nicholas. The only exception being Francova 
Lhota, where the children’s tradition is also a procession just as that featuring the original 
adult characters. Flying thus portrays only negative characters. These specifics point to the 
authentic nature of the custom, which has been in existence since times of old and whose 
features remain unchanged. The season of year, shrouded as it is in darkness, and the 
spontaneous procession around the village point to the survival of a pagan tradition not 
tied to any particular date or any church tradition.
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Fig. 7 Devil. Francova Lhota (2018). Photo by L. Navrátilová

As with the regular St. Nicholas Procession, children’s costumes differ from village 
to village, owing to the fact that they copy the look of the adult bearers of the tradition. 
Any differences in the costumes of men versus boys are minor. The most visible is the 
absence of hedgehog skin, a simplified depiction of the Horse with the Horse costume, 
and the fact that the children’s costumes in general are not as meticulously done as those 
of adults. Many times, it is the father of the family who makes his son the same costume 
he used to wear as a boy. Thus, men try to attract their boys to the tradition from an ear-
ly age, and the cultural heritage thus passes from one generation to another.

As with other elements of children’s folk traditions, the activity of flying, too, has lost 
currency. Children spend most of their free time in front of a TV or computer screen. 
“When I was a kid, we’d go flying for a month. Now, it’s 1 or maximally 2 weeks. Either 
there are no kids or there are kids but not much interest” (Respondent PM [1996], cit. 
11.06.2018). In addition, the tradition is frequently complicated by bad weather. In the past, 
it was common to see small costumed Devils and Deaths everyday for months at a time. 
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Today, the tradition is focused around weekends, and gains intensity during the two weeks 
preceding St. Nicholas Day. Despite this window of intense activity, it has become increas-
ingly difficult to find children who can be recorded in the course of field research.

Tradition bearers and their motivation

The St. Nicholas Procession is a tradition practiced by a wide range of bearers who 
may not be clearly identified. It is a purely male custom practiced by men between 20–25 
years of age. In the past, only adult men took part in the procession. Over the recent 
decade, though, some villages have reduced the age because of the lack of men who are 
of age. Since the procession is characterised by a high degree of anonymity, this is not 
felt by the local community. Thus you can meet some tradition bearers who have been 
flying since they turned 15. In other villages, it is not permissible for non-adults to take 
part and the tradition is maintained as in the past. The upper age limit for the procession 
is another factor that needs to be discussed. Men frequently withdraw from active par-
ticipation after they start their own family. In the villages of Strelna and Valasske Pri-
kazy, this is a hard-and-fast rule. The moment a man gets married, he may no longer take 
part in the procession. In some villages, in exceptional cases, retired men join the proces-
sion for a time. They never stay throughout but rather join the group symbolically for 
a short period. “It’s beautiful when you see the youth walk around and all of a sudden 
a 60 year old joins them. That’s incredible, you can’t describe what it means to us” (Re-
spondent RL [1989], cit. 13.06.2018). The number of people in the procession differs 
in individual villages. Only in Luzna has the number stabilized at six. In most villages, 
15 men go flying on average. In Lidecsko, Francova Lhota, and Valasska Polanka, the 
number doubles because the population is much greater.

In small villages (Luzna, Valasske Prikazy, Studlov), we encountered fading of the 
tradition already in the early years of my research: potential bearers were no longer inter-
ested in taking part in the procession. Group leaders faced difficulties in finding an adequate 
number of men to do so. So far, the situation has not been cause for alarm in that the 
minimum number of men needed to play the costumed characters has always been found 
in the individual villages. My concern was that if a lack of interest prevailed in small vil-
lages, the entire structure of the procession would change or, in the worst case scenario, 
the tradition would vanish. Fortunately, my fears proved unjustified and the number 
of procession members has been on the rise in both small villages and large. The numbers 
have increased hand-in-hand with rising population numbers and as a result of the cohe-
sion felt by the current generation. In large villages, 40 men sometimes take part instead 
of the minimum 20. In Valasska Polanka, for instance, the procession group must be 
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divided into two so that they may stop at every house in the village, which is the key rule. 
But even though the group is split, the number of people in each subgroup corresponds 
to the number of participants in 2000. In Lidecsko, there are three stable groups. The in-
creased number of costumed St. Nicholas characters has had a positive impact on the event 
from for spectators, who say that now with more costumed characters, the event is much 
nicer than in the past when the numbers were reduced (Respondent PŠ [1994], cit. 9.06.2018).

Fig. 8 Death. Lidečko (2018). Photo by L. Navrátilová

Most men taking part in the procession claim their main motivation is to have fun. 
This is testified to by the fact that many times they take part even if they have an arm 
or leg in a cast or a brace on their ankles. Men enjoy experiences they reminisce about 
fondly in the later years of their lives. In general, this is a very popular tradition and 
everyone in the region is happy to share an opinion on it. In addition to the fun they have, 
men who take part in the procession are motivated by the reactions they get from people 
in the village. “I like the frightened look on kids’ faces, I do enjoy that. And the reaction 
of older people who admit we look fearful, that’s something that energizes you” (Respond-
ent VM [1996], cit. 8.06.2018).

Young men may also be attracted by the alcohol that plays an important part in the 
event in all the villages. St. Nicholases are frequently offered homemade brandy at indi-
vidual homes. It should be noted, though, that I have only noted alcohol as a motivation 
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factor. Possible motivation may also lie in the money Devils collect. In most cases, how-
ever, the money collected does not go to the men themselves but is put toward good deeds 
or donated to charity.

One of the most prominent motivating factors, and something very typical for the 
event, is a desire to maintain the tradition. A Valasska Polanka respondent says the 
St. Nicholas Procession is an opportunity for everyone who feels strong ties to their vil-
lage to meet, regardless whether the person is a football-player, a firefighter, or a hunter: 
the important thing is that the atmosphere is good and Christmas is coming. Another 
motivation lies in the fact that the men first became interested in the tradition when they 
were little boys; they naturally wished to participate and become part of the community 
without having to be prompted to do so (Respondent JT [1992]; 22.05.2018). Adult mem-
bers of the procession are aware of these roots and interest in playing one of the Devils 
has been rising sharply among the youth. The continuity of the tradition, which has been 
passed from one generation to the next, may be illustrated by a statement from a Fran-
cova Lhota Devil who went flying for the first time in 2018. Having been asked why he 
was one of the costumed characters he said only: “My Dad was one, too.”

Support from the villages

The St. Nicholas Procession forms an integral part of the cultural heritage in the 
Hornolidecsko region. Local villages support the tradition and consider it a cornerstone 
of their cultural life. The procession is a very particular phenomenon, though, and neither 
local mayors nor members of the village council get involved in its organization. How-
ever, bearers of the tradition enjoy the full support of their municipal government and 
may use village buildings as a base. On the roads running through the villages, traffic 
signs are mounted throughout the event. Exceptionally, village councils may provide 
funds, for example, to make new costumes.

Costumes for the costumed characters celebrating St. Nicholas are prepared several weeks before 
the event. The village provides space for costumes and masks to be repaired and stored for the 
rest of the year. We provide funds to make costumes for two costumed characters – two Devils 
– and make village facilities available during the procession. We are interested in supporting and 
maintaining the tradition as it has been to date – says one of the mayors (Respondent JT [mayor], 
cit. 16.05.2018).

Although full support is provided for the tradition, the traditional use of hedgehog 
skin has gradually been dropped. Members of the procession continue to have hedgehog 
skin attached to their costumes but almost never use it. But they continue to make sure 
it is cleaned and disinfected regularly. The first impulse came from a decree issued by 
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a Regional Hygiene Station that dictates hedgehog skin may be an accessory to the cos-
tume but may not be used in any other manner. And in some villages its use was dropped 
as the result of a decision made by the members of the procession themselves. So, there 
are only a few villages where hedgehog skin is still used in the traditional way. Group 
members opine that it is better to maintain the tradition without the use of hedgehog skin 
than to risk having the traditional event prohibited. Some of them are clearly against the 
use of hedgehog skin (Respondent OP [1995], cit. 20.05.2018). The research showed that 
individual villages issue decrees in which they put pressure on procession members 
to abandon the use of hedgehog skin, leading to its prohibition. In contrast are moves 
to maintain the tradition in authentic form, with hedgehog skin an integral part of the 
costumes. Tradition bearers perceive it as the symbol of the event (Respondent JD [1993], 
cit. 21.05.2018). In this line of thinking then, hedgehog skin is considered a regional rar-
ity and one that should continue to be a direct part of the costume or an accessory to it.

Fig. 9 Child as a Devil during ceremonial procession of adults. Lidečko (2014).  
Photo by L. Navrátilová
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Identity

The St. Nicholas Procession is such an outstanding and significant phenomenon that 
local inhabitants feel especially strongly about maintaining their identity at both the local 
and regional levels.

It is a tradition. This has been going on since time immemorial, people could get by without it, 
but it’s part of village life. Some pay no attention, some tolerate it, but if you have your own kids 
and grandkids there, then you enjoy the ritual. If people don’t like it, they don’t have to open the 
door and it’s ok (Respondent MV [mayor], cit. 16.05.2018).

It was enlightening to listen to people’s opinions as to whether the tradition rein-
forces a feeling of belonging to a specific village or the Wallachia region as such. I often 
encountered people who were very proud of their St. Nicholases. The never-ending dis-
cussion of who has the best-looking Devils confirms that, via this traditional event, 
people are expressing their belonging to their own particular village. There are some 
inhabitants of small villages who are not attached to their village identity but realise that 
the event is part of the Wallachia tradition and feel their belonging to the region. I also 
noted that some individuals wished to try to take part in processions in other, e.g., neigh-
bouring villages. The majority attitude, however, is that the respondents’ villages have 
the best procession and best costumes. They would not accept any change of location 
because it is in the nature of the St. Nicholas Procession that the local tradition bearers 
provoke and sometimes mock those in neighbouring villages. These tendencies to com-
petition do not concern exclusively St. Nicholas processions but are intertwined through-
out the entire realm of folk traditions.

My main finding was that despite the social and economic changes experienced by 
Wallachia inhabitants in the 20th century, the traditional processions have been continu-
ally maintained. The tradition persisted even throughout World War II, albeit on a reduced 
scale, and processions continued during socialism, too. The socialist regime requested 
that active participants take part in extra work in exchange for a permission to organize 
the procession, but continuity was not interrupted.2 It is pleasing to see that in contrast 
to some traditions that have not withstood the pressure of circumstances, the St. Nicholas 
Procession has been flourishing and even gaining popularity. The reason may be in the 
spontaneous nature of the tradition as it is passed from generation to generation. The 
greatest role, however, might be played by the ties to identity expressed by inhabitants 
of the region, who have kept the tradition going even during the toughest of times.

 2 At this time the length of the procession was not defined or fixed either, similar to the situation today. 
During World War II, however, procession group members could conduct the procession only on a pre-de-
fined day and time.
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Fig. 10 Mask of Jew during procession. Horní Lideč (2013). Photo by L. Navrátilová

Including St. Nicholas Procession on the List of Intangible Elements 
of Traditional Folk Culture

Over the past decade, awareness of the St. Nicholas Procession in Wallachia has been 
rising thanks to media promotion, exhibitions, the participation of Devils in the tradi-
tional fair in Valasske Klobouky, and their presence in the Wallachia open air museum 
in Roznov pod Radhostem. Researchers have begun to look more intensively into the 
significance of the St. Nicholas Procession for the Wallachia region and into the specifics 
that render the tradition unique. In response, the tradition was considered for inclusion 
on the List of Intangible Elements of Traditional Folk Culture, a national version of the 
UNESCO list.

In the course of my research into the issue, I recorded various reactions and opinions 
on whether the tradition should be included on the list and promoted in this manner. Those 
who agree with its inclusion see the greatest positive in the fact that awareness of the 
procession would be heightened and tourism would increase as a result, bringing money 
into the region. “It would attract people, which means our economy would benefit. One 
hundred percent” (Respondent JD [1993], cit. 21.05.2018). People not intimately familiar 
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with the issue nevertheless hold similar views. In their opinion, the main benefit of being 
included on the list would lie in economic benefits and increased awareness of the event.

The Hornolidecsko Association, headed by village mayors, has rejected negotiations 
on the topic because they are aware of the amount of work necessary to be included 
on the list and no one wants to be charged with the task. Most active participants also 
express negative views. The main reason is that the procession differs from village 
to village and the respondents fear that the form of the tradition may not be sustained. 
They are also aware of the burden imposed by requesting inclusion on the list. Nor 
is anyone willing to guarantee that the procession will remain unchanged. The contro-
versy engendered by putting the tradition on the list is evident in the statement of a may-
or of a village whose own attitude to the issue is not entirely negative (Respondent KM 
[mayor], cit. 16.05.2018).

We’ve talked about this, and people have differing opinions. There is a certain concern about 
limitations being placed on the tradition. I personally think people should discuss the issue 
in greater detail but I would not be against it, provided the tradition wouldn’t suffer limitations 
in the future (Respondent JT [mayor], cit. 16.05.2018).

Some respondents seek solutions that would allow the procession to take place as 
usual even if it did become popular and many people were to start coming to see it. 
A potential risk might lie in the gradual loss of authenticity of the St. Nicholas procession. 
In some villages, half of the large group of active participants would be able to walk 
around the village while the other half presented the custom to visitors. But this solution 
is not available in small villages where the groups are not as big.

The issue should be addressed and re-discussed with village inhabitants because their 
negative attitudes are frequently founded on misleading information. I am sceptical 
myself, though. A key aspect of the tradition lies in its spontaneity, in the fact that the 
village does not influence either the organization or the event itself. The way the costumed 
characters look and how the event unfolds differs from village to village. Authenticity 
is what makes the St. Nicholas tradition stand out and inscription on the list might ir-
revocably damage this. The statement by the respondent indicated above testifies to this, 
and researchers should continue to focus on the issue in the future.

I noted voices calling for putting this procession on the UNESCO Intangible Heritage List a few 
years back. I know some villages were concerned about the potential obligations. Personally, 
I would not be sceptical. At any rate, whether the event is on the UNESCO list or not, it is impor-
tant to maintain the tradition, to pass it on to the younger generation and hope they will do the 
same (Respondent PF [1984], cit. 21.05.2018).
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Conclusion

The St. Nicholas Procession is one of the key events in southern Wallachia, although 
it may be controversial for third-party observers. None of the local inhabitants can 
imagine that the custom of the flying Devils could go extinct. Some fear the tradition 
because they associate the event to the night. I encountered respondents who were so 
traumatized by it as children that they still actively avoid any interaction with the 
costumed characters. Most village dwellers, though, consider the Devils an integral 
part of the cultural heritage of their village and that of the entire Wallachia region. This 
holds true as well for the flying of young devils in the period preceding the holiday 
of St. Nicholas.

Despite minor updates and transformations, the continuity of the custom shows many 
consistencies with the way it was practised fifty or a hundred years ago. Currently, vil-
lages and associations represent a key organizational platform for local traditions, 
whereas organization used to be in the hands of individuals. Spontaneity, however, has 
been preserved in the case of St. Nicholases. In some villages in the region, the proces-
sion is organized without support from village associations or other institutions. It there-
fore differs in character from other types of procession that are part of the annual cycle 
of customs.

For the local inhabitants, flying is not merely an event but an opportunity to reinforce 
their identity and local ties to ancestors, because in the course of long-term preparations, 
local communities and active group members are actively drawn together by the tradi-
tion, not only during the period of the procession but throughout the year. Tradition 
bearers experience much in common and form long-lasting or lifelong friendships. The 
St. Nicholas processions also reinforce local inhabitants’ feelings of belonging to their 
village and the entire region. In Hornolidecsko, St. Nicholas processions have always 
been part of the climax of advent and the entire annual custom cycle. Although other 
traditions, for instance the Mardi Gras procession, the celebration of St. Lucy, and 
Easter are subject to change, the St. Nicholas processions have remained almost unaltered 
and been passed on to future generations in that form. Young men make their costumes 
themselves and help the young boys with theirs, thereby passing on a type of message 
that is most likely to survive for many years in the future in decent form. Procession 
members probably are unaware that their activity shapes the form of traditional culture 
in the Czech Republic.

During the course of my research, I have come to realise that although this procession 
is closely tied to the Catholic environment, the residue of pre-Christian beliefs is still 
present. St. Nicholas is not the main character, though he might seem to be, but rather 
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the Devils. They are the pivotal characters in the flying phenomenon. In some villages, 
this is testified to by the fact that the entire group of active participants is called Devils.

St. Nicholas processions remain, in this form, part of traditional folk culture thanks 
to the tradition’s ability to adapt, its unique role in the annual custom cycle, and the loca-
tion where it is practiced, which has not been much affected by tourism. However, the 
St. Nicholas Procession has been evolving. It will greatly depend on the current genera-
tion whether this distinctive and unique custom will persevere into the future.
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Introduction

Artistic representations of Saint Christopher, so highly popular and widely circulat-
ed across the Roman-Catholic cultural areas during the Middle Ages, failed to enjoy 
similar vogue in the post-Byzantine Orthodox realm. The theme was introduced to the 
Romanian communities of Wallachia and Transylvania as late as the early modern era. 
As indicated in a previous paper, iconographic types spread throughout the Orthodox 
area along a south-north axis – that is, from Wallachia into Transylvania (Marin Barutcieff 
2014). The present study investigates the circulation of Saint Christopher’s images in the 
Romanian communities within a transition region, located in southern Transylvania, 
at the foot of Southern Carpathians. The region under scrutiny lies between two major 
cities of medieval and modern Transylvania: Sibiu and Brașov, both close to the border 
with Wallachia. The Romanian population designated this territory as the Lands of Bâr-
sa (Țara Bârsei) and Făgăraș (Țara Făgărașului). The administrative organization of the 
respective territory, as part of the Habsburg Empire, was revised during the second half 
of the 18th century (1764–1783), under the reigns of Maria Theresa and Joseph II. Fol-
lowing this reorganization, it came to include part of Romanian Regiment 1 (dubbed 
Wallachian) with the districts of Făgăraș and Brașov, as well as the county seat of Sibiu 
(Nicoară 2001: 14).

The present study concerns Saint Christopher’s iconography in southern Transylva-
nia, as it emerged during the second half of the 18th century and the early decades of the 
19th century. The investigation will address the context shaped by the relationships 
of religious and cultural solidarity established between the Romanian communities 
on either side of the Carpathians. The situation of Orthodox Romanians in Transylvania, 
whose denomination was merely “tolerated” alongside the state-supported and authorized 
denominations (the four so-called “religio recepta”: Catholicism, Lutheranism, Calvinism 
and Unitarianism) until 1781,1 prompted them to be constantly looking to the ecclesias-
tical institution of Wallachia. Under these circumstances a cultural transfer occurred, not 
only in the spiritual realm but also in the arts’ realm as well.

Innovating in 18th century Wallachia: the emergence and dissemination 
of an art style

In the history of Wallachian art, the first two decades of the 18th century are the time 
when the Brâncoveanu art style (also known as Brancovenesque) acquired and crystallized 

 1 These four confessions were reconfirmed by the Leopoldine Diploma, issued in 1691. By the Patent 
of Toleration issued by Emperor Joseph II in 1781, Romanians were granted the right to build churches and 
were legally permitted to hold “private religious exercises” (cf. Dumitran 2007: 55).
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its characteristic traits, having emerged during the last decade of the previous century. 
The author of this cultural, aesthetic and spiritual project was Prince Constantin Brân-
coveanu, ruler of Wallachia between 1688 and 1714. Geographically, this style was born 
in the subcarpathian region of Vâlcea, at Hurezi Monastery, where the prince undertook 
to revive coenobitic monasticism.

The ecclesiastical edifices built and decorated between 1692–1705 on Brâncoveanu’s 
estates, were followed by several others: Mamul Monastery (1699), Polovragi Monastery 
(1703), Cozia Monastery (1704–1707); Surpatele Monastery (1706–1707), the old skete 
of Fedeleșoiu (painted after 1708), Govora Monastery (1711–1712); Păpușa skete (1711–1712); 
Sărăcinești Monastery (1717–1718), St George church in Ocnele Mari, as well as Iezer 
skete (1720).

The mural painting of Hurezi was conducted under the supervision of the Greek-born 
master iconographer Constantinos, an artist who had arrived from Epirus and had already 
gained great notoriety by decorating in 1683 an important church founded by Lady Ma-
ria – the wife of Șerban Cantacuzino, Wallachia’s ruler at the time (Iancovescu: 45).

Assisted by Ioan, his fellow worker in the principality’s capital city, Constantinos 
teamed up with four other Romanian painters (Andrei, Stan, Neagoe and Ioachim); they 
are collectively known in today’s art historiography as representatives of the School 
of Hurezi.

The style of the mural decoration developed between 1692 and 1720 characteristical-
ly displays a detailed arrangement of the painted area into compartments containing 
a great number of narrative compositions, and decorations of Baroque inspiration. Features 
such as the amount of details in the narrative scenes (unprecedented in the Romanian 
sacred art), the vivaciousness of compositions, largely due to the introduction of details 
derived from apocryphal literature (Popa 1986: 15), the presence of legends and models 
brought by Constantinos from Greece, or taken from Ukrainian and Russian books and 
etchings that were circulating at the time (Iancovescu 2008: 101–106), had a long-lasting 
impact on the Romanian iconography developed after the tragic demise of Constantin 
Brâncoveanu.2 The tiers with geometric and phytomorphic ornaments present in the 
stylistic discourse of Hurezi, were subsequently taken over by the decoration of the 
churches built in Vâlcea after 1720. While the Brancovenesque iconography debuted 
at Hurezi had roots in the tradition of art monuments dating from the times of Prince 

 2 Constantin Brâncoveanu, dethroned in 1714, was executed at Constantinople on 15 August, in the same 
year, together with his four sons: Constantin, Ștefan, Radu and Matei, having refused to convert to Islam. 
In 1992, the Synod of the Romanian Orthodox Church canonized them, setting their feast date to be celebra-
ted on 16 August.



198

Łódzkie Studia Etnograficzne tom 58, 2019

Matei Basarab,3 it was also quite innovative, by mingling elements of the autochtonous 
iconography with Greek ones. Such innovations lie, for instance, in the extended space 
allocated to the Marian cycle and the cycle of the great feasts, and the increased number 
of military saints (Popa, Iancovescu 2008: 50). The scene of the Last Judgment, introduced 
in the mural art of Wallachia after 1650, joined the iconographic repertoire of the painters 
who decorated the Brancovenesque edifices. The moralizing dimension, visible in the 
depiction of sinful monks in the fiery pit of hell, was subsumed to the project of rekindling 
and reorganizing the coenobitic monastic life in the principality, on which the Romanian 
ruler had embarked and regarded as one of his priorities (Popa 2008: 22). The mural rep-
resentations: in the narthex – the hymns and odes of the Akathist Hymn to the Theotokos; 
in the exonarthex – the apostles’ martyric deaths, the eschatological parables (The Parable 
of the Ten Virgins, The Parable of the Speck and the Log), and the Ecumenical Councils 
Cycle; on the refectory facade – the Protection of the Mother of God (Pokrov), illustrating 
the triumph of the Ekklesia – all are expressions of a highly coherent and refined dogmat-
ic and aesthetic vision. This vision underlay not only the iconographic programmes with-
in the principality but, beginning with the second half of the 18th century, it crossed the 
mountains and reached Transylvania. The painters invited from Oltenia by their Orthodox 
and Greek-Catholic fellow artists,4 brought with them the stylistic and iconographic ele-
ments of Brancovenesque art and employed them with the monuments in the Land of Făgăraș 
and Mărginimea Sibiului, from where local apprentices took them farther into central and 
northern Transylvania.

Cultural sensitivity and religious solidarity in Romanian communities 
south and north of the Carpathians

Relationships maintained among the artists of Romanian communities in Transylvania 
and Wallachia were governed by a general sense of solidarity, manifest at various levels. 
The heterogeneous religious landscape characteristic to Transylvania, which was known 
for its diversity as early as the second half of the 16th century, received a new denomina-
tion towards the end of the following century: the Greek-Catholic Church (the Romanian 
Church United with Rome). The establishment of this new denomination in 1697, recon-
firmed in 1700, divided the Romanian communities in Transylvania (Teodor 2002: 167).

 3 Matei Basarab, ruler of Wallachia between 1632–1654, was one of the princes most concerned with the 
cultural and art life. Under his long reign, the state flourished, which contributed to the development of art and 
culture. The art patronage offered by the prince, his family and the local aristocracy (boyars) resulted in a mar-
ked stylistic and iconographic unity which preceded the era of Brâncoveanu (Moisescu 2002: 10–11).
 4 In 1736, Grigore Ranite painted the iconostasis of the Greek-Catholic cathedral in Blaj, having been 
invited by bishop Inochentie Micu (Dumitran 2010: 88).
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The region of interest for the present study is located in the south of Transylvania, 
at the foot of Southern and Eastern Carpathians, spanning the area with Sibiu and Brașov 
at its western, respectively eastern ends. The political history of medieval and modern 
Transylvania knew several stages. During the 11th–16th centuries, the region was part 
of the Kingdom of Hungary; in the 16th –17th centuries, it turned into an autonomous 
principality, then in late 17th century it became part of the Habsburg Empire. Brașov, the 
most important city and also the most populous one during the 15th–16th centuries, was 
followed by Sibiu, the second largest and the best fortified of the walled cities (Rădvan 
2011: 78–80). Both of them, as royal cities, were inhabited by German-origin dwellers 
(Saxons), while Romanians began to be accepted in the suburbs only in the modern era 
(Nicoară 2001: 15; Rădvan 2011: 80). Between these two cities lies the town of Făgăraș. 
This territory, along the axis Sibiu – Făgăraș – Brașov, was reluctant towards the union 
with Rome; Greek-Catholic ecclesiastical authorities’ attempt to gain the upper hand met 
with firm resistence, encouraged by the commercial relationships maintained by the lands 
of Făgăraș and Bârsa (Țara Făgărașului5 and Țara Bârsei6) with Wallachia, as well as the 
fact that Romanian rulers owned estates there (Miron 2004: 77–78).

Pressures due to the population’s adherence to Orthodoxy led to a compromise: the 
Greek-Catholic bishop enjoyed administrative and juridical authority, while the spiritu-
al authority was retained by the Metropolis of Ungrovlachia. As Oltenia came under 
Habsburg jurisdiction (1718) this put, a decade later, the Orthodox in the respective area 
under the authority of the Bishopric of Râmnic (Miron 2004: 79–80). During the second 
half of the century, after Oltenia had returned to Wallachia, Orthodox priests would 
continue to travel south of the Carpathians in order to be ordained.7 A conscription dat-
ing from 1767 indicates that 25 out of the 33 clergy members of Făgărăș had been ordained 
there (Cristache-Panait 1970: 31).

The foundation and donation documents concluded between 1760–1835 also evince 
the same denominational solidarity. Who were those entitled to build worship places 
in the Lands of Făgăraș and Bârsa and which was their social standing?

Before the Patent of Toleration issued in 1781 by Emperor Joseph II, most Romanian 
churches were made of wood. The exceptions were those churches founded by Romanian 
rulers and boyars, who were granted not only the right to commission the construction 

 5 The Land of Făgăraș (Țara Făgărașului), also the Land of Olt (Țara Oltului) is a depression at the border 
of Transylvania; in its southern part stand the Mountains of Făgăraș and Perșani, and at the north there is the 
plateau of Târnave; the River Olt flows through this region.
 6 The Land of Bârsa (Țara Bârsei) is a depression inside the Carpathians’ arc; it constitutes the eastern 
part of Brașov depression.
 7 The Romanians dwelling in southern Transylvania would travel to Wallachia not only along the roads 
recorded in documents, but also by less-known paths across the mountains (cf. Sabău 1996: 231).
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of churches, but also to have them made of durable building materials (brick, stone). The 
Land of Făgăraș has a number of such churches dating from the15th–17th centuries,8 
whose architecture evinces the influence of the Wallachian ones across the mountains. 
In 1694, when Transylvania was part of the Habsburg Empire (1687), Constantin Brân-
coveanu petitioned Prince Michael Apafi, for permission to erect a masonry church in the 
town of Făgăraș. This place of worship, completed in 1697 (Cristache-Panait 1981: 175), 
offered an example in terms of sacred architecture and painting, to be followed by other 
churches in southern Transylvania. The same Wallachian prince founded the churches 
at Sâmbăta de Sus (1700–1701) and Poiana Mărului, 1707 (Greceanu 1970: 38), both in the 
architectural style bearing his name. In 1709, Ștefan Cantacuzino, a future ruler of Wal-
lachia (1714–1716), established the church at Vaida Recea (Cristache-Panait 1970: 31).

After 1775 and especially after 1781, the number of foundations increased. Churches 
were erected by merchants, on the one hand, and by the communities of towns and vil-
lages on the other hand. The most prominent merchants in the Brașov area, actively 
advocating adherence to Orthodoxy (Miron 2004: 78), were church founders in the last 
quarter of the 18th century and the next. For instance, in 1769, the Orthodox Church 
in Prejmer was built with the support of merchants Ioan Vlad, Nicolae, Dimitrie, Vasile 
Brat. The church in Râșnov, which, according to tradition, dates from the 14th century, 
was first enlarged in 1773, with the contribution of merchants Ioan and Radu Boghici, 
dwellers of Brașov. 50 years later, it was further enlarged, and its iconographic programme 
was inspired by the Brancovenesque church in Făgăraș (Jenei 2010: 613–615). The same 
Ioan Boghici commissioned in 1779 the building of a church in Tohanu Nou and paid for 
the Sovereign icons on the iconostasis (Porumb 1998: 425). Another merchant, a resident 
of Șchei named Dimitrie Scurtu, funded the construction of the church in Veneția de Jos, 
which started in 1790 and ended probably a few years later (Literat 1996: 23); in 1795, 
master Neculae Ciurcu and his wife Despa, also financed the building of the church 
in Cristian (Porumb 1998: 90).

Entire communities also provided their contributions, at times substantial ones, to the 
building or decoration of worship places. This occurred increasingly frequently after the 
second half of the 18th century, as is the case of the church in Dârste (1783–1797), Șercăița 
(1798) or of the painting at Sâmbăta de Jos (altar, nave, narthex – 1806; exonarthex – 1814). 
Among the donors were many clergymen, or persons close to the church. Around the 
same time, hagi9 Radu Inașu, epitropos (steward) of the Romanian church in Șchei add-
ed an exonarthex to the chapel dedicated to the Annunciation (Porumb 2003: 33). In 1786, 

 8 Viștea de Jos (15th c.?), Voivodenii Mari (around 1500), Săsciori (17th c.), Comăna de Jos (17th c.), 
Comăna de Sus (around 1600) (cf. Greceanu 1970: 34).
 9 Appellation granted to persons who had undertaken a pilgrimage to Jerusalem.
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the former hegumen of Sâmbăta de Sus Monastery founded a church built in the eastern 
part of the village (Sabău 1996: 246), while priest Stoica Popovici and his wife Bucura, 
paid for the painting of the church in Cristian (1821).

In some of these instances, the painters – either coming from Wallachia or residents 
of southern Transylvania, drawing their inspiration from the Brancovenesque art, which 
thus transcended geographical and political boundaries – integrated the figure of Saint 
Christopher.

The dissemination of St Christopher’s theme in the iconography 
of southern Transylvania. A case study

Saint Christopher’s representations joined the iconography of Romanian churches 
north of the Carpathians, after mid-18th century. The credit for the introduction of the 
first Orthodox iconographic version in Transylvania is due to a talented artist: Grigore 
Ranite, the son of another notorious painter, namely Hranite, one of the iconographers 
of Hurezi.10 Grigore was not the only one of Hranite’s sons to embrace his father’s craft. 
The second son, Gheorghe, was also a reputed painter and the two brothers were often 
invited to work together. Actually, in old Romanian culture, iconographic and stylistic 
elements were frequently circulated via family relations. Documents record that the two 
Ranite brothers painted in Oltenia, at Glogova (1734),11 and Râmeț skete (1741–1742), 
in Banat and also worked for Serbian churches in Hungary (Porumb 2003: 58).

Between 1738 and 1739, Grigore was invited to decorate the Annunciation chapel 
attached to the Romanian church in Şcheii Braşovului (Porumb 1994: 68). Unfortunate-
ly, the mural painting he produced is no longer extant, which makes it impossible to know 
whether it included the figure of Saint Christopher. However, he did depict the Saint 
later, in 1760, at Rășinari, close to the city of Sibiu, where he painted together with his 
son Ioan. While Grigore Ranite was decorating the chapel of Râmnic bishopric, his ap-
prentices and disciples were Iacov and Stan, sons of the priest Man of Rășinari; they 
subsequently worked both in central Transylvania and in Wallachia (Crețeanu 1980: 95). 
A note found on a liturgical book states that in 1754, while he was working for the Bish-
opric of Râmnic, Iacov was married at Sărăcinești Monastery, with Ranite as his godfa-
ther (Porumb 2003: 45).

 10 Hranite painted at Ștefan skete, belonging to the Monastery founded by Constantin Brâncoveanu (Du-
mitran 2010: 83).
 11 Grigore Ranite and Gheorghe Ranite painted in a church whose construction had been started by boyar 
Matei Glogoveanu, imperial counsellor since 1732, a time when Oltenia was under Austrian rule (Vasilescu 
1928: 158).
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This spiritual kinship and the reputation enjoyed by Grigore Ranite brought him 
to Mărginimea Sibiului, where he decorated the inner walls of the church in Rășinari.12 
On the southern wall of the nave, his painting included the figure of Christopher, as 
an iconographic version in complete agreement with the pastoral concerns of the Roma-
nian community: a military martyr with lamb head (fig. 1). A similar representation had 
been introduced in 1738, by Gheorghe Ranite, in the church of Polovragi Monastery’s 
infirmary13 (fig. 2). The theme was a recent addition to the artistic repertoire of Wallachia; 
the earliest zoomorphic representation in the mural painting in this principality was that 
of Păpușa skete, where Hranite – the two artists’ father – had been working between 
1711–1712.

The position of the Lands of Bârsa and Făgăraș, in the geographic proximity of Wal-
lachia, as well as the fact that some Romanian princes owned estates there, and intensive 
trade was conducted between the two regions, all stimulated the cultural transfer through 
the continued activity of certain Romanian painters on both sides of the Carpathians. 
They also played an important role by establishing painting workshops in Transylvania, 
thus disseminating the artistic repertoire of Wallachia.

In the Brancovenesque church Saint Nicholas in Făgăraș, unpainted until 1720, the 
son of Preda from Câmpulung, named after his father who had previously worked at Hurezi,14 
decorated the altar and the nave. The narthex remained unadorned until 1772, when it was 
painted thanks to the financial support offered by tanner Nițu Pătrașcu (Cristache-Panait 
1981: 176). In the upper tier of the narthex, on the southern wall, dog-headed Saint Chris-
topher is shown receiving the angel’s blessing, according to the model provided by Ro-
manian hagiography (fig. 3). The cynocephalus figure, with remote origins in a 4th-cen-
tury Greek text (Woods 1994: 174; Marin Barutcieff 2014: 42), was also chosen 
in painting several other edifices in the area. In the Land of Făgăraș, it appeared five 
decades later, at Voivodenii Mici (1821), in a hybrid iconographic version: the zoomorphic 
Christ-bearer (fig. 4). In 1791, Gaftanail left an inscription in the church of Mărgineni, 
noting that he had completed the painting.15 In the narthex, on the northern wall, Chris-
topher’s zoomorphic representation catches the viewers’ eye. His gaze is directed towards 

 12 Cuvioasa Paraschiva (Blessed Paraskevi) church in Rășinari was built in 1752–1758, at the expense 
of the Greek-Catholic bishop Petru Pavel Aron.
 13 To date, I have not identified any other zoomorphic representation in the lamb-headed version, dating 
between the painting of Polovragi infirmary (1738) and that at Rășinari (1760).
 14 Preda from Câmpulung is recorded as a painter of the chapel of Hurezi monastery (1697), together with 
Marin and also of the infirmary church within the same monastic ensemble (1699), together with Nicola and 
Efrem (cf. Crețeanu 1980: 94).
 15 The Greek-Catholic church in Mărgineni (inscription published by Valeriu Literat, an inter-war resear-
cher, whose work was printed only in the 1990s) (cf. Literat 1996: 57).
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Christ, whom he is carrying on his left shoulder, but his animal identity is difficult 
to ascertain: he has an equine appearance, resembling a horse. Another artist, named 
Teodor, collaborated on this mural painting. It is very likely that the son of this Teodor, 
who signed his name as Sava from Făgăraș, drew his inspiration from the mural ensem-
ble of Mărgineni in painting two of the churches commissioned to him: in Calbor (1813) 
and Sâmbăta de Jos (1814). With the latter, the zoomorphic figure indisputably has 
a lamb’s facial features; however, they are much harder to ascertain at Calbor. By anal-
ogy, one might perceive them as ovine, rather than canine.16 At the beginning of the 
following century, Saint Christopher caught the interest of the artists in the Grecu 
family – several generations of painters who worked in the Land of Făgăraș and Hârti-
baciului Valley, with descendants whose names were recorded well into the 20th cen-
tury (Literat 1996: 193–196). The first generation included Nicolae and Alexandru, two 
brothers who undertook the decoration of the church in Sărata. Regrettably, the painting 
they had completed in 1810 underwent a poorly performed restoration, 200 years later 
(fig. 5). However, Christopher’s figure has survived in the iconography of the narthex, 
on the western wall, with his Christ-bearer body and a dog’s head. Maintaining the 
hybrid representation, the second generation of Grecu painters: Nicolae-the son and 
Gheorghe, created at Țichindeal, where they worked between 1815 and 1818, an aggres-
sively-looking figure with a cynocephalus aspect and sharp teeth (fig. 6). They are also 
credited with the autorship of the painting of 1821, at Voivodenii Mici (Zintz 1986: 469).

The same iconographic types can be found in the Land of Bârsa, where Christopher 
was preferred during the last quarter of the 18th century and the first half of the 19th. 
The nave of the church in Râșnov displays a representation that is most likely among the 
oldest (1773), in the cynocephalus version, whereas the other edifices’ iconographic pro-
gramme contain the hybrid figure of the zoomorphic Christ-bearer. This is the case 
of Prejmer (1791), Sânpetru (post 1791), Dârste (1833).17 A surprising iconographic type 
was derived from this version: that of the ogre (căpcăun – etymologically, dog-headed 
monstre). In keeping with folk beliefs shaping the collective imagination in the Land 
of Bârsa, he has a deformed face, half-human half-dog, with a long snout at the back 
of the head. It appeared at Tohanu Nou (post 1779?), and was multiplied during the 19th 
century by the mural decorations in southern Transylvania. This version can thus be 
found in the vicinity of Brașov, at Cristian (1821) (fig. 7), as well as in the Land of Făgăraș 
at Veneția de Jos (1801) (fig. 8); there Nicolae Bărbat from Turcheș adopted it and 

 16 Following his 1930 visit to the church in Calbor, Valeriu Literat also considered Christopher’s figure 
to be a lamb’s (cf. Literat 1996: 206).
 17 At Dârste, the painting was restored in early 21st century. Quite likely, the lamb face actually used to be 
a dog’s one, as in most churches in this region.
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introduced it in the fresco painting of the church in Comăna de Jos (1826). The figure 
of this anthropophagous monster, in-between nature and culture, travelled across the 
mountains and can also be found in Wallachia, on the walls of the church in Cornu de 
Sus (1835).

An issue worth discussing is Saint Christopher’s position within the syntax of the 
sacred space, in the region under investigation. To a great extent, but not without excep-
tion, it complies with the tradition of Brancovenesque style. The position of the oldest 
iconographic types to be found in Wallachia: the Christ-bearer (1648) and the cynoceph-
alus- martyr soldier (1712) was resumed by the edifices in southern Transylvania. We 
note that his representation as a martyr-soldier (Rășinari, Veneția de Jos, Comăna de Jos, 
Voivodenii Mici, Cristian) is typically placed inside the nave, most of the times on the 
southern wall next to the military saints. However, when he is presented as the Christ-bear-
er in agreement with the Legenda aurea, as he can be seen in the Orthodox East as 
early as the Byzantine iconography, then he is placed within a transition space. This 
is where one finds his figure at Sărata and Țichindeal (on the western wall of the narthex) 
or Mărgineni (the narthex, on the northern side). His bare legs, under his rolled-up tunic, 
the concentric circles illustrating the movement of the rough waters the saint is crossing 
– all these highlight the eschatological dimension of the theme. For his fight against the 
dangers of water-crossing denotes Christopher’s competence in bearing the One who 
entrusts Himself to him in the journey towards salvation. The eschatological dimension 
of this theme becomes even more obvious in the choice made in 1832 by painter Dimitrie, 
to depict Christopher on the brick gate to the courtyard of the church in Sebeșu de Sus, 
so that his image may exert its apotropaic function as soon as one sees it.

Conclusions

The figure of Saint Christopher reached the Romanian communities in southern 
Transylvania during the second half of the 18th century, in a contact area where the 
Habsburg Empire bordered Wallachia. It was a difficult time for the religious life in Tran-
sylvania, with frequent conversions to, and reconversions from the Orthodox and 
Greek-Catholic denominations.

1761 – the year when the first occurence of this representation in the mural painting 
of Mărginimea Sibiului is documented, is also the year when general Buccow’s order 
to have Orthodox places of worship destroyed, was carried out.18 This decision, first 

 18 Between 1761–1767, in the Land of Făgăraș were destroyed not only Orthodox monasteries and chur-
ches, but also a number of Greek-Catholic ones: Comăna de Sus, Vaida Recea, Gura Văii (cf. Miron 2009: 
413).
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aplied in the Land of Făgăraș where ties between Transylvanian and Wallachian Or-
thodox communities were very strong (Miron 2009: 412), denotes the Habsburgs’ in-
tention to create a disciplined, centralized state, where religious divergences and the 
authority of dominant classes would be diminished. This policy also aimed to subvert 
the influence of Russia on the Orthodox population within the Ottoman Empire (Hep-
pner 1999: 23).

Despite the religious solidarity manifest in the Romanian communities in the Lands 
of Făgăraș and Bârsa, and although many of his images are present in Orthodox church-
es, it cannot be asserted that Saint Christopher’s figure belongs exclusively to the icono-
graphic programmes of this denomination. Actually, as far as iconography is concerned, 
there are no differences between the Greek-Catholic and the Orthodox worship places. 
As already noted, there are Greek-Catholic churches (such as the one in Mărgineni), 
where this image is present, as well as artists (such as Grigore Ranite) who were com-
missioned mural paintings by Greek-Catholic hierarchs. This phenomenon of transgress-
ing denominational boundaries in artistic milieus also occurred during the last quarter 
of the 18th century in central and northern Transylvania.

Even though we discuss about a confessional solidarity regarding the construction 
of churches, engaging those who are alike and who belong to the same in-group confes-
sion, the connections with the out-group are still cultivated. Cultural sensitivity, in the 
sense of confessional differences between communities that live in the same area, is di-
minished by belonging to one ethnicity as well as by maintaining the religious ritual from 
the time before the Union with Rome in the case of the Greek Catholics.

Although in Wallachia, the earliest iconographic type of Saint Christopher is anthro-
pomorphic, in southern Transylvania his oldest representations are zoomorphic. The 
lamb-headed saint, shown in the nave of Rășinari church, was perceived as an appropri-
ate image by a community living next to the Carpathians, with shepherding for its main 
occupation. At the other end of the geographical axis under discussion, in the sub-Car-
pathian Land of Bârsa, the iconographic version of the ogre – a popular one during the 
first four decades of the 19th century, reminds us of the interest held by the medieval 
populations of the Alps in the giant Christopher. Between the zoomorphic representations 
of the Carpathians, tapping into the ogre folk tales, and the images in the Bavarian Alps, 
based on the archetypal Wilder Mann, Saint Christopher’s the iconographic destiny 
emerges as an extended cultural trajectory and suggests a fertile relationship between 
mountainous areas, which calls for in-depth investgation.
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Fig. 1 RĂȘINARI, mural painting from 1760. Photo by S.M. Barutcieff
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Fig. 2 POLOVRAGI, mural painting from 1738. Photo by S.M. Barutcieff
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Fig. 3 FĂGĂRAȘ, mural painting cca 1772. Photo by S.M. Barutcieff
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Fig. 4 VOIVODENII MICI, mural painting from 1821. Photo by S.M. Barutcieff 
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Fig. 5 SĂRATA, mural painting from 1810. Photo by S.M. Barutcieff
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Fig. 6 ȚICHINDEAL, mural painting from 1815–1818. Photo by S.M. Barutcieff
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Fig. 7 CRISTIAN, mural painting from 1821. Photo by S.M. Barutcieff
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Fig. 8 VENEȚIA DE JOS, mural painting from 1801. Photo by S.M. Barutcieff
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Streszczenie: Kazimiera Zawistowicz-Adamska jako pierwsza wśród polskich badaczy tereno-
wych przyjęła zasadę uznania swoich informatorów za indywidualne podmioty. Jej książka Spo-
łeczność wiejska jest dowodem nie tylko doskonałego warsztatu, ale także zawiera istotną warstwę 
etyczną. Jako jedna z pierwszych podkreślała znaczenie badawczego kontekstu sytuacyjnego. Taką 
postawę badawczą kontynuowała jej uczennica – Bronisława Kopczyńska-Jaworska, ale w swoich 
badaniach prowadzonych w okresie PRL, a zwłaszcza w doborze pytań stawianych informatorom, 
była ograniczona polityką rządzącej partii, o czym otwarcie napisała po latach. Autorka kładzie 
akcent na to, że dziś wciąż odkrywamy nowe, „białe” pola w historii naszych badań terenowych, po 
latach uświadamiamy sobie znaczenie ciągłości w nauce oraz więzi z naukowymi przodkami.

Słowa klucze: dziedzictwo, pamięć, wywiad etnograficzny, badania etnograficzne

Summary: Kazimiera Zawistowicz-Adamska was the first Polish field researcher to adopt the prin-
ciple of treating her interviewees as individual subjects. Her book Społeczność wiejska [The Rural 
Community] not only constitutes an eloquent proof of her excellent research skills, but also contains 
a vital ethical stratum. Zawistowicz-Adamska was one of the first scholars to highlight the impor-
tance of the situational research context. This approach was adopted also by her disciple, Bronisława 
Kopczyńska-Jaworska, even though her research, being conducted in the period of the People’s 
Republic of Poland, was acutely constrained by the policies of the ruling party, especially with re-
spect to the selection of questions she could ask her interviewees; years later she frankly wrote about 
this aspect of her work. The author emphasises the fact that now, decades later, blank pages in the 
history of our fieldwork are still being discovered, and we come to appreciate the importance of 
continuity in scholarship and the value of maintaining links with out intellectual ancestors.
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Translated by Klaudyna Michałowicz

Zmiany mające dokonać się w nauce są zazwyczaj sygnalizowane pojawieniem się 
nowych słów. Nie zawsze powodują one rewolucję, tak jak było z funkcją i funkcjonali-
zmem Bronisława Malinowskiego. Przeważnie nie zdajemy sobie sprawy z nadchodzą-
cej zmiany. Nasze dojrzewanie do jej zauważenia i docenienia wymaga czasu.
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Nowoczesność skłoniła nas do uznania nowych pojęć: podmiotu, refleksji, tożsamo-
ści. Zmieniło się rozumienie autorytetu, niektórzy z filozofów wieścili jego zmierzch. 
Idea wspólnotowości, uznana za remedium na uporządkowanie Europy po dramacie 
II wojny światowej, była powodem do podkreślenia znaczenia dziedzictwa. Wprowadze-
nie tego pojęcia do dokumentów Rady Europy (1951, 1954), a następnie do Traktatu 
z Maastricht (1991) jako terminu politycznego, sprawiło, że jest ono w tej chwili wszech-
obecne, a nawet nadużywane.

Nie można jednak zanegować znaczenia dla nauki dziedzictwa oraz kojarzonych 
z nim pojęć pamięci i ciągłości. Dawniej częściej posługiwano się terminem „tradycja” 
i było ono wystarczające również w określaniu wspólnoty. Czyżby jednak jego silny 
związek z dookreśleniem „ustna” sprawiał, że uznaliśmy je za zbyt wąskie dla opisu 
współczesnej wspólnotowości? W tym wspólnot uczonych?

Nowe pojęcia prowokują do nowych pytań, w tym pytań o nasze dziedzictwo nauko-
we. Co pamiętamy z ponad stuletniej historii naszej dyscypliny? Kogo zaliczamy do 
naszych przodków? Jak korzystamy z ich doświadczenia? Czy są nam bliscy, czy pozo-
stają tylko bladym wspomnieniem przywoływanym z okazji jubileuszy? Ile czasu zaję-
ło nam uznanie ich dokonań i wyciąganie z nich wniosków? Pójście za ich przykładem? 
A czy można żyć nie mając korzeni?

W pewnym wieku człowiek dokonuje bilansu życia, uzmysławia sobie komu i co 
zawdzięcza. Uczymy się nie tylko od Mistrzów, ale podczas każdej dyskusji, w trakcie 
każdej  rozmowy. Nawet przypadkowo rzucone słowo może otworzyć nam jakieś drzwi, 
skłonić do myślenia. Tak było w przypadku moich spotkań z profesor Kazimierą Zawi-
stowicz-Adamską i jej uczennicą, a moją mądrą koleżanką, Bronką Kopczyńską-Jaworską. 
Tym wspomnieniem chciałabym niejako spłacić dług, jaki mam wobec obu pań, i nawią-
zać do tego, czego się od nich nauczyłam. W tym celu muszę się cofnąć do 1954 roku.

W 1954 roku jesienią odbyło się we Wrocławiu spotkanie Komitetu Redakcyjnego 
Polskiego Atlasu Etnograficznego (PAE), w którym wzięli udział Anna Kutrzebianka, 
Jadwiga Klimaszewska, Kazimiera Zawistowicz-Adamska oraz redaktor naczelny PAE 
– Józef Gajek. Zosia Staszczak i ja pełniłyśmy funkcję sekretarek, roznosiłyśmy kawę. 
Nie pamiętam, czy na tym spotkaniu, czy może na poprzednim zebraniu, byli też Kazi-
mierz Moszyński i Kazimierz Nitsch. Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu 
materiałów terenowych na temat narzędzi rolniczych zbieranych w 1953 i 1954 roku 
według dwóch, nieco różniących się szczegółowością kwestionariuszy. W obu kwestio-
nariuszach była rubryka „dane o informatorze”, którą badacz musiał wypełnić. I to 
stało się przedmiotem sporu, o którym chcę opowiedzieć.
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Niektórzy badacze PAE ograniczali się do podania imienia i nazwiska rozmówcy, 
nazwy wsi, inni – w tym badacze z ośrodka łódzkiego – podawali także, nieraz rozbudo-
wane, okoliczności prowadzenia wywiadu. Zapadła mi w pamięć scena, w której profesor 
Gajek, postawny mężczyzna, pomagając sobie gestykulacją szeroko rozłożonych rąk, 
zwracał się do milczącej profesor Zawistowicz-Adamskiej krzycząc, że „pranie nie ma nic 
do pozyskania informacji o tym, kiedy we wsi używano sierpów i drewnianych pługów”. 
Pani Profesor próbowała wyjaśnić dlaczego uważa, że należy opisać kontekst prowadzenia 
wywiadu, lecz jej cichy głos nie miał szans w starciu z głośną elokwencją Józefa Gajka. 
A chodziło o wywiad Bronki Jaworskiej, podczas którego informatorka prała bieliznę, 
wobec czego badaczka opisała tę sytuację w odpowiedniej rubryce kwestionariusza. Nie 
pamiętam, by którakolwiek z obecnych wtedy osób włączyła się do tego sporu.

Prawdę mówiąc wtedy nie rozumiałam, o co chodzi. Według profesora Gajka infor-
mator był jedynie źródłem informacji, a to, w jakich okolicznościach ona zostaje uzy-
skana było sprawą wtórną. Takie myślenie uprzedmiotowiało informatora, przypomina-
ło sytuacje z przełomu XIX i XX wieku, kiedy chłop, stojąc przed gankiem dworu i mnąc 
czapkę w ręku, śpiewał ludowe pieśni, np. Oskarowi Kolbergowi. Dochodzenie do zro-
zumienia tego, czym są „okoliczności wywiadu” oraz tego, że informator jest jego pod-
miotem, a nie przedmiotem, zajęło mi trochę czasu. Ale nie zapomniałam tej sceny 
i często do niej wracałam myślami.

Profesor Zawistowicz-Adamska podjęła ten temat po latach. Kiedy spotkałyśmy się 
w Łodzi na jej jubileuszu 50-lecia pracy naukowej zapytała mnie, jak mogę pozwolić na 
to, by moi uczniowie pomijali w dokumentacji wywiadu dane o informatorze? Byłam 
już wtedy kierownikiem Katedry Etnologii na Uniwersytecie Warszawskim, a moi „mło-
dzi gniewni” koledzy, zafascynowani strukturalizmem i semiotyką, szukali w terenie 
konkretnej treści wierzenia czy zachowania. Wiedza o informatorze nie była im potrzeb-
na. Zresztą w samym słowie „informator” ukryte jest znaczenie, że jest on źródłem in-
formacji, czyli celem wywiadu jest pozyskanie informacji, a sposób jej uzyskania jest 
raczej wtórny.

Tymczasem już w czasie badań w Zaborowie (1938) dla profesor Zawistowicz-Adam-
skiej liczył się przede wszystkim człowiek. Napisana po tych badaniach Społeczność 
wiejska jest cudowną, introspektywną książką, jedyną do dziś w polskiej etnografii, 
w której badacz ujawnia swoje przeżycia, w tym niepowodzenia i słabości, opinie, troski 
o swoich rozmówców, młodzież wiejską, liczy się z ich zdaniem (Zawistowicz-Adamska 
1948). Pokazała w niej K. Zawistowicz-Adamska, że badacz i rozmówca tworzą jedność, 
że etyka jest częścią metodologii. Profesor była tego świadoma na kilkadziesiąt lat przed 
tym, zanim zasada ta weszła do kanonu antropologii.
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Takie podejście nie wynikało z przyjęcia jakiejś określonej filozofii poznania, choć 
można ją było dostrzec w podtekście. Było raczej rezultatem zarówno wrażliwości wła-
snej, jak i poczucia odpowiedzialności obywatelskiej, w tym świadomości istnienia wciąż 
nierozwiązanej kwestii chłopskiej, pozytywistycznego przekonania o konieczności włą-
czenia wszystkich grup społecznych do budowy niepodległego państwa. Przypomnę, że 
w tamtych czasach (w 1933 roku, kiedy K. Zawistowicz-Adamska zaczynała pracę, 
a w 1938 roku prowadziła roczne badania w Zaborowie) obowiązywał etos inteligencji 
i duża jej część, w tym etnografowie, uważali, że należy połączyć chłopów i inne warstwy 
we wspólnotę narodową. Taka postawa była też wynikiem kontaktów z wykładowcami 
Wolnej Wszechnicy Polskiej, istotny był wpływ Heleny Radlińskiej, twórczyni pedago-
giki społecznej w Polsce. Ten okres w historii środowiska etnograficznego wymagałby 
opracowania. W dyskusji nad patriotyzmem powinniśmy podkreślać, że dla etnografów 
oznaczał on wtedy walkę o sprawiedliwość społeczną i edukację wsi jako drogę nie 
tylko do dobrobytu, podniesienia komfortu kultury życia codziennego, ale także rozbu-
dzenia w ludności wiejskiej poczucia własnej wartości, ułatwienia startu młodzieży 
wiejskiej etc. Podobny program formułowali Zofia i Ignacy Solarzowie budując pierwszy 
Uniwersytet Ludowy w Gaci, tak też myślało wielu etnografów. Dowodzą już tego listy 
Cezarii Baudouin de Courtenay z 1913 roku do Kazimierza Nitscha pisane z podróży do 
Polski, czyli do Kongresówki, i działania wielu osób z Wolnej Wszechnicy Polskiej: 
Ludwika Krzywickiego, Heleny Radlińskiej, a także łodzian: Jana Manugiewicza, nieco 
później małżeństwa Ireny i Józefa Lechów oraz Janiny Świątkowskiej.

W tym środowisku, w atmosferze odpowiedzialności za drugiego człowieka, studio-
wała i zapisywała twórczą kartę swoich badań Bronisława Kopczyńska-Jaworska. Mia-
ła o tyle mniej szczęścia od Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, że po 1945 roku zmie-
niło się rozumienie postawy obywatelskiej i działalności społecznej. Nie mogła iść wprost 
drogą profesor Zawistowicz-Adamskiej, bo nie było już przedwojennych instytucji, ale 
byli ludzie i atmosfera oraz, wbrew pozorom, pewne pole do działania.

Chciałabym zwrócić uwagę na niewielki, ale ważny artykuł Bronisławy Kopczyńskiej-
-Jaworskiej o badaniach zadrugi w Bułgarii, napisany wiele lat po ich ukończeniu (Kop-
czyńska-Jaworska 2003). Jest on dla mnie dowodem na to, że myśl Zawistowicz-Adamskiej 
znalazła kontynuatorkę, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Kopczyńska-Jaworska pre-
cyzyjnie opisuje sposób prowadzenia badań, pokrótce przedstawia ich rezultaty i przed-
kłada – i to jest najważniejsze – długą listę pytań, których badacze nie zadali, bo byli 
poddani presji „obiektywnego opisu rzeczywistości” i politycznych ograniczeń. Są to 
pytania o indywidualne losy badanych, o ich przeżycia, opinie, emocje zarówno dotyczą-
ce życia rodzinnego, ich codzienności, jak i wpływającą na tę codzienność kolektywizację. 



Łódzkie Studia Etnograficzne

223

tom 58, 2019

Rola kolektywizacji, jak wynika z artykułu, była starannie ukrywana przed badaczami. 
Ta sytuacja skłoniła Bronisławę Kopczyńską-Jaworską do zapisania informacji, nie będą-
cych odpowiedzią na pytania kwestionariusza.

Co takiego zapisała Kopczyńska-Jaworska? Jedna z kobiet mówiła o surowym trak-
towaniu przez świekra, faworyzowaniu jednych członków rodziny na niekorzyść innych, 
braku warunków dla pożycia małżeńskiego, niesprawiedliwym podziale obowiązków, 
druga kobieta zachowała w pamięci dobroć teściowej, wieczorne tańce i śpiewy po pracy, 
radosne życie w gromadzie. Ważne i interesujące, budzące nowe pytania, są też wzmian-
ki kobiet sygnalizujące trudne usamodzielnianie się dorosłych synów, którzy podejmo-
wali „groszowe” prace, m.in. zbieranie drewna na opał i potajemną jego sprzedaż. Te 
komentarze informatorów, biegnące przy okazji odpowiedzi na pytania kwestionariusza, 
pokazują, że cała rozmowa badacza z badanym ma duże znaczenie dla końcowych wy-
ników badań. Korespondują one również z tym, co na temat zadrugi na Bałkanach pisała 
Dunja Rihtman-Auguštin, uznając, że to poeci romantyczni wykreowali jej wyidealizo-
wany obraz, później powielany przez badaczy (Rihtman-Auguštin 1984).

Indywidualnych wspomnień zapisanych podczas bułgarskich badań było jednak 
niewiele. Ich pojawienie się zależało od atmosfery rozmowy skłaniającej informatora do 
dodatkowej wypowiedzi, jak i od decyzji etnografa, czy pozwolić rozmówcy na odejście 
od pytań kwestionariusza lub zadecydować o przerwaniu pojawiającego się, dodatkowe-
go wątku. Chwała Bronce Jaworskiej, że jednak część z nich zapisała, widząc w nich 
jakość różniącą się od tego, co nazywano obiektywnym opisem. To dowód na wrażliwo-
ści badacza, która nie była powszechna w czasach, gdy wymagano od nas „naukowego” 
podejścia do badań, rzeczowości, unikania tego, czego nie dało się nazwać lub policzyć, 
której nie sprzyjała panująca metodologia „obiektywnego opisu”.

Nadmienię, że w tamtych czasach, nawet do lat 70. XX wieku, badacz nie szedł 
w teren z dyktafonem w ręku, lecz miał papier, ołówek lub długopis, i sam decydował, 
czy taką „niekwestionariuszową” treść zapisać, czy nie. Nie było więc możliwości po-
wrotu do treści całego wywiadu. Na pewno etnografowie nie zapisywali własnych prze-
żyć w czasie badań. Badacz był wciąż osobą zewnętrzną wobec informatora – przedmio-
tu badań – i nie zdradzał swoich odczuć ani opinii. Z pewnością decydował o tym układ 
polityczny, obawa przed dalszym ograniczeniem swobody badań, a nawet przed cofnię-
ciem pozwolenia na nie, jak było w przypadku badań w Bułgarii.

Także w badaniach prowadzonych w Polsce nie stawialiśmy wielu pytań. Przykładem 
są badania, które prowadzili w latach 60. XX wieku moi magistranci na temat autorytetów 
wiejskich. Ilu tam pytań nie postawiono, ile odpowiedzi zapisano bez notatki od badacza, 
z tzw. dobrodziejstwem inwentarza, czyli zdając sobie sprawę, że jest to oficjalny punkt 
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widzenia, a nie pogląd informatora. Podobne sytuacje miały miejsce podczas moich badań 
w Mongolii (1967–1971), o czym zaczęłam myśleć dopiero po przeczytaniu artykułu 
Bronki. I to właśnie ocena dawno przeprowadzonych badań, to Geertzowskie spojrzenie 
po fakcie, after the fact, łączyło mnie z Bronką, o czym wielokrotnie zaczynałyśmy roz-
mawiać, ale nie udało się nam dojść do pointy. Może to nie tylko nie było nam dane, ale 
w ogóle nie jest możliwe? Jaka tu może być pointa?

Badania w sytuacji nieznajomości języka miejscowego, poleganie na tłumaczach 
wyostrza zmysł obserwacji. Obserwujemy przecież nie tylko to, co ludzie robią, ale 
uruchamiamy również węch, smak, słuch, dotyk. Zbieramy także informacje, które 
trudno zwerbalizować, więc ich nie zapisujemy albo zapisujemy ich jakieś strzępy. Ale 
one są w nas i część z nich po latach zaczyna układać się w jakiś obraz wspomnień 
i wrażeń.

Zachęcam do ponownego przeczytania Społeczności wiejskiej, tego cudownego 
wzoru na wejrzenie badacza „w siebie”, badacza z pasją obywatelską, odpowiedzialnego 
za to, co zapisuje. Młode pokolenie może zżymać się na język Społeczności.., że może 
zbyt emocjonalny, „kobiecy ”, a nawet staroświecki. W każdej epoce obowiązuje jakaś 
konwencja językowa zarówno w mowie, jak i – zwłaszcza – w języku tekstu. Oczywiście, 
ta książka jest wyrazem pewnej rzeczywistości kulturowej. Ale czyż nie jesteśmy zobo-
wiązani do uwzględniania kontekstu? Zgadzam się, że od czasu badań w Zaborowie 
znaczenie niektórych słów się zmieniło, tak jak np. słowa „służba”, ale Społeczność 
wiejska nie jest tekstem politycznym, choć książkę w 1948 roku wydał, wkrótce zlikwi-
dowany, Instytut Służby Społecznej. To jest tekst, który ma charakter etyczny i jako taki 
powinien być czytany.

Przychodzi mi do głowy taka refleksja, że każde nowe odkrycie musi paść na już 
przygotowany grunt lub czekać na swój czas. Tak było z podejściem do badań profesor 
K. Zawistowicz-Adamskiej, z uznaniem przez nią podmiotowości rozmówcy. Byli wśród 
nas tacy (Jacek Olędzki), którzy to zrozumieli wcześniej niż ja, dzięki szczególnej wraż-
liwości na człowieka. Namysł Bronki nad jej własnymi materiałami terenowymi, takie 
Geertzowskie post factum, pozwala nam uświadomić sobie, że sposobem pracy dzisiej-
szego antropologa jest nie wywiad, a rozmowa. Taka zresztą, jaką już stosowała pro-
fesor Zawistowicz-Adamska w Społeczności wiejskiej.

Zachęcam też do przeczytania artykułu Bronki Kopczyńskiej-Jaworskiej, by poddać 
stare badania retrospekcji, by postawić im nowe pytania, które ona sama by dziś posta-
wiła. Introspekcja i retrospekcja. Z tego powstaje morze nowych pytań, które zachęcają 
do badań, do życia. I proszę, nie sprowadzajcie kontekstu, okoliczności wywiadu, do 
obowiązującego dziś RODO, do sprawy imienia i nazwiska.



Łódzkie Studia Etnograficzne

225

tom 58, 2019

Bibliografia

Kopczyńska-Jaworska, B. (2003). Badania a obraz zapamiętany. Uwagi na marginesie 
badań w Bułgarii. W: J. Kowalska i in. (red.), Czas zmiany, czas trwania. Studia 
etnologiczne (s. 97–104). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii PAN.

Rihtman-Auguštin, D. (1984). Struktura tradicijskog mislenija. Zagreb: Skolska Knjiga.

Zawistowicz-Adamska, K. (1948). Społeczność wiejska. Doświadczenia i rozważania 
z badań terenowych w Zaborowie. Łódź: Polski Instytut Służby Społecznej.





227

ISSN 2450-5544
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2019.58.13

Łódzkie Studia Etnograficzne
tom 58, 2019, s. 227–246

Jacek Jan Pawlik
jacek.pawlik@uwm.edu.pl
https://orcid.org/0000-0003-2142-9976

Katedra Nauk o Rodzinie
Wydział Teologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tożsamość regionalna a postrzeganie świata. Paul Joachim 
Schebesta – niestrudzony badacz ludów niskorosłych

Regional Identity and the Perception of the World. Paul Joachim 
Schebesta – a Tireless Researcher of Short-statured Peoples

Streszczenie: Autor zastanawia się, na ile tożsamość regionalna danej osoby wpływa na jego po-
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nizowanej z okazji 50-lecia śmierci etnologa. Odwołując się do słów Johannesa Fabiana, autor 
przyznaje, że „w sensie epistemologicznym autobiografia stanowi rdzeń etnografii”.
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Summary: The author of the article inquires how regional identity affects a person’s perception of 
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Translated by Author

We współczesnym dyskursie społeczno-politycznym regionalizm, wypierając na plan 
dalszy wszelkiego rodzaju nacjonalizmy, nabiera coraz większego znaczenia. Już nie 
tylko mówi się o Europie regionów, ale też pielęgnuje się idee małych ojczyzn. Nie 
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wnikając w polityczny wydźwięk przesuwania akcentu z państwa narodowego na region, 
trzeba podkreślić, że uwypuklanie związku jednostki z regionem jest ważnym panaceum 
na bolączkę globalizacji, która niesie za sobą rozmycie w nieokreśloności, poczucie 
nietrwałości i ciągłej fluktuacji. Regionalizm – pisze Henryk Skorowski –

daje osobie silne poczucie własnej osobowej tożsamości i podmiotowości, wyrosłe i ukształto-
wane na bazie bliskiego sobie aksjologicznego systemu kulturowo-społecznego, który włączając 
człowieka w określony, stały system wartości umożliwia dokonywanie świadomych wyborów 
wartościowania w istotnych sprawach życia, określania swego odniesienia do innych systemów 
(Skorowski 1990: 255).

Czerpiąc z przemyśleń różnych autorów (Skorowski 1990; Bednarek 1996; Chudziń-
ski 2013; Petrykowski 2003), można zdefiniować regionalizm jako specyficzne dziedzic-
two kulturowe odwołujące się do terytorium, cech językowych oraz dóbr i wartości 
związanych z własnym regionem. Inaczej mówiąc, jest to całokształt kultury materialnej 
i duchowej określonej wspólnoty, której specyfika wynika z oryginalnego sposobu two-
rzenia i użytkowania przedmiotów, komunikowania się, praktykowania religii i obycza-
jów, rozwijania nauki, literatury i sztuki.

Zakorzenienie w regionalizmie prowadzi jednostki do kształtowania tożsamości 
regionalnej wyrażającej się w szczególnie silnym związku z ziemią rodzinną i jej miesz-
kańcami, w świadomości pochodzenia z określonego obszaru oraz przywiązania do 
niego (mała ojczyzna). Z poczuciem przynależności do społeczności lokalnej łączy się 
świadomość dzielonej kultury, odrębnej od kultury sąsiadujących okolic. Świadomość 
ta ma charakter intencjonalny, tzn. jest aktem przyjęcia wartości specyficznych dla da-
nego regionu. Tak ukształtowany na bazie bliskich sobie struktur społeczno-kulturowych 
system wartości jest „trwałym, spójnym, sprawdzonym wielowiekową tradycją, a przede 
wszystkim zinterioryzowanym przez osobę i zaakceptowanym przez nią jako własny” 
(Skorowski 1990: 243).

W tym kontekście rodzi się pytanie, czy zakorzenienie w kulturze pochodzenia nie 
izoluje od innych rzeczywistości etnicznych? Czy regionalizm hamuje lub ułatwia proces 
przechodzenia do nowej kultury? Czy tożsamość regionalna może stymulować szersze 
spojrzenie na świat i sprzyjać otwartości względem odmiennych społeczności?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania posłużono się przykładem Paula Joachi-
ma Schebesty, który zasłynął jako niestrudzony badacz ludów niskorosłych, ciesząc się 
jednocześnie renomą wybitnego wykładowcy, potrafiącego wzbudzić zainteresowanie 
u słuchaczy, charakteryzującego się otwartością i dobrocią względem ludzi. Wybór 
Schebesty nie jest przypadkowy. Pochodził on z silnie naznaczonej specyfiką kulturową 
wioski leżącej na Górnym Śląsku, w zgromadzeniu misyjnym nauczył się otwartości 
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kulturowej, podjął pracę badawczą jako lingwista i etnolog wśród Semangów, Aetów 
i Bambuti1 – zepchniętych na margines „ludzi lasu”, których kulturę dogłębnie studiował.

Tożsamość regionalna

Tożsamość regionalna według Marka S. Szczepańskiego jest szczególnym przypad-
kiem tożsamości społecznej i kulturowej odnoszącym się do tradycji danego regionu 
(Szczepański 1999: 8). Charakteryzuje się wyraźnie zdefiniowanym terytorium, specy-
ficznymi cechami społeczno-kulturowymi, gospodarczymi, a nawet topograficznymi. 
Łączona jest, przynajmniej w niektórych przypadkach, z grupą etniczną. Ten sam autor 
porządkuje terminologię dotyczącą tożsamości w następujący sposób:

Tożsamość społeczna powstaje na bazie tożsamości indywidualnych, choć nie jest do nich redu-
kowalna, tożsamość kulturowa jest specyficzną formą tożsamości społecznej, wspartą na rdzeniu 
kulturowym, a tożsamość regionalna jest odmianą tożsamości społecznej, tworzoną na bazie 
odwołań do pewnego terytorium (regionu) i jego kluczowych cech oraz imponderabiliów (Szcze-
pański 1999: 8).

W przypadku tożsamości regionalnej istotną rolę odgrywa terytorium. Analizując 
przypadek Schebesty, należy skoncentrować się na miejscu jego pochodzenia, które jest 
do tego stopnia specyficzne, że nie pozwala na traktowanie go w ramach jednostki ad-
ministracyjnej, do której należy. Wynika to z położenia na pograniczu regionu oraz 
związanych z tym częstych zmian przynależności, które miały miejsce w przeszłości.

Fot. 1 Paul J. Schebesta. Ze zbiorów Archiwum Instytutu Anthropos

 1 Semangowie, Aetowie i Bambuti należą do ludów niskorosłych. Semangowie zamieszkują północną 
Malezję i południową Tajlandię, Aetowie, Filipiny, a Bambuti (Mbuti), północnowschodnią Demokratyczną 
Republikę Konga. Wspólną cechą tych ludów jest dominujący zbieracko-łowiecki tryb życia, słabo rozwi-
nięta gospodarka oraz prosty system religijny.
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Paul Joachim Schebesta2 urodził się 20 marca 1887 roku w Groß Peterwitz (dziś 
Pietrowice Wielkie), na ziemi hulczyńskiej3, należącej w tamtym czasie do rejencji opol-
skiej, zajmującej południową część powiatu raciborskiego. Wieś ta powstała prawdopo-
dobnie w latach 1220–1240, jednak pierwszy raz jest wzmiankowana dopiero w roku 
1267 (Newerle 2017: 18). Na wschód od miejscowości płynie rzeka Psina (zwana też 
Cyną), lewy dopływ Odry. Rzeka ta stała się rzeką w graniczną w latach 80. XII wieku, 
a być może już po ustaleniach pokoju kłodzkiego4. Prawobrzeży, południowy obszar 
należał do ziemi opawskiej, będącej częścią Moraw, a lewobrzeżny, północny, do Śląska, 
wówczas części rozbitej na dzielnice Polski. Królestwo Czech, do którego należała ziemia 
opawska, prowadziło intensywne osadnictwo w celu wzmocnienia morawskiej granicy 
na Cynie. Tylko w pierwszej fazie osadnictwa, w latach 1200–1240, powstały 102 wioski. 
W tym czasie król czeski Otokar I i margrabia morawski darowali diecezji ołomunieckiej 
rozległe majątki ziemskie na pograniczu, m.in. wieś Pietrowice Wielkie, w której 2/3 ziem 
stało się własnością biskupa z Ołomuńca (Stojer 2015: 8–10). Przynależność Pietrowic 
do diecezji ołomunieckiej okaże się najbardziej trwała, ponieważ praktycznie zakończy 
się w 1945 roku, a formalnie dopiero w 1972 roku, kiedy papież Paweł VI zrówna gra-
nice diecezji polskich z granicami państwowymi.

Granica na Psinie systematycznie traciła na znaczeniu. Kulminacyjnym momentem 
było połączenie księstwa raciborskiego z księstwem opawskim w 1337 roku (Newerle 
2017: 89). Niemniej także współcześnie Psina jest uważana przez mieszkańców za rzekę 
oddzielającą „swoich” (Morawian) od „obcych” (Ślązaków).

Jak wyglądały Pietrowice Wielkie w czasach dzieciństwa Paula Schebesty? Wioska 
miała układ okolnicy. Gospodarstwa lokowano z północnej i z południowej strony, bie-
gnącego przez środek wsi, obniżenia terenu. Dopiero później wewnątrz okolnicy, gdzie 
ulokowano kościół, szkołę, karczmy i piekarnie oraz warsztaty rzemieślnicze, osiedlali 
się gospodarze (Newerle 2017: 81). Dane statystyczne z 1885 roku podają, że wieś miała 
1 479 ha powierzchni, w tym 1 259 ha ziemi ornej. Ustalony dochód dla celów podatku 
gruntowego był zdecydowanie wyższy niż w innych miejscowościach, co świadczy 
o dużej wydajności ziemi (ziemie pszeniczne) i zamożności mieszkańców (Newerle 2017: 

 2 Wszystkie informacje biograficzne dotyczące Schebesty na podstawie: Łysik (1969); Dupré (1968, 
2017); Vorbichler (1967).
 3 Choć po I wojnie światowej ziemia hulczyńska znalazła się w większości w granicach Czechosłowacji, 
to jednak sześć wiosek mówiących językiem morawskim, w tym Pietrowice Wielkie, pozostawiono w gra-
nicach Republiki Weimarskiej (Kowalski 2016: 119–120).
 4 Pokój między Bolesławem Krzywoustym a księciem czeskim Sobiesławem I zawarty został 
w 1137 roku. Układ kończył długotrwałe wojny między obydwoma krajami i wyznaczał na długie lata gra-
nice. Bolesław zachował niemal cały Śląsk, z wyjątkiem ziemi opawskiej, która wraz z ziemią kłodzką 
przypadła Sobiesławowi (Kowalski 2016: 116).
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155). W tym czasie w Pietrowicach było 355 domów zamieszkałych przez 583 rodziny: 
2 444 osoby, w tym 2 381 katolików, 60 ewangelików i 3 Żydów (Newerle 2017: 155–156). 
Podsumowując trzeba stwierdzić, że Schebesta pochodzi ze stosunkowo bogatej wioski 
nieopodal Raciborza, leżącej nad rzeką Psiną, której homogeniczna ludność etnicznie 
morawska była na wskroś katolicka.

Istotną cechą charakteryzującą autochtoniczną ludność zamieszkującą Pietrowice 
był język. Choć urzędowym językiem był niemiecki i w tym języku były prowadzone 
zajęcia szkolne (z wyjątkiem lekcji religii), to znaczna część mieszkańców posługiwała 
się zarówno niemieckim jak i morawskim, przy czym morawski5 był językiem obiego-
wym (Newerle 2017: 156). Do chwili pójścia do szkoły Paul nie znał języka niemiec-
kiego i posługiwał się wyłącznie morawskim. Jego zaś matka w ogóle nie mówiła po 
niemiecku.

Zdecydowana większość ludności Pietrowic była jednak dwujęzyczna. Niewątpliwie 
duży wpływ miała na to szkoła. Przekazywanie tradycji odbywało się głównie dzięki 
przekazom ustnym, ponieważ ludzie uczyli się pisać i czytać w obcym dla nich (w tym 
przypadku niemieckim) języku. Jedynym wyjątkiem był kościół, gdzie podczas nabo-
żeństw używano książeczek w języku morawskim lub czeskim oraz rozpowszechniano 
czasopisma religijne w tych językach (Newerle 2017: 260). Używanie morawskiego przez 
autochtonów zacieśniało więzy etniczne, a także pozwalało na swobodną wymianę tre-
ści, które oficjalnie mogłyby być zakazane. Umiejętność posługiwania się specyficznym 
dialektem6 oznaczała swojskość i nadawała komunikacji znamion swobody oraz intym-
ności. Choć tożsamość zbudowana w wyniku używania wspólnego języka była silna, nie 
troszczono się o to, aby nadać mu formę homogeniczną i go skodyfikować. Dopuszczano 
wpływy innych języków. Nawet jeśli nie uważano morawskiego za zestandaryzowany 
język, jak na przykład niemiecki, to w tym właśnie języku cała społeczność komuniko-
wała się przy pracy i w domu, modliła się i żartowała, myślała i wyrażała swoje uczucia, 
śpiewała i opowiadała historie (Fabian 2010: 38–39).

Niewątpliwie istotną rolę w podtrzymywaniu tożsamości regionalnej mieszkańców 
Pietrowic Wielkich odgrywał Kościół katolicki. Istniejąca tam parafia pod wezwaniem 
św. Wita, Modesta i Krescencji działa od XIII wieku. Na jej terenie znajduje się również 
kościół pątniczy pod wezwaniem św. Krzyża z XVII wieku. Z życiem pietrowickiej 
parafii związanych jest szereg uroczystości kościelnych. Poza zwyczajami dorocznymi 
związanymi z rokiem liturgicznym i agrarnym oraz obrzędami rodzinnymi, parafia 
pietrowicka wyróżnia się także dzisiaj wielkanocnymi procesjami konnymi. Zwyczaj ten 

 5 Traktowany często jako odmiana języka czeskiego. Język mówiony w Pietrowicach zaliczany jest rów-
nież do gwar laskich.
 6 Miejscowi określali swój język jako mówienie „po našymu”.
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wywodzi się z kontrolnych objazdów pól, jakie nakazywali właściciele ziemscy, które 
z czasem nabrały charakteru religijnego w postaci modlitewnego objazdu konnego or-
ganizowanego w dni świąteczne.

Szczególne znaczenie ma procesja konna w poniedziałek wielkanocny. Z opisu z lat 
20. XX wieku dowiadujemy się, że prowadziła ona w pierwszym etapie z kościoła para-
fialnego do kościoła św. Krzyża. Na czele kawalkady jechało trzech mężczyzn. Pierwszy 
trzymał w ręku krzyż wielkanocny, drugi, figurkę Chrystusa Zmartwychwstałego, a trze-
ci, paschał. Po przybyciu na miejsce wchodzili do świątyni na krótkie nabożeństwo, po 
którym czekał na nich mały poczęstunek. Następnie dosiadali koni i odmawiając modli-
twy udawali się na skraj wsi. Tam młodzi jeźdźcy urządzali wyścigi konne, po czym 
procesja ze śpiewami wielkanocnymi na ustach powracała do kościoła parafialnego. 
Jeźdźcy wchodzili do świątyni na nabożeństwo, a chłopcy (służba) galopem odprowa-
dzali konie do zagród. Ta kilkusetletnia tradycja jest kontynuowana do dzisiaj w nieco 
zmienionej formie (Newerle 2017: 353–356).

Przypatrując się postawie Paula Schebesty należy zwrócić uwagę na trzy składniki 
tożsamości regionalnej: terytorium, język i religijność. Miał on świadomość odrębności, 
szczególnie w obliczu otaczającej ludności niemieckiej. Choć nigdy nie uważał się za 
Polaka, Czecha, ani Słowaka, zawsze podkreślał swoją słowiańskość. Sam chętnie na-
zywał siebie górnośląskim Morawianinem (Łysik 1969: 252).

Otwarcie poza region

Czy zakorzenienie w kulturę lokalną nie izoluje od innych rzeczywistości kulturo-
wych? Czy nie jest czasem hamulcem otwartości? Nawiązując do Tadeusza Lipskiego 
(1986) Henryk Skorowski nie ma wątpliwości, że

Nie ma sprzeczności pomiędzy „zakorzenieniem” osoby w regionalizmie a jej odniesieniem do 
innych wspólnot i kultur, a (…) jedynie właściwym sposobem odnalezienia się osoby i jej rzeczy-
wistego bycia w świecie jest droga wiodąca od regionalizmu i przez regionalizm (Skorowski 1990: 
186–187).

Skorowski nie tylko nie widzi w regionalizmie niebezpieczeństwa zamykania się 
i izolacji osoby w relacjach do innych społeczności, ale dostrzega

wartość własnej etniczności w otwieraniu się człowieka na nowe rzeczywistości, wchodzeniu 
i odnajdywaniu w nich swojego właściwego miejsca, a także usytuowaniu w nich swej obecności 
(Skorowski 1990: 187).

Relatywizacja wartości własnej kultury pociąga bowiem za sobą relatywizowanie 
innych kultur, natomiast docenienie zwyczajów i obyczajów regionu pochodzenia 
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sprzyja poszanowaniu odmiennych zwyczajów i obyczajów. W pierwszej zaś kolejności 
wzbudza zainteresowanie. Nie jest istotne, jak wielka będzie różnica między kulturą 
pochodzenia a nową kulturą. Istotne jest, że przez zainteresowanie i poszanowanie dążyć 
się będzie naturalnie do poznania i zrozumienia.

Schebesta wychowywał się w środowisku etnicznie morawskim i religijnie katolic-
kim, które tworzyło ponad 90% mieszkańców Pietrowic. Ważnym, a może też pierwszym, 
punktem otwarcia na świat była szkoła, która wprowadzała w rzeczywistość języka 
i kultury Cesarstwa Niemieckiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1900 roku 
Paul podjął naukę w gimnazjum księży werbistów w odległej o 70 km Nysie, które 
przygotowywało kandydatów do tego zgromadzenia zakonnego w perspektywie pracy 
misyjnej. Decyzja o wyborze gimnazjum katolickiego wynikała z głębokiej religijności 
rodziny Schebestów. Kiedy Paul rozpoczynał naukę w Nysie, uczył się tam już jego 
starszy brat, Józef. Zainteresowanie misjami w parafii Pietrowice rozbudzały czasopisma 
misyjne wydawane w języku niemieckim, kolportowane przez braci zakonnych w całym 
regionie Śląska.

Usytuowanie domu misyjnego św. Krzyża, w którym znajdowało się gimnazjum, 
nie było przypadkowe. Wielojęzyczność Śląska przyciągnęła uwagę założyciela werbistów 
– Arnolda Janssena, który z myślą o powołaniach do pracy misyjnej wybrał na lokaliza-
cję pierwszego domu na ziemiach niemieckich śląską Nysę. Sam pochodząc z regionu 
pogranicza niemiecko-holenderskiego wiedział, że w takim środowisku znajdzie kandy-
datów zdolnych do nauki obcych języków. Ponadto Śląsk był w przeważającej mierze 
katolicki i wyróżniał się religijnością mieszkańców (Rivinius 1996: 10–11).

Kiedy Schebesta rozpoczynał naukę w Nysie, było to stosunkowo młode gimnazjum 
(założone w 1892 roku). Ponieważ miał więcej niż 12 lat, realizował specjalny program 
intensywny, co pozwoliło mu na skrócenia lat nauki. Następnie wstąpił do zgromadzenia 
werbistów i po ukończeniu studiów teologicznych w Misyjnym Seminarium Duchownym 
św. Gabriela w Mödling pod Wiedniem otrzymał 29 września 1911 roku święcenia ka-
płańskie. W roku 1912 wyjechał do pracy misyjnej do Mozambiku. Kiedy zaś Portugalia 
przystąpiła do I wojny światowej przeciwko Niemcom, został internowany w obozach 
w Afryce, a następnie w Portugalii.

W 1920 roku, po powrocie do domu misyjnego św. Gabriela, z którego osiem lat 
wcześniej wyjechał na misję, rozpoczął działalność naukową i dydaktyczną. W domu 
misyjnym pozostał do śmierci 17 września 1967 roku. Pracował w redakcji czasopisma 
„Anthropos” i wykładał w seminarium etnologię, religioznawstwo i lingwistykę. 
W 1926 roku uzyskał stopień doktora z etnologii i egiptologii na Uniwersytecie Wie-
deńskim. Przede wszystkim zaś od 1924 roku prowadził badania naukowe dotyczące 
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ludów niskorosłych w Południowo-Wschodniej Azji i w Afryce. Zainteresowanie tymi 
ludami było w dużej mierze zasługą Wilhelma Schmidta, który na potrzeby teorii mo-
noteizmu pierwotnego gromadził dane o ludach zbieracko-łowieckich i oczekiwał od 
współpracowników szczegółowych informacji zebranych podczas badań terenowych. 
Ten pierwszy bodziec od Schmidta przerodził się u Schebesty w pasję naukową. Dwie 
wyprawy do Semangów w Malezji i do Aetów na Filipinach oraz cztery wyprawy do 
Bambuti w Kongu świadczą o jego zaangażowaniu i systematyczności. Spędził w tere-
nie prawie osiem lat.

Atuty regionalizmu

Można by zawyrokować stwierdzenie, że z chwilą pójścia do szkoły rozpoczęła się 
przygoda Schebesty z językami obcymi. Wykazywał się przy tym wyjątkowymi zdol-
nościami językowymi. Z czasem znał biegle nie tylko morawski, czeski, polski i nie-
miecki, ale również angielski, francuski portugalski i włoski. Posługiwał się biernie ję-
zykami holenderskim i hiszpańskim, znał malajski i języki bantu. Ponadto w seminarium 
opanował języki klasyczne, a na studiach specjalistycznych w Wiedniu staroegipski 
i arabski. Jego motywacji do uczenia się języków i zdolnościom językowym sprzyjała 
niewątpliwie sytuacja dzieciństwa, która zmuszała do posługiwania się na co dzień 
dwoma językami zdecydowanie różniącymi się od siebie: słowiańskim – morawskim 
i germańskim – niemieckim.

Świadomość znaczenia komunikacji w języku badanego ludu skłoniła Schebestę do 
nauki języka malajskiego oraz języków bantu, jakimi posługiwali się Bambuti7. Począt-
kowo porozumiewał się z nimi językiem kingwana, którego nauczył się będąc misjo-
narzem w Mozambiku. Studiował też języki badanych ludów niskorosłych, a przynajmniej 
ich pozostałości. Poświęcił tym zagadnieniom dwie wyprawy nad Ituri w latach 1949–
1950 i 1954–1955. W jego dorobku językoznawczym należy odnotować: Grammatical 
Skretch of the Jahay Dialect (Semang), opracowanie i redakcję gramatyki języka sena 
(Zambezi), redakcję Bantu-Grammatik, liczne materiały lingwistyczne języków mam-
wu, mangbutu, balese-dese, balese-koro, mvuba, efe oraz prace z porównawczej dia-
lektologii.

 7 Najbardziej znane grupy ludów niskorosłych Afryki to Bambuti, Baka i Twa Binga.
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Fot. 2 Schebesta z grupą Bambuti. Ze zbiorów Archiwum Instytutu Anthropos

Jednak praca naukowa Schebesty nie ograniczała się do badań językoznawczych. Jako 
pierwszy przedstawił wyczerpująco badane kultury zbieracko-łowieckie8, ponadto badał 
kultury ludów, które z nimi żyły w symbiozie. Z badań etnologicznych wyciąga następu-
jące wnioski. Gospodarka i kultura Bambuti nie są ani małoznaczącymi odpadami kultur 
sąsiadujących ludów, ani mieszaniną obcych kultur, ale samodzielnym organizmem. Ich 
gospodarka w głównych zarysach różni się od gospodarki innych grup wysokorosłych 
zamieszkujących las, ale w pewnych aspektach wykazuje podobieństwo, co daje się wyja-
śnić przez symbiozę. Schebesta dostrzega u Bambuti oryginalne składniki organizacji 
społecznej, obce sąsiadującym ludom Bantu. Specyficzna więź społeczna i związki gwa-
rantują im uporządkowane życie społeczne związane ze zbieractwem, jednak coraz bardziej 
ład ów jest zrywany przez kontakty z Bantu. Schebesta odróżnia trzy etapy rozwoju ich 
organizacji: protopigmejski ład społeczny połączył się z warstwą łowców i utworzył obec-
ny ład, który ulega przeformowaniu przez kontakty z Bantu. Mitologia przekazuje podsta-
wowe prawdy religijne. Bambuti wykazują wiarę w pochodzącą od Istoty Najwyższej siłę 

 8 Efektem tej pracy była wieloczęściowa monografia dotycząca Bambuti (Schebesta 1938–1950). Wspo-
mnieć też należy obszerną monografię na temat ludów niskorosłych Południowo-Wschodniej Azji (Schebe-
sta 1952–1957).
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życia, która przejawia się w dziele stwarzania świata. Ich religia jest praktyczna – z Istoty 
Najwyższej emanują ambiwalentne bóstwa buszu lub łowów. Bardzo rozpowszechnione 
są zabiegi magiczne.

Ten krótki szkic dorobku naukowego Schebesty z konieczności nie jest wyczerpują-
cy, ponieważ uwaga tego artykułu koncentruje się na wpływie pochodzenia tego uczo-
nego na postrzeganie badanych ludów. W wydanej ostatnio publikacji zawierającej pi-
sane z terenu listy Schebesty, redaktor i komentator jego dorobku – Wilhelm Dupré pisze, 
że relacje do morawskiej ojczyzny miały dla osobowości i dla osiągnięć badacza szcze-
gólne znaczenie.

Doświadczenie przynależności do kulturowej mniejszości już od najmłodszych lat otworzyło mu 
oczy na zróżnicowane formy życia i obudziło jego zainteresowanie tradycją i zwyczajami. Na 
podstawie tych pierwszych wrażeń rozwinęła się na trwale wrażliwość na kulturowe konflikty 
i ludzi w potrzebie, przy czym centralne miejsce odgrywały osobiste spotkania (Dupré 2017: 133).

W. Dupré wspomina również o kwestii religii. Schebesta wychowany był w tradycji 
chrześcijańskiej, która była wtopiona w regionalny światopogląd. Niemniej „w tym 
względzie było dla niego oczywiste, że tak jak jego bliscy wierzyli w Chrystusa, Seman-
gowie i Bambuti wierzyli w bóstwa lasu i księżyca” (Dupré 2017: 133).

Choć Schebesta był członkiem zgromadzenia misyjnego, nie prowadził działalności 
misyjnej, ale badania w zakresie etnologii i lingwistyki. Koncentrował swój czas na 
gromadzeniu materiału lingwistycznego, etnologicznego i antropologicznego. Zresztą 
miał bardzo krytyczne zdanie o funkcjonowaniu misji katolickich. Zarzucał misjonarzom, 
że koncentrują pracę na ludności murzyńskiej Bantu, a zaniedbują Bambuti patrząc na 
nich przez pryzmat tych pierwszych.

Brak zaangażowania w działalność misyjną nie oznacza, że Schebesta był obojętny 
względem badanej ludności. Wykorzystując swoją wiedzę i humanitaryzm walczył 
o prawdziwe człowieczeństwo Bambuti na forum lokalnym i międzynarodowym. Sche-
besta czuł się zobowiązany osobiście coś dla nich zrobić, pomóc, aby mogli włączyć się 
do cywilizowanego świata bez poniesienia szkód lub utracenia tożsamości. Realizację 
tego planu utrudniała sytuacja Konga, prywatnej kolonii króla Belgii, Leopolda. Badacze 
życia Schebesty podkreślają jego szczególną wrażliwość na rzecz ubogich i prześlado-
wanych. Wynikała ona z głębokiej religijności wyniesionej z domu i ze środowiska po-
chodzenia oraz z sytuacji dominacji, jaką jako przedstawiciel mniejszości doświadczał 
w domu rodzinnym (Dupré 1968: 897).
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Fot. 3 Komunikacja nie tylko słowna. Ze zbiorów Archiwum Instytutu Anthropos

Pisząc (Schebesta 1958: 39) o nastawieniu autochtonów Schebesta podkreśla, że 
Bambuti okazywali mu dużo zaufania i oczekiwali od niego, jako od swego ojca (Baba 
wa Bambuti – tak go nazwali), polepszenia położenia. Czuli się biedniejsi od otaczających 
ich Bantu, swoich panów i gospodarzy, przez których byli wykorzystywani. Ponadto nie 
mieli żadnej instancji, która mogłaby im pomóc. Ponieważ Europejczycy utrzymywali 
kontakt jedynie z Bantu, kiedy pojawił się etnolog Schebesta, Bambuti uznali go za 
swojego ojca, który może im pomóc. Bantu robili wszystko, aby nie dopuścić do bezpo-
średnich kontaktów między Europejczykami a Bambuti, chcąc zachować dla siebie ko-
rzyści płynące z pośrednictwa. Schebesta zauważał, że Pigmeje przestali być dla świata 
atrakcją „jak był nią okapi”, ponieważ las przecinają drogi i cywilizacja Zachodnia 
wkracza nieubłaganie również do regionu Ituri. Jako znawca życia i zwyczajów „leśnych 
ludzi” zaproponował, z myślą o nich, pewną „strategię cywilizacyjną”, która polegałaby 
na uwolnieniu ich z koniecznych, nierównych związków z Bantu i stworzeniu wyłącznie 
dla nich osiedli, które wraz ze szkołą i misją tworzyłyby ośrodki, otoczone plantacjami 
produktów rolnych.
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Sam podjął próbę takiego przedsięwzięcia. Pisze o nim następująco:

U podstaw mojego planu misji pigmejskiej leży próba, jaką zrobiłem z Bakango-Bambuti znad 
Asunguda w 1929 roku. Po dwumiesięcznym pobycie w obozie Pigmejów nad Asunguda poże-
gnałem się z nimi. Zanim jednak to zrobiłem, zobowiązałem ich do wykarczowania lasu pod 
uprawę. Wyposażyłem ich we wszystkie potrzebne narzędzia i natychmiast rozpoczęli pracę. 
Moja rekomendacja tej grupy w misji w Avakubi przyniosła im pomoc i opiekę. Kiedy po pięciu 
latach odwiedziłem ponownie Bakango, dziwiłem się widząc dobrze utrzymane osiedle i plan-
tację bananów pośrodku dziewiczego lasu. Z nomadów stali się w połowie hodowcami. Ponow-
na rekomendacja w misji doprowadziła do założenia pierwszej szkoły dla Pigmejów. Już rok 
później pisał do mnie misjonarz: „Nasi Bambuti trzymają się dobrze, przyjemność sprawia 
uczenie ich. Chłopcy pilnie uczą się alfabetu i rachunków. Również «mały» wódz chce na ten 
«uniwersytet». Musisz koniecznie jeszcze raz tu przyjechać”. Piętnaście lat później, w 1950 roku 
byłem ponownie w Asunguda. Niestety wojna zniszczyła również to kwitnące pigmejskie osie-
dle (Schebesta 1958: 45).

Schebesta był przekonany, że podobne próby mogą przynieść efekty w przypadku 
Bambuti: aby włączyć ich do życia gospodarczego, należy stworzyć im warunki do 
przynajmniej częściowo osiadłego trybu życia. Przekonanie to wyrażał w wielu tekstach. 
Uważał, że obok publikacji naukowych ważne są opracowania popularnonaukowe, aby 
uświadamiać szeroką publikę o życiu tamtych ludzi i przynajmniej w ten sposób walczyć 
z uprzedzeniami. Liczne pozycje popularnonaukowe ściągnęły na Schebestę krytykę ze 
strony świata naukowego. Podobnie krytykowano go za to, że zmieniał społeczny kontekst 
wpływając, choćby tylko pośrednio, na poprawę warunków życia. Ale czy badacz już 
przez swoją obecność nie zmienia kontekstu? Zdaniem Wilhelma Dupré, badacza, pe-
dagoga, współpracownika etnologa z Pietrowic:

Schebesta należał do tych nielicznych, u których teoria nie rozchodziła się z praktyką, ale obie 
tworzyły jedność. Każda sytuacja była dla niego sytuacją ludzką. Nie był on w dżungli tylko 
zwykłym obserwatorem, ale człowiekiem, który spotykał innych ludzi i próbował im pomóc, jak 
tylko mógł (Dupré 1978: 897).

Krytyka badań werbisty ze Śląska wynikała głównie z tego, że były one prowadzo-
ne w ramach Instytutu „Anthropos”, którego założycielem i naukowym przewodnikiem 
był Wilhelm Schmidt. Badania tak wybitnych naukowców, jak Wilhelm Koppers, Mar-
tin Gusinde czy Paul Schebesta, podciągano często pod założenia tej szkoły. Prawdą jest, 
że Wilhelm Schmidt był inicjatorem i promotorem niektórych z badań wyżej wymienio-
nych uczonych. W przypadku Schebesty pierwszą wyprawę do Pigmejów Bambuti 
w części finansował papież Pius XI, przyjaciel Wilhelma Schmidta. Poparcie dla wypra-
wy Schebesty ze strony Schmidta wynikało z tego, że Schmidt poszukiwał dowodów dla 
swojej teorii monoteizmu pierwotnego u ludów zbieracko-łowieckich. Ponieważ zaś 
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Schebesta nie znalazł przekonywująco jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy, 
został, jak sam wyznał studentom podczas wykładów, solidnie skarcony przez mistrza.

Krytyka wyników badań Schebesty związana jest głównie z tym, że interpretowane 
są one w kontekście teorii Schmidta, którą Schebesta nie do końca podzielał. Pozwolił 
sobie również wyrazić krytykę tej teorii na piśmie. Paul Schebesta nie był antropologiem 
fizycznym. Choć ze swoich wypraw przywiózł wiele ciekawych zdjęć typów ludzkich, 
to do tego rodzaju badań wykorzystywał pomoc specjalistów. Niesłusznie zarzuca mu 
się, że chciał umieścić ludy niskorosłe Afryki na początku rozwoju ludzkości i widzieć 
w nich „pierwotnego człowieka”. Schebesta podkreślał ich złożoność rasową, nigdy nie 
wypowiadając się nad kwestiami ewolucji.

Istnieje przekonanie, że osoba duchowna nie może być dobrym badaczem terenowym, 
że jej przekonania religijne zniekształcają jakby automatycznie opisywaną rzeczywistość. 
Postulowano, aby etnolog przyjmował postawę agnostyczną, jeśli nie ateistyczną. Przyj-
mując taką pozycję, byłoby mu dużo łatwiej o obiektywizm badając zjawiska religijne 
obcych ludów. Jednak ateizm metodologiczny prowadzi do wyjaśniania religii w ramach 
innych zjawisk, jako iluzję, system myślowy czy logikę społeczną. Przeciwnie teizm 
metodologiczny, postulowany przez Alberta Piette’a, zakłada, że nie ma powodu pozba-
wiać faktu religijnego jego komponentów „niewidzialnych”, jeśli aktorzy społeczni 
uważają je za ważne (Piette 1999: 17). Własna wrażliwość religijna badacza może go 
wyczulić na pewne aspekty badanej religii, które dla innych nie mają znaczenia.

Colin Turnbull, badacz ludów niskorosłych Afryki, autor przetłumaczonych na język 
polski takich pozycji jak Leśni ludzie (1967) czy Ikowie, ludzie gór (1980), pisze o Paulu 
Schebeście w następujący sposób:

Mało ludzi poświęca z tak wielką determinacją całe życie na rozwiązanie pojedynczego problemu 
i zadawala się, po pół wieku badań terenowych i skrupulatnych studiów, stwierdzeniem: „Zrobi-
łem tylko to, co było możliwe. Mam nadzieję, że trochę przyczyniłem się do poszerzenia naszej 
wiedzy” (Turnbull 1963: 1).

W innym zaś miejscu dodaje:

Przykład, jaki dał Schebesta, jest szczególnie wyraźny dla tych, którzy mieli okazję go poznać. 
Jest to przykład, który powinien stać się inspiracją dla każdego badacza terenowego, aby głębiej 
spojrzeć na siły, które kierują ludzkim społeczeństwem, aby patrzeć na nie mniej jako na mecha-
niczne urządzenie, ale jako na coś ostatecznie bardziej złożonego i wspaniałego, co warto studio-
wać. I być może podczas badań prowadzonych w tym duchu, ci, którzy byli niewierzącymi, od-
najdą wiarę (Turnbull 1963: 5).
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Wystawa Misjonarz ze Śląska, o. Paul Joachim Schebesta SVD (1887–1967) 
– pionier badań wśród Pigmejów i Negrytów

Z okazji pięćdziesięciolecia śmierci Paula Schebesty Studenckie Koło Naukowe 
Antropologii Kultury, działające przy Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, przygo-
towało okolicznościową wystawę. Celem było przypomnienie postaci werbisty-etno-
loga, przy czym skoncentrowano się bardziej na przedstawieniu jego osoby niż na 
dorobku naukowym. Chodziło też o wyakcentowanie istotnych dla polskiego odbiorcy 
wątków.

Już sam tytuł nastręczał problemy i budził kontrowersje. Jak najlepiej wyrazić po-
chodzenie Schebesty? Pochodził on ze Śląska, ale nie był autochtonicznym Ślązakiem. 
Nie był też Polakiem, choć bardzo z Polakami sympatyzował. Zdecydowano się na 
określenie „Misjonarz ze Śląska” ograniczając się do administracyjnie wyznaczonego 
regionu pochodzenia. Podobnie też zdecydowano się na dodanie do imion i nazwiska 
przynależności zakonnej, aby podkreślić jego stan duchowny9. Najwięcej trudności 
sprawiała ostatnia część tytułu. Zgodnie ze współczesną nomenklaturą należałoby na-
pisać „wśród ludów niskorosłych”, z ewentualnym dodatkiem „Azji Południowo-Wschod-
niej i Afryki”. Uważano jednak, że dla wielu odbiorców określenie to niewiele mówi. 
Można było też po prostu wymienić nazwy badanych przez Schebestę grup etnicznych, 
co również byłoby nieczytelne dla nie-specjalistów. Zdecydowano się na terminologię 
używaną w czasach Schebesty i stosowaną przez niego, mimo że zdawano sobie sprawę, 
że określenia „Pigmeje” i „Negryci” są nie do zaakceptowania przez współczesnych 
profesjonalistów. Za takim rozwiązaniem przemawiała również perspektywa historycz-
na, jaką przyjęto pisząc scenariusz wystawy.

Zdjęcia zamieszczone na wystawie pochodzą głównie z pierwszej wyprawy Sche-
besty do Bambuti, w Kongu, w latach 1929–1930, choć zamieszczono również zdjęcia 
z wyprawy do Semangów oraz współczesne fotografie przedstawiające miejsca zwią-
zane z Schebestą. Teksty przy fotografiach, to głównie cytaty zaczerpnięte z prac 
Dupré’a (1968; 1978), Vorbichlera (1967), Łysika (1969) i Turnbulla (1963). Większość 
zdjęć wykorzystanych w wystawie, jak również te, które zostały zamieszczone w ni-
niejszym artykule, zostały udostępnione przez Instytut „Anthropos” w Sankt Augustin 
w Niemczech.

 9 SVD – Societas Verbi Divini (Zgromadzenie Słowa Bożego, inaczej Księża Werbiści lub werbiści).
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Fot. 4 Schebesta w oczach studentów. Fotomontaż: J.G. Piepke

Wystawa przedstawia postać, która wpisała się do historii etnologii przez znaczny 
dorobek naukowy. Nie został on do końca opracowany, dlatego trudno go poddać cało-
ściowej ocenie. Nieopublikowane pozostają badania Schebesty nad językami pigmejski-
mi, a dokładniej nad tym, co w czasach jego badań pozostało z tych języków. Wystawa 
jest również rodzajem hołdu złożonego etnologowi, który mimo poczucia przynależno-
ści do górnośląskich Morawian, nie doczekał się tłumaczenia żadnej ze swych prac na 
język polski. Był on nie tylko płodnym pisarzem, ale wybitnym dydaktykiem, prawdzi-
wym „belfrem”, za którym chciałoby się skoczyć w ogień. Poświadczyć może to foto-
grafia jednego z jego studentów, karykatura mistrza „wcielonego w swojego” Bambuti.
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Zakończenie

Podsumowując, warto powrócić do postawionego na początku pytania: Czy przy-
wiązanie do regionu ma wpływ na postrzeganie świata? W przypadku Schebesty do-
świadczenie wyniesione z domu rodzinnego, poczucie przynależności do społeczności 
wioskowej mówiącej odrębnym dialektem, będącej w sytuacji mniejszości, głęboka re-
ligijność charakteryzująca mieszkańców, wyrażająca się pielęgnowaniem swoistych 
zwyczajów, wszystko to było trwałym komponentem jego tożsamości i naznaczyło jego 
osobowość, mimo że jego kontakty z rodziną po wstąpieniu do zgromadzenia zakonne-
go były sporadyczne.

Można by zapytać, czy było coś w śląskim pochodzeniu Schebesty takiego, co kwa-
lifikowało go do prowadzenia badań w Afryce. Przedstawiony materiał pozwala na na-
stępującą odpowiedź. Jego wrażliwość językowa skłoniła go do włożenia zdwojonych 
wysiłków do nauki języków badanych ludów. Był przekonany, żeby zrozumieć kulturę, 
trzeba komunikować się z ludźmi bezpośrednio, w ich języku. W ten sposób ma się 
dostęp nie tylko do informacji, ale również do cennych szczegółów dotyczących odczuć, 
nastrojów i dynamiki zjawisk. To doświadczenie wyniesione z domu, gdzie mówiło się 
„po našymu” w kwestiach dotyczących społeczności, wzmacniało świadomość koniecz-
ności poznania języka mówionego przez Bambuti, aby móc uchwycić głębię ich kultury.

Innym ważnym komponentem jego tożsamości była religijność, zarówno wyniesio-
na z domu pobożność ludowa, do której wraca się z sentymentem, jak również rytm 
życia modlitewnego w seminarium. Schebesta był człowiekiem głęboko wierzącym, 
niezależnie od tego, że był zakonnikiem, kapłanem i przez pewien okres misjonarzem. 
Jak już wspomniano dyskusyjne jest rozstrzygnięcie, czy ułatwiało to lub utrudniało 
pracę badawczą, czy miało to wpływ na jego obiektywizm. Faktem jednak jest, że nie 
podejmował prób nawracania, nie głosił kazań ani katechez, nie zakładał kaplic.

Jego wychowanie religijne miało również wymiar ludzki. Schebesta, a być może była 
to przede wszystkim cecha jego charakteru, miał bardzo otwarte podejście do ludzi, 
niezależnie od tego, gdzie się znajdował. Chętnie nawiązywał kontakt i w zależności od 
sytuacji, nadawał spotkaniu odpowiednie znaczenie. Sondując środowisko, w którym 
żyli Bambuti, poczuł z nimi szczególną solidarność. Należąc z pochodzenia do mniej-
szości etnicznej, widział w nich mniejszość wykorzystywaną przez otaczających ich 
Bantu. Naturalnie więc szukał sposobów, aby pójść im z pomocą.

Na koniec wspomnianego już artykułu Fabian pisze następujące słowa:

Wytwarzanie wiedzy na temat współczesnej rzeczywistości wymaga nie tylko poznania, ale 
i rozpoznania, czyli operacji intelektualnych, które nie mogą się ograniczać do kwestii zapamię-
tywania, ale powinny ją obejmować. Zapamiętywanie, podobnie jak inne czynności, takie jak 
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poznanie, zrozumienie, interpretacja i wyjaśnienie, jest mediowane subiektywnie (…). W tym 
szczególnym sensie epistemologicznym autobiografia stanowi rdzeń etnografii (Fabian 2010: 40).

Postrzeganie „nowego” świata odbywa się na bazie tego, co już znane. Wykorzystu-
je się przy tym całą dostępną wiedzę przez porównania, korelacje i asocjacje. Jednak 
często nie wystarczy wiedza książkowa, aby wyrazić to, co się postrzega. Konieczne jest 
odwołanie się do doświadczenia, szczególnie jeśli chce się ogarnąć sferę zmysłową, 
afektywną i emocjonalną badanych ludzi. Niewątpliwie na tym poziomie istotną rolę 
odgrywać będzie tożsamość regionalna. Inną ważną kwestią, która może mieć wpływ 
na obraz świata jest światopogląd. Z pewnością wyniesione z domu podstawy, to tylko 
punkt wyjścia tego, na czym bazować będzie osobiste doświadczenie i edukacja. Niemniej 
trwałym składnikiem tych podstaw, który może mieć wpływ na postrzeganie świata, są 
wartości przekazane przez kulturę pochodzenia, które skłaniać będą do poszanowania 
zarówno podobieństw, jak i różnic.
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Introduction

When a book, in whose title the myth of a world-class Prague appeared (Praha světová 
2017 aneb devět rozhovorů o historickém centru hlavního města / World-class Prague 
2017 or Nine Interviews on the Topic of the Historic Centre of the Capital City), was 
published in 2017, this publication failed to attract the attention it deserved (Kučera 2017). 
This publication was not “just” nine interviews on the topic of the historic centre of Prague1, 
whose historic core was declared a national heritage reservation in November 1971 

 1 This concerns four or five districts, which were merged into the Royal City in 1784 (Ledvinka 2017: 15).
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(Soukupová 2007: 28) and registered as a prestigious UNESCO world heritage site2 
in 1992 (Patočka, Heřmanová 2008: 129–130), but chiefly a testimony of how renowned 
contemporary experts (historian and archivist Václav Ledvinka, art historian Jiří T. Ko-
talík, archaeologist and preservationist Jaroslav Podliska, preservationist Pavel Jerie, 
diplomat Milan Beneš, architect and town planner Jan Sedlák, historian and pedagogue 
František Kadlec, art and architecture historian Martina F. Koukalová, biologist J. Sádlo) 
establish the importance of cultural heritage for post-modern Czech society on the ex-
ample of Prague.

Prague as cultural heritage

The addressed experts agreed that Prague is an important historic European metrop-
olis, constantly growing and preserved in its entirety and very similar to Krakow accord-
ing to V. Ledvinka. The preservation of the Czech metropolis was usually linked to its 
provincial standing before 1918 (Prague did not have the energy or funds for any rebuild-
ing), and also the absence of any ambition towards being world-class in modern times. 
Several experts also reminded that the city suffered only minor damage during both world 
wars. They also agreed that historic Prague originated chiefly during the reign of Charles 
IV. (1346–1378), and also Rudolf II. (1583–1611) when it was the intellectual centre 
of Central Europe and was capable of absorbing all major artistic impulses. Some of the 
addressed experts also emphasised the city-forming importance of the period under the 
reign of the Přemyslid family (10th–13th century) and the uniqueness of the Prague Barque 
style (from 1600). Other experts mentioned the period of the First Czechoslovak Repub-
lic (1918–1938) as another fruitful period for Prague. The period of the Hussite Movement, 
a Czech medieval reformation movement, was conversely commemorated by a single 
Prague monument (the Bethlehem Chapel, where Master Jan Hus preached in 1402), 
however with the understanding that this is a monument rebuilt by the communist regime 
(the exact copy of the original building was raised in 1950–1952 (Poche 1985: 177)). The 
addressed experts considered the Prague panorama and the organic interconnection 
of various architectural-artistic styles, as well as the ideal location of the metropolis in the 
middle of the country, to be especially valuable. Some of the addressed experts also 
pointed out the justification of the dual rating of some buildings (particularly the Art 
Noveau Obecní dům on náměstí Republiky (1905–1911)), whose architects however, 
in their opinion, did respect the area surrounding the building, on the contrary to con-
temporary architects. Preservationist Jerie rated the previous regime’s relationship to mon-
uments ambivalently; on one hand he reminded us of the elaborate system of monument 

 2 The book originated on the occasion of the 25th anniversary of this registration (Šlajchrt 2017: 171).
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preservation in theory (the first monument preservation act was adopted in 1958) and the 
lack of funds for implementation of this system on the other hand. The renovations 
of Prague Castle, the National Theatre (1868–1881) and some churches were considered 
exemplary. On the contrary experts considered the North-South Highway, leading through 
the centre of the city and requiring demolition of neo-Renaissance Prague-Těšnov station, 
the former Federal Assembly building (1966–1973), the Transgas building (1972–1978), 
the Palace of Culture (1981) on Pankrác, the site of party assemblies, the television tow-
er at Žižkov (from the end of the nineteen eighties) and partial blanket demolition of Žižkov, 
a substantial violation of city planning; development of the Myslbek gap site on Na příkopě 
Street and restoration of the district of Karlín, which was partially destroyed by floods 
(2002), was considered a substantial violation after 1989.

The opinions of experts in contemporary discourse

Let us now set the opinions of these experts into the context of the time. The Velvet 
Revolution (November 1989) resulted in a new relationship to cultural heritage, in spite 
of the fact that it announced a return to the traditions of the First Czechoslovak Republic 
(Hroch 2004: 15), which was considered the culmination of Czechoslovak democracy. 
Whereas cultural heritage fulfilled a primarily political role in the First Czechoslovak 
Republic (with its help society was supposed to identify with the newly established na-
tional state) and also an integration role (into a society of diversified opinions), cultural 
heritage continues to retain a positive value after 1989, but is valued mainly for its memo-
rial and artistic value (Soukupová 2019), which should be a tourist magnet. Is this percep-
tion of cultural heritage part of the so-called loss of memory, which some scientists warn 
of (Hroch 2004: 3)? Is the diminishment of Czech society’s interest in the Hussite move-
ment (1419–1437), a Czech medieval reformation movement, which became the pillar 
of the “memory” of the First Republic (Soukupová 2013: 22–26), and the converse 
highly positive perception of the period under the reign of Charles IV. truly linked, as 
Miroslav Hroch (the most frequently quoted Czech historian abroad at the time) stated 
fifteen years ago, to the diminished interest in the successful Czech National Movement 
during the 19th century (Hroch 2004: 16, 18)? And finally, did the fact that popular Charles 
IV. made Prague the capital city of the Holy Roman Empire of the German nation, which 
an element of German historiography still considers a German national state (Hroch 
2004: 16) play a role? Or, as I believe, is the popularity of Charles IV. related rather to his 
political-constructive enthusiasm, with which he also impressed his seal on Prague and 
defined its boundaries for the next 500 years? And finally: to what degree is the com-
memoration of the figure of Charles IV. recollection of the worldwide fame of the Czech 
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lands (Prague was the centre of the greatest European Empire under his reign (Poche 
1985: 12))? And finally: can the loss of interest in the Hussite Movement be explained 
chiefly by refusal of the former regime’s manipulation of history, whereas it promoted 
the Hussite Movement as being a social and national (within the meaning of anti-German) 
(Soukupová 2019, in the press) movement for forty years after the February Putsch (1948)? 
Or is our national existence perceived as so matter of course that we no longer require 
any battle traditions (this would also comply with the fact that not one of the addressed 
experts mentioned monuments in relation to the Czech Resistance)?

The perspective of maintaining a cultural heritage

Most of the interviewed experts viewed the future of the city as quite ambiguous and 
unoptimistic. The experts expressed their concerns that the mass tourism, which is already 
destroying the authentic historic ambiance of Prague, will transform Prague into a tourist 
attraction or open-air museum in the future.3 The centre of the city is increasingly depop-
ulated and the remaining inhabitants are becoming foreigners in their own city according 
to Kotalík (Kotalík 2017: 32). This threat is being increased by the interests of developers, 
the lack of humility by architects and their sense of proportion, and the failure to respect 
the authority of preservationists in public discourse, the cult of private ownership, or the 
alleged Czech disrespect of authorities. According to the experts, the second major inter-
vention in the character of the historic city began after 1989 (following redevelopment 
at the turn of the 19th and 20th centuries). It is also important that, in the publication, 
Prague was considered neglected before 1989, but was also considered a truly historic city 
in spite of its shabbiness and ever-present scaffolding. A sort of nostalgia for the preserved 
city without its destroyed historic interiors seems to appear. According to some experts 
authenticity can now only be found in the former Prague suburbs (Žižkov, Holešovice). 
Some of the experts also consider displays of vandalism (graffiti on historic buildings), 
which not even Prague has been spared, to be a threat to historic authenticity.

Prague inhabitants as guardians of the city’s memory?

Contemplation of the inhabitants of the Capital City of the Czech Republic also appeared 
in some interviews, although this frequently ranged within a stereotypical framework 
(arrogant Praguers). However, V. Ledvinka’s reflection about the direct link between the 
relationship with the city and the age of its inhabitants (patriotism is a virtue of the older 
generation) can be considered functional. It may even be possible to use this standpoint 

 3 So-called drunk tourism and the related prostitution is considered especially pernicious (Šlajchrt 2017: 
170).
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to draw hope that the historic centre of Prague, whose condition is currently criticised by 
the UNESCO organisation, will remain a world heritage monument in oncoming years. 
And some experts have also been heard to say it may possible to negotiate with some de-
velopers or to “refine” tourists and the selection for them. From the botanical viewpoint 
Prague is also considered to have potential in regard to its diverse natural heritage.

The issues that some of the addressed experts discussed naturally do not apply to just 
the Czech Republic (Pešková 1997: 32–33). However, in relation to cultural and natural 
heritage the responsible officials should chiefly keep in mind that monuments are the 
visualisation of the past (Pešková 1997: 34) and are something that people need in order 
to understand themselves in the present. Czech society’s relationship to its national tra-
ditions is less intensive compared to Poland (Hroch 2004: 20) and any nurturing of a pos-
itive cultural heritage could lead to mobilisation of Praguers to work for “their” city and 
to identify with it.

Translated from Czech by Didacticus, s. r. o 
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Jak gazeta codzienna przekraczała codzienność Wielkiej 
Wojny. „Nowy Kurier Łódzki” 1914–19181

How a Daily Newspaper Went Beyond the Everyday of the Great 
War. “Nowy Kurier Łódzki” 1914–1918

Streszczenie: Myślenie o wojnie we współczesnej humanistyce, w tym także w antropologii kul-
turowej, bardziej lub mniej nastawionej historycznie, opiera się zwykle na chronotopie odwróce-
nia, to znaczy na przedstawieniu wojny jako przeciwieństwa pokoju. Myślenie takie angażuje 
określone, u podstaw fenomenologiczne, wyobrażenie o naznaczonej wojną codzienności. Zgod-
nie z nim odwrócona codzienność wojny jest codziennością niecodzienną i niepowszednią, w kon-
sekwencji więc doświadczaną jako odmienna i obca. Odnosząc swoje rozważania do określonej 
przez Wielką Wojnę rzeczywistości kulturowej miasta Łodzi, autor próbuje wykazać, że nie cała 
codzienność miasta lub nie wszystkie jej fragmenty z równą intensywnością ulegają „wojennemu” 
odwróceniu. Dowodzi, że fragmentem takim bywa gazeta codzienna. Na przykładzie „Nowego 
Kuriera Łódzkiego”, jednej z gazet typowych dla tego czasu i tego miejsca, pokazuje, jak gazeta 
codzienna w czasie wojny podtrzymuje znane sobie sprzed wojny sposoby pisania o świecie, sto-
suje więc także gatunki dziennikarskie pozwalające wyjść poza prostą prawdę faktów i zdarzeń. To 
właśnie dzięki temu na swój sposób przekracza ona zwykłą i przyziemną codzienność miasta 
czasu wojny.

Słowa kluczowe: gazeta codzienna, „Nowy Kurier Łódzki”, miasto Łódź, Wielka Wojna, prze-
kraczanie codzienności

Summary: In the contemporary humanistic sciences, including cultural anthropology, which is to 
a greater or lesser extent geared to historical thinking, the approach to war is usually based on the 
chronotope of reversion, i.e. on the perception of war as the opposite of peace. Such an approach 
involves a very particular perception of the war-marked everyday; a perception which is, funda-
mentally, a phenomenological one. According to this perception, the reversed everyday of the 
wartime is non-ordinary and peculiar; as a result, it is experienced as alien and unfamiliar. Refer-
ring his reflections to the cultural reality of the city of Łódź as marked by the Great War, the author 
attempts to demonstrate that not the entire everyday of a city undergoes a reversion during 

 1 Pierwotna wersja tego artykułu była opublikowana pod tym samym tytułem w piśmie „Journal of 
Urban Ethnology” 2016, t. 14, s. 61–72 (PL ISSN 1429-0618). W stosunku do wersji pierwotnej obecna 
wersja jest nieco rozbudowana w tekście zasadniczym, przede wszystkim jednak została wzbogacona o licz-
ne nowe lub rozwinięte przypisy oraz istotnie poszerzony wykaz cytowanej lub wzmiankowanej literatury. 
Przedruk wersji pierwotnej za zgodą wydawcy, Instytutu Archeologii i Etnologii PAN.

http://dx.doi.org/10.12775/LSE.2019.58.15
mailto:apw@autograf.pl
https://orcid.org/0000-0003-2484-8586


256

Łódzkie Studia Etnograficzne tom 58, 2019

wartime, or that not all the elements of that everyday are reversed to the same extent. He demon-
strates that the daily press is one such element. On the example of “Nowy Kurier Łódzki”, one of 
the newspapers typical of the place and time, he shows how, during wartime, a daily paper pre-
serves the ways of writing about the world which are familiar to it from the pre-war period, also by 
making use of all the journalistic genres that make it possible to go beyond the straightforward 
truth of facts and events. Owing to this approach, the newspaper transgresses the commonplace 
and mundane everyday of a wartime city.

Key words: daily newspaper, “Nowy Kurier Łódzki”, the city of Łódź, the Great War, transgres-
sions of the everyday

Translated by Author

Wojna – chronotop odwrócenia i codzienność wojny

Myślenie o wojnie we współczesnej szeroko pojętej humanistyce, czyli również 
w antropologii kulturowej, bardziej lub mniej nastawionej historycznie, opiera się zwy-
kle na chronotopie odwrócenia (rewersji, przestawności)2. „Pojęcie wojny jest z reguły 
używane jako przeciwieństwo pojęcia pokoju” – piszą Thorsten Bonacker i Peter Imbusch 
(2006: 107). Chronos wojny staje się w ten sposób odwrotnością, przeciwstawieniem 
czasu, który wojny nie zna, narracja o czasie wojny wskazuje więc na to, że jest on an-
tytezą czasu wolnego od wojny, nazywanego (zapewne w pośpiesznym uproszczeniu) 
czasem pokoju. Topos wojny ma podobne właściwości – występuje w kontraście do 
przestrzeni czy też miejsca, na którym nie ma wojny, narracja o przestrzeni doświadcza-
nej wojną uwypukla zatem to, że stoi ona w semantycznej opozycji wobec przestrzeni 
bez wojny, czyli przestrzeni, która jej nie zna, przestrzeni pokoju3.

Istotne dla moich rozważań jest założenie, że chronotop odwrócenia angażuje okre-
ślone, u podstaw fenomenologiczne, wyobrażenie o naznaczonej wojną codzienności. 
Mówi się w związku z tym, że codzienność wojny, ta odwrócona, poddana kulturowej 
rewersji, jest codziennością niecodzienną, niepowszednią, niezwyczajną, w konsekwen-
cji zaś – doświadczaną (odczuwaną i przeżywaną) jako odmienna, inna, obca.

Czy to wyobrażenie – stawiam od razu ważne dla tych rozważań pytanie – a zatem 
pewien model rozumienia albo schemat interpretacji odniesiony do czasu i przestrzeni 

 2 O idei chronotopu, pochodzącej od Michaiła M. Bachtina, pisze Aleksandra Krupa-Ławrynowicz 
(2013: 49–56). W jej pracy znajdziemy również mikronarrację o chronotopie wojny jako jednym z chrono-
topów Bałut, dzielnicy Łodzi (Krupa-Ławrynowicz 2013: 167–173). W sprawie koncepcji Bachtina por. 
także Dentith (2005: 46–55); Pechey (2007: 82–104). Rozważania poświęcone chronotopowi opowieści 
o wojnie z przeszłości (jako – właściwemu postpamięci – chronotopowi „teraźniejszej przeszłości”) przed-
stawia Hansen (2013: 102–109, zwłaszcza 102, przypis 3).
 3 Przekonanie, że pokój jest odwrotnością wojny jest w kulturze zachodniej bardzo stare, por. Jakoby 
(2008: 8, 18–66). Całkiem współcześnie idea ta powraca w dociekaniach wielu autorów, por. np. Blainey 
(1988: 3). O refleksji odrzucającej pogląd, że pokój jest prostym zaprzeczeniem (odwrotnością, opozycją) 
wojny por. np. Antczak (2012); Stańczyk (2003); Assmann (2001).
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w określonej przez wojnę rzeczywistości codziennej, w szczególności w życiu codzien-
nym miasta (albo w mieście), powinniśmy jednak jako antropologowie, zwłaszcza jako 
badacze codzienności w historii – tej w czasie odległej, tej z przeszłości – przyjąć za 
oczywistość, niewymagającą choćby odrobiny pogłębionej i krytycznej refleksji? Nie-
wykluczone, że chociaż wygodne, zubaża ono nasze spojrzenie badawcze. Może nie cała 
codzienność miasta lub nie wszystkie jej fragmenty z równą intensywnością ulegają 
„wojennemu” odwróceniu? Może któryś z nich przekracza – zgodną z takim wyobraże-
niem – codzienność wojny, to znaczy temu wyobrażeniu nie całkiem się poddaje?

Spróbuję pokazać, że bywa nim gazeta codzienna – cząstka codziennej rzeczywisto-
ści miasta „podbitego” przez wojnę. Tym miastem będzie Łódź, z jej codzienną rzeczy-
wistością Wielkiej Wojny, gazetą zaś – jedna z gazet tego czasu i tego miejsca – „Nowy 
Kurier Łódzki”4.

Gazeta codzienna i fakty z codziennego życia miasta

Gazeta codzienna – zgodnie z tym wyobrażeniem – po prostu odzwierciedla właści-
we wojnie odwrócenie, opisuje zatem odmienioną przez wojnę rzeczywistość miasta. 
Jest gazetą czasu i przestrzeni wojny, tekstem kultury przedstawiającym codzienność 
miasta w wielopiętrowych koordynatach stanu wojny. Obraz „miasta w gazecie”, jak 
obraz miasta Łodzi w „Nowym Kurierze Łódzkim”, zyskuje dzięki nim szersze tło, 
wzbogaca się o rozległy opisowy kontekst: wojna ma swój przebieg w czasie – jeden 
okupant jest wypierany przez innego, wojna dzieje się w Łodzi, ale i poza nią – może 
nawet bardziej „tam” niż „tutaj”.

Czego się więc od gazety codziennej oczekuje? Jak w rzeczywistości wojną nieod-
wróconej, tak i w trybie wojennego odwrócenia gazeta codzienna odpowiada na pytanie 
„co słychać” w mieście – w Łodzi, lecz także w Polsce i na świecie, a zatem jakie są 
fakty kształtujące codzienność łodzian i szerszych ludzkich społeczności, mówi się w niej 
o tym, co się zdarzyło przedwczoraj i wczoraj, w każdym razie niedawno, bo chodzi 
o fakty w najświeższych informacjach: „Wielkimi tytułami można zdobywać czytelników, 
ale utrzymywać ich trzeba informacjami” – miał powiedzieć Alfred Harmsworth, lord 
Northcliffe, twórca (jeszcze przed Wielką Wojną) popularnej brytyjskiej prasy codzien-
nej i wpływowy wydawca (cyt. za: Bednarek 2010: 1, motto).

 4 W uwspółcześnionym zapisie nazwy czasopisma („Kurier”, nie zaś „Kurjer”), umieszczonej także 
w tytule tego artykułu – idę za historykami i badaczami czasopism. W cytatach z niego zachowuję jednak 
tekst jak w oryginale, z wyjątkiem miejsc, gdzie pojawiają się oczywiste błędy zecerskie. Imiona i nazwiska 
albo pseudonimy autorów umieszczonych w nim tekstów, również tytuły tych tekstów, podaję w oryginal-
nym, pełnym brzmieniu w przypisach, dla oszczędności miejsca wyłączam zaś z końcowej bibliografii. 
„Nowy Kurier Łódzki” to dalej w przypisach NKŁ.
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Życie miasta „z dnia na dzień” na tle „świata wojny” może też domagać się – prócz 
faktów – ich wyjaśnienia. Pojawiają się wówczas w gazecie (służą temu zwykle teksty 
redakcyjne z pierwszych stron) – niegwałcące potocznego myślenia i akceptowane przez 
zdrowy rozsądek – komentarze objaśniające „jak to się stało” lub „jak do tego doszło”, 
to znaczy jaki ciąg zdarzeń do tego, co zaszło, doprowadził lub jakie jest głębsze podło-
że i jakie są bezpośrednie przyczyny tego, że jest „tak a tak”5. Gazeta codzienna – jak 
można sądzić – zachowuje w ten sposób harmonię z miejską codziennością, z pewnością 
zaś koresponduje z jej fenomenologiczną ramą analityczną i interpretacyjną. Narracja 
gazety codziennej jest narracją o faktach, bo o faktach informuje, pozostając zarazem 
– jak powiedziałby fenomenolog Alfred Schütz – w podstawowej dla życia codziennego 
dziedzinie sensu, jaką jest obszar potocznego myślenia i zdrowego rozsądku (Schütz 
1962: 207–259, zwłaszcza 227–234; por. Lejzerowicz-Zajączkowska 2003: 88–90). Takie 
wyobrażenie o gazecie codziennej, także tej należącej do rzeczywistości wojny, nazwę 
wyobrażeniem kanonicznym6.

Istotne jest, byśmy pojęli, iż wchłania ono, czyli uznaje za własne, gazetowe infor-
macje o faktach dwóch rodzajów: o faktach zwykłych i o faktach niezwykłych, byle 
– zwłaszcza te ostatnie – mieściły się w granicach określonych przez sensus communis. 
Jako badacz narracji pochodzących z codzienności Jerome S. Bruner (1990) zwraca 
uwagę na to, że „dobrze zbudowana” opowieść o tym, co zaszło, ma zawsze jakiś zaczep 
o niezwykłość, czyli o coś z porządku faktów, co się zdarza nieoczekiwanie, jest choćby 
nagłym odchyleniem od codziennej rutyny – jak wypadek w drodze do parafialnego 
kościoła czy pożar na poddaszu u sąsiada, albo (wojna zna takie zdarzenia) niespodzie-
wana strzelanina przed bramą kamienicy, w której się mieszka, czy nieoczekiwane, bo 
tak bliskie odgłosy eksplozji pocisków artyleryjskich (Bruner 1990: 47–50; Bruner 2006: 
194–195; por. też Herman 2009: 133–136).

Gazeta codzienna o takich zdarzeniach niezwykłych pisze z dnia na dzień, wbrew 
pretensjom, jakie wobec niej zgłaszał (dużo później – co prawda – i bez związku z woj-
ną) Georges Perec (1989). Upierał się on przy zdaniu, że gazety codzienne właśnie nie 
przedstawiają codzienności – tej zwykłej, szarej, ponieważ w newsach gonią za sensacją, 
za tym, co zachowuje stan gorączki. Pisał więc dlatego:

Tym, co do nas, jak mi się zdaje, przemawia, jest zawsze wielkie wydarzenie, to, co nieprzewi-
dziane, nadzwyczajne: sensacja na pierwszej stronie, szerokie nagłówki. Pociągi na kolei 

 5 O stylu, jakiego używa się w gazecie i wtedy, gdy przedstawia się fakty, i gdy się je objaśnia, pisze 
Broersma (2007: xiii–xxiiii).
 6 Niekanoniczne wyobrażenie o gazecie codziennej i przynoszonych przez nią newsach, oparte na prze-
świadczeniu, że nawet za prostą informacją o faktach kryje się mit, czyli archetypiczna „wieczna historia”, 
przedstawia Lule (2001: 14–21). O tym ujęciu por. Ettema (2009: 290–297).
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zaczynają istnieć jedynie wtedy, gdy się wykolejają, a im więcej ginie pasażerów, tym bardziej 
pociągi istnieją. Samoloty osiągają istnienie dopiero, gdy są porywane. Jedynym i wyłącznym 
przeznaczeniem samochodów jest wjeżdżanie w platany. […] Za wydarzeniem musi kryć się 
skandal, pęknięcie, niebezpieczeństwo, jakby życie objawiało się tylko poprzez wielkie widowi-
sko, jakby to, co mówi, co jest znaczące, było zawsze nienormalne: naturalne kataklizmy albo 
zawirowania historii, niepokoje społeczne, skandale polityczne (Perec 1989: 9–10).

Zaraz potem Perec z całym zdecydowaniem stawiał tezę: „Gazety codzienne mówią 
o wszystkim, z wyjątkiem tego, co codzienne” (Perec 1989: 10). Potem zaś jeszcze – nie-
łaskawie dla gazet – dopytywał:

A to, co naprawdę zdarza się, to, czym żyjemy, reszta, cała ta reszta, gdzie to jest? To, co się 
przydarza każdego dnia i każdego dnia powraca, to, co banalne, codzienne, oczywiste, powsze-
dnie, zwyczajne, podzwyczajne (l’infraordinaire), cały ten niezauważalny zgiełk codzienności 
– jak zdać sobie z tego sprawę, jak o to zapytać, jak to opisać? (Perec 1989: 11; fragment w prze-
kładzie Czai 2004: 86)7.

Gazeta codzienna, donosząca o faktach w tym sensie niezwykłych, w rzeczywisto-
ści wojny, czyli właśnie w stanie gorączki, zachowuje się jednak jak na czas i miejsce 
przystało: informacja o zbrodni rodzinnej przy pewnej ulicy w Łodzi, czyli o pewnym 
fakcie niezwykłym, wtapia się w tło niezwykłości, czyli kulturowej odwrotności owego 
czasu i miejsca, uzyskuje przeto znaczenie niezwykłości podwójnej. W to samo tło wta-
piają się jednak również doniesienia o faktach zwyczajnych: „małe historie” zaczerpnię-
te ze zwykłego, powszedniego, banalnego życia miasta, choćby te znajdowane w „ogło-
szeniach zwyczajnych”, sąsiadują w gazecie codziennej z niezwykłymi, 
nadzwyczajnymi, sensacyjnymi „wielkimi (albo tylko trochę większymi) historiami”, 
a nawet się z nimi – dzięki gatunkowemu zmąceniu gazetowych tekstów – w naturalny 
sposób mieszają. I te małe, i te wielkie (z miasta i ze świata) historie wojna „odwraca”, 
czyli nasyca dodatkowym, niezbywalnym sensem8.

 7 Interesujące są – powiększające skalę rozważań, wykraczające zatem poza sprawę codziennych gazet, 
ale nieopuszczające pola codzienności – pomysły Pereca na „własną antropologię”: „Być może – pisał 
– trzeba w końcu zająć się odkryciem naszej własnej antropologii: takiej, która opowie o nas, która będzie 
szukać w nas tego, co od tak dawna łupimy u innych. Już nie egzotyka, ale to, co najgłębiej własne (l’endo-
tique)” (Perec 1989: 11–12, fragment w przekładzie Czai 2004: 86–87). Por. komentarze do tych koncepcji: 
Czaja (2004: 86–88); Becker (2007: 252–269); Sheringham (2006: 248–291).
 8 Wyrażeń „małe historie” i „wielkie historie” używam tutaj, nie nawiązując do dyskusji Michaela Bam-
berga (i skupionej wokół niego wspólnoty naukowej) z Markiem Freemanem, por. np. Bamberg (2006a), 
Bamberg (2006b) oraz Freeman (2010). W kontekście (także gazetowych) opowieści z codzienności warte 
uwagi są rozważania Liz Stanley (2010), a także analizy zawarte w tomie Straś-Romanowska, Bartosz, 
Żurko (2010).
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„Nowy Kurier Łódzki” i przekraczanie codzienności Wielkiej Wojny

Nie to, co dotyczy proporcji faktów „zwykłych” i „niezwykłych” w „Nowym Kurie-
rze Łódzkim” czasu Wielkiej Wojny zwróciło wszakże moją uwagę. Zwykłe czy nie-
zwykłe, w gazetowych narracjach pozostawały one – znów to uwypuklam – w fenome-
nologicznie zdefiniowanej domenie potocznego myślenia i zdrowego rozsądku.

„Nowy Kurier Łódzki” zaczął się ukazywać na długo przed tym, jak wojna się roz-
pętała, a potem dotarła również do Łodzi. Gdy Wielka Wojna wybuchła, był jedną z kil-
ku polskojęzycznych łódzkich gazet codziennych9. Wieści z mnożących się frontów 
umieszczały one na swoich łamach bez ustanku, również – już w warunkach ostrej 
cenzury wojskowej, ograniczającej swobodę relacjonowania i komentowania zdarzeń 
okupacyjnych – po wkroczeniu Niemców do miasta na początku grudnia 1914 roku. Na 
tyle jednak, na ile mogły, w okolicznościach wojny wciąż „pozostawały sobą”. „Nowy 
Kurier Łódzki” nie był tu wyjątkiem: znane wcześniej sposoby opowiadania o codzien-
ności miasta nie zniknęły, rzeczywistość wojny nie ograniczyła radykalnie jego infor-
macyjnych treści, ale też – co istotne – nie wymusiła pożegnania z gatunkami dzienni-
karskimi nierelacjonującymi faktów, niezadowalającymi się więc odpowiedzią na 
pytania: co słychać w mieście i poza nim, co się zdarzyło (bardziej lub mniej niezwy-
kłego) i jak do tego doszło (gdy chodzi o genezę lub motywy).

Tym, co w ówczesnym „Nowym Kurierze Łódzkim” naprawdę zwróciło moją uwa-
gę, było wykorzystanie pewnych gatunków narracyjnych, w szczególności typowo dzien-
nikarskich, do przekraczania codzienności: do wychodzenia poza fakty i poza ich po-
toczne, zdroworozsądkowe rozumienie. W fenomenologii Alfreda Schütza przekroczenia 
takie są opisywane jako „szokujące” (bo oznaczające radykalną zmianę w percepcji 
świata) skoki z podstawowej dziedziny życia, jaką jest życie codzienne, w inne dziedzi-
ny sensu, u Clifforda Geertza, który na Schützu się opierał, jako przesunięcia w inne niż 
potoczna i zdroworozsądkowa perspektywy albo sposoby widzenia rzeczywistości (Schütz 
1962: 231; Geertz 2005: 132–134). Religia i mistyka, filozofia i nauka (szczególnie nasta-
wiona teoretycznie), teatr, sztuka i literatura piękna, zwłaszcza poezja, również mit, baśń 
i legenda – jako odmienne dziedziny sensu czy też perspektywy poznawcze – rządzą 
inaczej postrzeganiem rzeczywistości niż zdrowy rozsądek10.

 9 W Ilustrowanej Encyklopedii Historii Łodzi można przeczytać: „W chwili zajęcia Łodzi przez Niem-
cow wychodziły w mieście trzy gazety wydawane w języku polskim: «Rozwój» Wiktora Czajewskiego, 
«Nowy Kurier Łódzki» Antoniego Książka oraz «Gazeta Łódzka» Jana Grodka. Nadal ukazywały się gaze-
ty niemieckie «Lodzer Zeitung» i «Neue Lodzer Zeitung». Natomiast tuż przed wybuchem wojny zakończył 
swój żywot wydawany w języku rosyjskim «Łodzinskij Listok»” (Grzegorczyk 2010: 20).
 10 Rozmaite były, zwykle wtopione w rozważania jako przykłady, wyliczenia dziedzin sensu (odmiennych 
od dziedziny życia potocznego), jakie podawał Schütz. Wymienia on też np. świat snu i świat zabaw dzie-
cięcych, świat opowiadanego dowcipu i świat szaleństwa. Schütz nie wymienia ogólnie świata literatury 
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W „Nowym Kurierze Łódzkim” bywało tak, że doklejały się one do „normalnej” 
relacji o faktach, formując wokół nich aurę innej realności – zwracały się ku głębokiemu, 
ukrytemu sensowi faktów, wznosiły się nawet „ponad fakty” lub sięgały pod ich po-
wierzchnię, dopełniając znaczenia codzienne, potoczne innym widzeniem świata. Gdy 
fakty – w gazetowej analizie i interpretacji – zyskiwały (to typowy przykład) sens hi-
storiozoficzny, aurę taką tworzył modus irrealis, użyty „dla pokrzepienia serc”, o losach 
miasta, narodu, ludzi każący myśleć z nadzieją, w niepróżnym oczekiwaniu na przyszłość 
pozbawioną wojny. Kiedy obok relacji z bliższych lub dalszych frontów w gazecie poja-
wiał się wiersz o wymowie narodowej, działał podobnie, nawet jeśli nie mówił wprost 
o faktach, czyli nie opisywał niczego oprócz – często ujętej tylko aluzyjnie – ogólnej 
sytuacji Polaków pozbawionych własnego państwa i czekających na jego restytucję.

Niemało było w „Nowym Kurierze Łódzkim” literackich przekroczeń codzienności. 
Niektóre z nich były chyba „skokami bez powrotu” – pozostawiały niesprowadzoną do 
codziennych faktów tajemnicę: symbol i literacka metafora otwierały na nierealność, 
niekiedy zupełnie fantastyczną, baśniową11. Kiedy indziej jednak – po pierwszym po-
etyckim uniesieniu – wracały na ziemię, w szarą, trudną codzienność miasta podczas 
wojny, jak na przykład wtedy, gdy „białe jaskółki” po chwili zbłąkanej czytelniczej 
ekstazy przemieniały w złowrogie pisma urzędowe podnoszące rentę dzierżawną (Bez 
autora, Złowrogie jaskółki, NKŁ 1918.04.02, nr 88: 2). Bywało wszakże, iż od pierwszych 
słów symbol i literacka metafora wprowadzały w urojoną i groteskową rzeczywistość 
wojny. Tak jest na przykład w wierszu podpisanym przez Kamo: pukając do drzwi, woj-
na pojawia się w noc spokojną, w rozmowie z poetą (który wojny, bo poeta, „nie widział”) 
obiecuje podsunąć pomysły pisarskie, lecz w istocie wciąż domaga się jadła i wszystko 
wokół pożera, „węgiel gryzie, drzewo zjada”; przebudzenie – bo to „tylko sen” – wcale 

pięknej, ale mówi o odrębnej dziedzinie sensu, jaką jest poezja, wymieniając ją razem z – uruchamiającymi 
fantazję i wyobraźnię – marzeniami na jawie, grą, baśniami i mitami (Schütz 1962: 231–234, 343–347). 
Hubert Knoblauch (1992) rozważa jednak, o ile właśnie literatura, którą Schütz przecież oddzielnie analizo-
wał i interpretował, może być poddana temu pojęciu; por. także Knoblauch (2011).
 11 Mimo użycia w podtytule nazwy „groteska”, poetyka baśni rządzi – stylizowanym na opowieści 
wschodnie i moralnie pouczającym – utworem Zofii Wojnarowskiej Zacofana (NKŁ, 1915.02.26, nr 56: 
2–3). Nie jest tak jednak, jak sądzę, we Śnie uwięzionej lwicy, opisanym przez autorkę, Marię Turzymę, 
jako „bajka”, zawierającym wyraźne aluzje do utraconej wolności (NKŁ 1915.03.02, nr 60: 2–3). By unik-
nąć nadinterpretacji, warto wziąć pod uwagę, że pochodzi on ze „zbioru nowel” pod tytułem Nadbrzeżne 
Fale, wydanego we Lwowie w roku 1899, nie mógł więc pierwotnie odnosić się do utraty wolności spowo-
dowanej wojną. Przebrany za bajkę, przekazywał raczej doświadczenia Polski uwięzionej pod zaborami 
i tęskniącej do niepodległości. Czy tylko taki sens chciała ukryć autorka w swej „bajce”? Być może – for-
mułuję ten domysł z wielką wstrzemięźliwością – był tam zawarty jeszcze sens inny, wynikający z faktu, że 
Maria Turzyma, jako „bojownica”, zaangażowana była w „działalność na rzecz praw kobiet” i prawom ko-
biet poświęciła wiele publikowanych przez siebie tekstów; por. Struzik (2009). Uwagi te nie wykluczają 
przypuszczenia, że skojarzenia z sytuacją trwającej wojny i okupacji Łodzi przez Niemców, publikując 
„bajkę” Marii Turzymy, próbowali wywołać redaktorzy „Nowego Kuriera Łódzkiego”.
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chyba (ani poety, ani czytelnika) nie uspokaja, przeciwnie, wojna przecież, ta realna, 
trwa, i w Łodzi jest „u progu” (Kamo, Wojna, NKŁ 1914.10.12, nr 237: 4).

Węgiel pojawia się również w onirycznym felietoniku Banzaja:

Ulicą Piotrkowską dążą długim sznurem wozy, węglem ładowane. Z jednego wozu stoczyła się 
na bruk uliczny bryła pudowa drogocennego dziś kruszcu. Woźnica obejrzał się, machnął ręką 
i odjechał dalej. Myślałem sobie: – Ujrzę oto orgję rozszalałego tłumu, który rzuci się na złom 
ciepłodajnego kamienia, skruszy go w wściekłem zapamiętaniu i okruszyny rozniesie do miesz-
kań swoich, siedlisk nędzarnej za ciepłem tęsknoty… Nic podobnego. Tłum ani spojrzał na 
bryłę. […] Wówczas sam jąłem za bryłę. Ciężka była, okrutnie ciężka… W tem miejscu się obu-
dziłem (Banzaj, Bryła węgla, NKŁ 1915.01.16, nr 13: 2).

Dowcipny Morfeusz, w felietoniku podpisanym „sic.”, płata figla panu Kalasantemu:

Na dworze było szaro. Niebo powlokło się w brunatną oponę. Tajemniczo błyskawice od czasu 
do czasu ślizgały się. Począł padać deszcz […]. Wnet deszcz zamienił się w grad. Kulki gradu 
stawały się z momentu na moment większe, przyjmując postać owalną. Zdawało się, że lada 
chwila zbombardują miasto. Pan Kalasanty zerwał się na równe nogi i podbiegł do okna. Tu oczom 
jego przedstawił się cudny widok. Z niebios miast gradu padały na ulice miasta…ni mniej ni 
więcej…nasze wyraźnie nasze polskie ziemniaki. […] Pan Kalasanty wzruszony do głębi tą 
przedpotopową idyllą zrobił ruch, by z parapetu okna pozbierać ten boski dar. Pan Kalasanty 
otworzył oczy. Na wprost łóżka na ścianie wisiał kalendarz, a na niem wielka j e d y n k a  z na-
pisem u góry k w i e c i e ń  (sic., Dowcipny Morfeusz, NKŁ 1916.04.01, nr 90: 1, wyróżnienie 
w oryginale).

Nie we śnie, lecz na jawie rozgrywać się ma inna historia codzienna, znów z węglem 
związana, przedstawiona jednak – przez kogoś podpisującego się jako „(f.)” – w tonie 
podniosłej relacji żałobnej, zatytułowanej Dwa smutne orszaki:

Za skromną trumną, wiezioną na skromnym karawanie postępowała garstka artystów i artystek 
oddając ostatnią przysługę koledze, który w młynie scenicznym zmeł resztki swych sił i zeszedł 
ze sceny i świata, unosząc z sobą talent w nieznane krainy. Na twarzach kroczących za trumną 
w namaszczeniu malował się smutek. – Grzebano talent. Za chwilę posuwał się powoli drugi 
orszak bardzo liczny, złożony z ludzi różnego wieku i obojga płci. Na przedzie jechał wóz czarny, 
jak gdyby kirem pokryty. Na twarzach postępujących za wozem oprócz smutku malowało się 
przygnębienie. Od czasu do czasu orszak skupiał się w jednem miejscu i schylając się bił bałwo-
chwalcze pokłony. Zbierano węgiel, który spadał z jadącego woza…” ((f.), Dwa smutne orszaki, 
NKŁ 1915.03.30, nr 88: 2).

Wyjściu poza codzienne fakty, poza realność, służyła w „Nowym Kurierze Łódzkim” 
nie tylko czysto lub na poły literacka fikcja. Sporo tu było w użyciu gatunków miesza-
nych: prawie prawdziwe lub trochę zmyślone „wywiady” (Banzaj, Wywiad ze szklarzem, 
NKŁ 1914.11.12, nr 264: 2; Viatrini, Zygzakiem, NKŁ 1915.11.25, nr 323: 3 – „wywiad” 
na Bałutach z człowiekiem niezwykłym, „oryginalnym typem czynnego wiecznie czło-
wieka”) lub „rozmowy” (Henryk Sl…ski, „Szach perski”, NKŁ 1914.11.28, nr 278: 2, 
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cudzysłowy w oryginale; Haś, Na przystanku, NKŁ 1915.02.15, nr 45: 2), niby-monologi 
(M. Bielski, Monolog kataryniarza, NKŁ 1916.02.12, nr 42: 4), niby-wypracowania 
szkolne (Banzaj, Przenosiny fabryk (Z wypracowań 9-letniego Jasia), NKŁ 1915.06.10, 
nr 157: 1) albo niby-odczyty (Paa, Odczyt, NKŁ 1915.12.17, nr 345: 3 – „odczyt” małego 
Olesia), fikcyjne listy z wojny (na przykład Wł. Renard, List do żony, NKŁ1914.11.23, 
nr 273: 2), „felietoniki” będące często co do formy quasi-reportażami odwołującymi się 
do rzeczywistych faktów, lecz zawierającymi ponadto fikcyjne, choć właściwe epoce 
stylizacje, dialogi i charaktery. Drobne codzienne fakty i zdarzenia czasem dopełniały 
się w nich głębszą, niekiedy quasi-filozoficzną lub quasi-historiozoficzną (jak pełna 
powagi i wzniosłości odredakcyjna rozprawka (Bez autora), Dusza Łodzi, NKŁ 1914.12.04, 
nr 283: 1), częściej jednak żartobliwą refleksją o Łodzi i jej miejskiej kondycji. Na żar-
tobliwych konceptach oparte są felietoniki Banzaja: a to Sławne miasto (NKŁ 1914.11.24, 
nr 274: 2), a to – przenoszący w rok 1964 – satyryczny Rok czternasty (NKŁ 1914.12.24, 
nr 299: 2), a to Ktoś z Warszawy (NKŁ 1915.08.09, nr 216: 3). Felietonikom Banzaja pod 
tym względem nie ustępują literacko zgrabne teksty Stanisława Bala, na przykład quasi-
-reportaż Opaska Ż.Y.C.I.E. (NKŁ1915.03.01, nr 59: 2, wyróżnienie w oryginale) albo 
nostalgiczny, przewrotnie tęskniący w czasie wojny za przedwojenną Łodzią pełną dy-
miących kominów Dym – z rozmyślań jesiennych (NKŁ1915.12.04, nr 332: 3–4).

Wyjątkowo ciekawe było dla mnie śledzenie, jak „Nowy Kurier Łódzki” przekraczał 
codzienność – nieostentacyjnie, ale zdecydowanie wciskając fikcję literacką w malutkie 
okienka umieszczane między relacjami o faktach, zostawiając u dołu lub z boku strony 
wąskie szczeliny na „opowiadania nieprawdopodobne” lub „historie nieomal prawdziwe” 
(por. na przykład Czesław Gumkowski, Sylwestrowa przygoda, NKŁ 1916.01.01, nr 1: 
4–5, cudzysłowy w oryginale; E. S., Powrót spiskowca. Historja nieomal prawdziwa, 
NKŁ 1916.01.20, nr 19: 3–4). Tuż obok nich znajdowały się przecież „telegramy wojen-
ne”, czyli komunikaty z frontów, obwieszczenia, rozporządzenia i instrukcje niemieckich 
władz okupacyjnych, kronika wydarzeń z życia miasta lub wieści z życia jakiejś dziel-
nicy Łodzi (w tym kronika wypadków i nekrologi), także – rzadko mające w sobie coś 
z poezji, ale niekiedy naprawdę opowiadające „małe codzienne historie” – „ogłoszenia 
zwyczajne”, wśród nich te „drobne” (por. Kansy, Kasprzyk 2012).

Już w połowie 1914 roku pośród wielu ogłoszeń o zaginięciu i próśb o poszukiwania, 
pojawiły się więc ogłoszenia o ponownym pojawieniu się lub wznowieniu w innym 
miejscu pracy, związanej głównie z leczeniem chorób. Te zawiązkowe historie to oznaj-
mienia powrotu albo przeprowadzki, pozbawione jednak opisu dawniejszych zdarzeń. 
„Powrócił”, „powróciła” – masażysta, akuszerka i felczer, doktor leczący „choroby 
dzieci i wewnętrzne”, doktor „chorób skóry, dróg moczowych i wenerycznych”, 
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„przeprowadził się” – specjalista od „akuszerii i chorób kobiecych”. Równie skrótowe, 
ale „przyszłe” historie znaleźć można było w anonsach zapowiadających wyjazd do 
Warszawy i proponujących zabranie pasażerów albo „listów, przesyłek i depesz”: „w czwar-
tek rano”, „we wtorek o 8 rano dnia 25 b.m. bandem” czy po prostu „karetą w poniedzia-
łek dnia 12 b.m. lub we wtorek 13 b.m.”. Bardziej rozbudowaną, pełną szczegółów histo-
rię przedstawia ogłoszenie-prośba:

Dwaj panowie, jadąc w sobotę wieczorem dorożką od Cegielnianej do Piotrkowskiej 132, zosta-
wili w dorożce walizkę. Uczciwy dorożkarz zechce oddać takową za wynagrodzeniem na ul. 
Piotrkowską 132 m. 17. Holtzman (NKŁ 1914.12.11, nr 288: 4).

Sporych rozmiarów zawodową biografię zamieszcza w swoim ogłoszeniu-liście 
„chrześcijańska pracownia krawiecka”:

Jako pierwszorzędny krojczy i b. kierownik firmy Wihana: po pięcioletniej pracy otworzyłem 
obecnie własną prywatną pracownię ubiorów męzkich po bardzo nizkich cenach. […] Prasowanie 
pluszowego palta damskiego wykonywam dobrze i sumiennie. Wszelkie inne reparacje robię 
starannie bardzo tanio i na czas. Polecając się łaskawym względom Sz Publiczności pozostaję, 
Z poważaniem Franciszek Klinowski, ul. Główna 31, m 3, parter (NKŁ 1914.12.21, nr 296: 4).

„Nowy Kurier Łódzki” przedstawiał się wprawdzie od przedwojny jako „dziennik 
polityczny, społeczny i literacki”, ale dopiero w połowie 1915 roku zaczął wychodzić 
z „Działem literackim” jako niedzielnym „dodatkiem ilustrowanym” (na dwóch ostatnich 
spośród wszystkich czterech stron), co zupełnie otwarcie czyniło wyłom w myśleniu 
o gazecie codziennej jako prostym zbiorze relacji o faktach (inne gazety łódzkie takie 
wyłomy znały równie dobrze, nie były one przecież czymś wyjątkowym w prasie ów-
czesnej)12. Przekraczanie codzienności Wielkiej Wojny zaczęło się w tej gazecie prawie 
natychmiast: lektura porannych i wieczornych wydań z łatwością przekonywała mnie, 
że jej pisarsko rozsmakowane i pełne zręcznych piór środowisko na „wejście” wojny do 
Łodzi zareagowało rozsnuciem nad codziennością miasta zasłony – jakby trochę odgra-
dzającej od wojny, pomagającej przetrwać pierwszy szok, służącej, poprzez ucieczkę 
w literacką fikcję, dumnemu odwróceniu się od tego, co jest tuż za oknem.

Niewiele czasu trzeba jednak było, by Łódź zaczęła wprost tętnić niefikcyjnym, 
pozagazetowym życiem – wydarzeniami kulturalnymi o tym samym, albo i skuteczniej-
szym działaniu. Po chwili przytłumienia i niepewności znów zaczęły w mieście działać 

 12 Inauguracja „Działu literackiego” nastąpiła w numerze „Nowego Kuriera Łódzkiego”, który ukazał się 
27 czerwca 1915 roku i – pośród wielu innych tekstów – zawierał pierwszy odcinek artykułu Karola Irzy-
kowskiego Wojna a gra w szachy (drukowała go pierwotnie krakowska „Nowa Reforma”). W artykule tym 
Irzykowski „szuka podobieństw i niepodobieństw pasjonującej go intelektualnej rozrywki i fenomenu woj-
ny” (Jakóbczyk 2005: 79).
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teatry z bogatym repertuarem, z premierami scenicznych tragedii i komedii, kinemato-
grafy wyświetlające „sensacyjne dzieła sztuki filmowej”, orkiestry dające koncerty 
symfoniczne z zaproszonymi ze świata dyrygentami, prześcigające się w rozweselaniu 
łodzian kabarety (po części te występujące gościnnie), parki i inne miejskie przestrzenie 
otwierające się na zabawy, na przykład te ogrodowe w Helenowie, jednym z łódzkich 
parków (por. Prykowska-Michalak (2011); Kuligowska-Korzeniewska (2007); Stawiszyń-
ska (2013); Stawiszyńska (2014); Biskupski (2013)). „Nowy Kurier Łódzki” nadal po 
swojemu codzienność przekraczał, ale już z mniejszym rozmachem i ze słabnącą siłą 
twórczą.

„Nowy Kurier Łódzki” – żartobliwy dystans i „kaganiec powagi”

Gazeta zmieniała się w ciągu lat 1914–1918 nie tylko co do treści, lecz i co do formy, 
głównie literackiego, przekraczania codzienności. Skoki w literacką dziedzinę sensu nie 
wykluczały, jak wiemy, pisania o faktach, tyle że jednocześnie sprzyjały korzystaniu 
z poetyckiej swobody: licentia poetica usprawiedliwiała nieliczenie się ze zdrowym 
rozsądkiem, prawdopodobieństwem faktów, zwykłą logiką zdarzeń w narracji, nawet 
z zasadami smaku i elegancji. Stylizacja na baśń czy sen mogła więc aż ociekać cudow-
nością, niby-wywiad pełen był uszczypliwości, a zwiewny felietonik po brzegi wypełniał 
się kwaśną kpiną lub nawet szyderstwem.

Fakty z codzienności pierwszych lat Wielkiej Wojny były w „Nowym Kurierze 
Łódzkim” przedstawiane zazwyczaj w łagodnej estetyce. W relacjach z miasta pojawia-
ły się wtedy – jak u Kamo w kąciku Humor i satyra – dobrotliwe, „odrealniające” żarty 
z łodzian dumających, gdzie w spokoju podczas wojny spędzić lato albo jakie są z wojny 
„korzyści niezaprzeczone” (Kamo, Gdzie spędzić lato?, NKŁ 1915.06.02, nr 149: 4; Kamo, 
Korzyści niezaprzeczone, NKŁ 1915.06.23, nr 170: 4). Retoryka satyrycznego dystansu 
– choćby w Felietonikach Banzaja – często groteską osłaniała fakty z ich życia, regulo-
wanego rozmaitymi rozporządzeniami, w tym i rozporządzeniem o godzinie policyjnej. 
Prowokowała łagodną parodią i niekrzywdzącą karykaturą, jak w jego Manufakturze 
mówiącej o przemyślnych i łasych na koniunktury łodzianach (NKŁ 1915.09.07, nr 245: 
1–2) albo w Przewartościowaniu, rozprawiającym się z moralnością matek wciąż mimo 
wojny bogatych panien na wydaniu (NKŁ 1915.09.25, nr 268: 2). Obok relacji o faktach 
znaleźć można było – niemającą z nimi wiele wspólnego – „historię” jakby biblijną Jana 
Sandmera (NKŁ 1915.04.14, nr 101: 2 i NKŁ 1915.04.15, nr 102: 2, dokończenie) czy też 
jakoś jednak do rzeczywistości wojny nawiązującą i opatrzoną współczesnymi komen-
tarzami Legendę o samolocie Michała Bornsteina, będącą adaptacją opowieści perskiej 
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Historia króla Bedreddina Lola i jego wezyra Atalmulka (NKŁ 1914.10.09, nr 234: 3–4)13. 
Żartobliwy dystans i humor godziły się wtedy nieźle z powagą wojennej rzeczywistości 
i wzniosłością tonu, jaki pojawiał się na przykład w niektórych zapowiedziach i spra-
wozdaniach teatralnych, choćby z wystawienia w Teatrze Wielkim przy Konstantynow-
skiej 16 „poematu dramatycznego” Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” (Zofja 
Wojnarowska, „Dziadów” część trzecia, NKŁ 1916.03.01, nr 60: 2).

Pod koniec wojny „Nowy Kurier Łódzki” odszedł od tej estetyki. Pozostały, albo 
wręcz wzmocniły się w nim – na tle narodowym i antysemickim – akcenty tragizmu, 
wielkości spraw i obowiązującej majestatyczności. Wielu dawnych autorów już dla ga-
zety nie pracowało (jak na przykład kiedyś często drukowany – pod pseudonimem „Roch 
Pekiński” – „młody i utalentowany poeta” Julian Tuwim; por. (Bez autora), „Apostołowie 
brutalnego jutra”, NKŁ 1915.12.09, nr 337: 3, cudzysłowy w oryginale)14, ci, co zostali 
lub się pojawili nosili ideologiczny „kaganiec powagi”. Codzienność miasta była przez 
nich surowo oceniana, karcono tańce w sylwestra, ale i pisanie o nich w tonie radosnym:

Taniec, bynajmniej, nie zawiera w sobie nic zdrożnego, ale jest nie na miejscu w dobie, gdy na 
szali dziejowej ważą się losy naszej Ojczyzny […]. W takiej dobie przystoi jeno powaga i skupie-
nie myśli […] (Janusz, Z tygodnia, NKŁ 1918.01.06, nr 6: 2).

Powołaniem „Nowego Kuriera Łódzkiego” zawsze było, lecz w tym czasie stało się 
jego ideologiczną misją – przygotowujące do państwowej niepodległości, uderzające 
w wielki narodowy dzwon – umoralnianie. Przez wszystkie lata Wielkiej Wojny ukazy-
wały się w nim wszakże ze znaczną częstotliwością – niekiedy rozciągnięte na szerokość 
całej strony, drukowane wytłuszczoną czcionką – paski nawołujące: „Polacy uczcie się 
czytać!” oraz „Nie niszczcie gniazd ptasich!”.

O przekraczaniu codzienności w „Nowym Kurierze Łódzkim”  
– próba komentarza

Sposób, w jaki „Nowy Kurier Łódzki” przekraczał codzienność Wielkiej Wojny, 
zapewne tylko na chwilę odciągał uwagę od „odwróconej” wojną rzeczywistości 

 13 W związku z dokonaną przez Bornsteina adaptacją por. Pardoe (1857: 299–358).
 14 O tym, jak parę lat wcześniej doszło do współpracy Juliana Tuwima z gazetą, tak pisze Aneta Stawi-
szyńska: „Niektóre z wierszy Tuwima drukował «Nowy Kurier Łódzki». Do współpracy poety z dzienni-
kiem doszło za sprawą znajomości ze Stanisławem Chruszczewskim, który zauroczony twórczością Tuwi-
ma, zaprotegował go u redaktora «NKŁ» – Stanisława Książka. Pierwszym wierszem opublikowanym 
w gazecie w styczniu 1915 r. był Krwawy chleb. Kolejne: Symfonia wieków, Śmierć, Ogrody szpitalne czy 
Dzień nasz ukazywały głównie szarość łódzkiego życia. Motywy związane z Łodzią czasów Wielkiej Wojny 
pojawiały się też w późniejszych utworach poety.” (Stawiszyńska 2012: 69). W autobiograficznym wierszu 
Łódź z 1919 roku on sam wspomina o tym tak: „Nawet mizerne wiersze me / Łódź oceniła najpierwsza, / Bo 
jakiś Książek drukował mnie/ Po dwie kopiejki od wiersza” (zob. Tuwim 1986: 156).
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miejskiego życia. Nawet, tak liczne z początku, żartobliwe wiersze, tryskające dowcipem 
felietony czy oparte na dziennikarskiej obserwacji, ale literacko ubarwione obrazki, 
chociaż zgrabnie wtłaczane pomiędzy surowe relacje z okupowanego miasta lub spra-
wozdania z frontów, zawsze – jak się zdaje – respektowały nadrzędność faktów i zdarzeń. 
Z literacką swobodą i przewrotnym dystansem często wręcz uwypuklały ich znaczenie 
w doświadczaniu przez łodzian wojennej rzeczywistości. Ostrożnie uprawiając – feno-
menologiczną w tonie – antropologię historyczną, tak właśnie wypada odczytywać ich 
sens kulturowy: przekraczanie przez „Nowy Kurier Łódzki” codzienności wojny nie 
było naiwną i beztroską propozycją „odrealnienia”. Stanowiło raczej zabieg przykładania 
uśmierzającego ból plastra do prawdziwej zbiorowej rany.

„Nowy Kurier Łódzki” nie mógł jeszcze znać z nazwy – i nie znał – reportażu z mia-
sta czasu wojny (tym bardziej więc reportażu wojennego), mimo że dziennikarskiej 
formy reportażu bądź (to raczej pewne) quasi-reportażu mógł używać – i używał – jak-
by avant la lettre. Jeśli stosował określenia takie jak „list, obrazek, szkic, notatki, kartki”, 
to dlatego, że „nazwa reportaż pojawiła się po I wojnie światowej” (Maziarski 2006: 
635). Dopuszczając w nim i innych dziennikarskich gatunkach literacką fikcję oraz 
ozdabiając je anegdotą i bon motem, baśniową fantazją czy niepraktyczną filozofią, miał 
zamiar niebanalny i dalekosiężny: przekraczanie codzienności Wielkiej Wojny od pierw-
szych jej dni służyło budowaniu i podtrzymywaniu na jego łamach wyobrażonej wspól-
noty czytelników – łodzian.
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Summary: Political division, which re-emerged after Slovenian independence and parliamentary 
democracy in 1991, has strongly influenced Slovenian social life. The article focuses on official and 
parallel celebrations of statehood day as a political tool in political arena. The author analyses those 
manipulative and discursive techniques used by opposition leader Janez Janša that were the most 
evident in the critique of the official celebrations of statehood and the construction of parallel ones. 
Presented taxonomy of his interventions is based on extensive ethnographic work and offers a sum-
marised review of some basic ideological disputes during the Slovenian post-socialist transition.
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Translated by Author

Streszczenie: Podziały polityczne, jakie odżyły po uzyskaniu przez Słowenię niepodległości 
i wprowadzeniu demokracji parlamentarnej w 1991 roku, w poważnym stopniu wpłynęły na życie 
społeczne Słoweńców. W artykule opisane są oficjalne oraz alternatywne obchody święta pań-
stwowości, jako narzędzie walki politycznej. Autor analizuje te z technik manipulacyjnych i dys-
kursywnych stosowanych przez lidera opozycji Janeza Janšę, które były najbardziej widoczne 
w krytyce oficjalnych obchodów święta państwowości oraz organizacji obchodów alternatyw-
nych. Zaproponowana kategoryzacja działań Janšy oparta jest na szeroko zakrojonych badaniach 
etnograficznych i przedstawia zarys tematyki debat ideologicznych, jakie toczyły się w Słowenii 
w okresie transformacji systemowej.

Słowa klucze: rytuał polityczny, ideologia, pamięć społeczna, proces społeczny, symbole, Słowenia

Tłumaczenie: Klaudyna Michałowicz

The Republic of Slovenia appeared as an independent State in 1991. It was previ-
ously part of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia. Before World War II, most 
part of today’s Slovenia was included in Yugoslavian kingdom. Before World War I, the 
territory belonged to Austria-Hungary. Changes in political landscape and consequent 
adaptations were frequent in the 20th century.
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We will trace geopolitical and economical shift of the new state through it’s major 
celebrations of statehood from 1991 to 2016. Emphasize will be on the main actors and 
criteria of yearly ritual preparation, ritual structure, symbolism and media perceptions. 
Slovenia was special in this regard, since transitional political confrontations soon lead 
to two separate celebrations of Slovenian statehood. The main protagonist of parallel 
celebrations was politician Janez Janša.

A focus on the individual agrees with certain contemporary theories in political an-
thropology. On the one hand, political anthropology is interested in the processes – not just 
institutions and structures – that enable individuals to become agents of (structural) change. 
Another, simultaneous encouragement in this direction arises from game theory, establish-
ing itself within the discipline of economics in the fifties of the 20th century. Within both 
these theoretical frameworks, the individual is considered a strategic planner, a “manipu-
lator” in the game of possibilities and social rules (Barth 1959; Lewellen 2003 [1992]: 
95–110; Varoufakis 2011). Graeber (2015) pointed out the difference between game and 
play: the game agrees to a certain set of rules, while play acts with no regard for – or even 
in spite of – the ruleset. I believe this distinction is highly significant for understanding the 
politics of Janez Janša. The political opportunism and pragmatism of Janša perverted the 
standing fundamental postulates of the nation/state and political participation within. Sym-
bols, politicians, institutions, veterans, the elderly, mass media, holidays and so on, all these 
were to Janša not “immutable realities, but idealizations that may be subject to active ma-
nipulation” (cf. Turner 1996 [1957]; Lewellen 2003: 98).

Other representatives of the Slovenian “political spring” (former members and acolytes 
of the Demos coalition from the early nineties of the 20th century, which brought about 
the first domestic multi-party elections) were in Janša’s game of symbols mere side pro-
tagonists, shrinking in number as time went by.

I am interested in Janša’s (discursive) management of socially objective fact: the 
content of his interventions into the celebration/ritual space, temporal dimension of the 
interventions, the various persons participating in the process, the style of political com-
petition (confrontation, cooperation), aims, symbols, rules and arbiters and so on (Edwards 
1997; Bailey 2001; Lewellen 2003: 99–101). In this light, celebrations represent one of the 
tools for the realization of political-economic ends (political and economic power, elec-
tion success) (Gluckman 1940; Kertzer 1988).

Janša’s public life

From a proponent of communist ideology, he first morphed into an advocate of na-
tionalist sentiment (from 1988), then signalled a positive attitude towards the Slovene 
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Home Guard (from 1995), and finally established himself as a defender of the Ljubljana-
Lower Carniola village militias from the Second World War, and with that, the Roman 
Catholic Church (from arr. 2000)” (POP TV 2015). Janša’s socio-political career ought 
in this sense be more concisely delineated into three periods, since the World War II 
subjects of the Home Guard, relationship with the Church, and the village militias rep-
resent a singular ideological-historical unit in the political imaginarium of Slovenia, 
though they can naturally also be treated as separate entities. Discussion relevant to our 
subject may also operate using just two distinct periods of Janša’s public life – before and 
after 1994, since it was that great political break, which triggered the phenomenon of par-
allel celebrations, resulting in a wealth of research material at our disposal.

The first phase of Janša’s activity encompassed his participation in youth organizations 
in the eighties of the 20th century, when he set out to make a name for himself in the 
then-framework of political life – Yugoslavian and single-party. Later on, he ideologi-
cally linked his work with the Slovenian economic-liberal movement from the early 
seventies of the 20th century (Čepič 2010: 10–12). He published various scientific, polit-
ico-economic, civil society theory and military science texts, establishing himself as 
a man diligent, knowledgeable, lucid and witty, but also vitriolic, one who does not 
cherry-pick words in his descriptions and critique of the (“barren and conceited”, pro-sys-
tem) authorities (see Janša 1988; Kavčič 1988).

In the spring of 1988, Janša profiled himself in the public space as a rebel against the 
dominant ideology and military apparatus. His arrest followed the disclosure of military 
documents (known as the “JBTZ Affair”).1 The Committee for the Protection of the Rights 
of Janez Janša (later becoming the Human Rights Protection Committee), led by Igor 
Bavčar, then organized a mass public assembly in front of the military court on Roška 
Street in Ljubljana (Bibič 1997: 23). The martyr-Janša persona was born and cultivated 
on Roška, in the widely read magazine “Mladina”, the Radio Študent student radio, as 
well as in other mass media, growing with time. At the outset of 1989 he was already 
among the co-founders of the republic’s first opposition party – the Slovenian Democrat-
ic Union (Čepič 2010: 11) – announcing thus his future parliamentary career.

Nationalistic content had appeared in Janša’s writing and public appearances before, 
but the arrest and later independence process logically granted it an essential status in his 
political life. The Slovene-ness became ever more pronounced, especially in relation 
to the Balkans, specifically the (Socialist Federal Republic) Yugoslavia, with which Slo-
venia had shared a common fate since 1918. Because Janez Janša was the Minister 

 1 JBTZ stands for Ljubljana military trial against four persons charged for betrayal of secrets (arrest 
plans) of the Jugoslav People’s Army in the weekly magazine “Mladina”: journalists Janez Janša, sergeant 
Ivan Boštner, journalist David Tasič, and editor Franci Zavrl.
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of Defence during the successful defence of Slovenia’s sovereignty from the attacks of the 
Yugoslav People’s Army, his national-cultural capital after the independence war was 
immense, and it was eventually parlayed into an aura of national heroism. In 1991, Janša 
was awarded the Order of General Maister,2 1st Class with Swords, and then in 1992 with 
the Golden Order of Freedom of the Republic of Slovenia (Vasle 1992: 3).

In 1992 Janša joined the Social Democratic Party of Slovenia (SDSS) of dr. Jože Pučnik, 
renowned political dissident and returned expatriate from Germany. A year later Janša 
took over the leadership of the party, having stayed its single president to this day.3

For post-war Janša and his followers, at the height of their political and military 
glory, the year 1994 was that more dramatic: Prime Minister dr. Janez Drnovšek then 
deposed Janša from his position of Minister of Defence due to suspicion of plotting 
a military coup (the “Depala Vas Affair”). After that, spring parties under Janša’s lead-
ership ramped up their demands in the parliament and began organizing their own State-
hood Day celebrations with distinctive narratives. Janša was made into a victim of the 
“forces of continuity”; roughly, he characterized this power group as the near and far 
descendents of the old socialist nomenclature and administration, which during regime 
change shifted their apparent worldview so as to be able to stay in power in the new 
multi-party system, while their political and social networks continued to maintain 
a stranglehold on the state and society (cf. Michnik 2012). Janša did not include himself 
in that portrayal, though he began his career at the same time as many of those he was 
accusing of “continuity”.

His confidence, insolence and composure during public appearances and his cele-
brated independence contributions made good material for the shaping of Janša as a char-
ismatic personality, even a cult of personality that defied criticism and perpetuated his 
socio-political capital and legitimacy. Not the arms trafficking scandal (purported smug-
gling of arms into the Balkans during and after the Slovenian independence war) (Šurc, 
Zgaga 2011–2012; Perčič 2011: 4), not the accusations of plotting a coup in 1994 (“Depa-
la Vas Affair”) (Štrajn 2003), not his illicit manipulation of archive materials (Pečauer, 
Belovič 2011), his government’s speculation with shares of the Delo publishing house and 
the Laško Brewery in 2005, not the vicious political attacks on nearly all the presidents 
of Slovenia, not his ties with domestic radical right-wing groups (public media accusations 
2006–2007), neither the underhanded bartering with the Croatian Prime Minister Ivo 
Sanader concerning the situation in the Gulf of Piran (Žist 2013: 2), nor the chauvinist 
statements on the SDS website accompanying Zoran Janković’s election victory (the 

 2 Rudolf Maister, World War I legend.
 3 In 2003, the SDSS renamed itself into the SDS – the Slovenian Democratic Party (Slovenska Demokrat-
ska Stranka).
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Majer scandal); not the disclosed secret co-financing of free publications as means of pro-
paganda, nor his interventions into the school curriculum, his bribery scandal during the 
purchase of armoured vehicles for the Slovenian army (Perčič 2011), or recent allegations 
of tampering during the establishment of the Bank Asset Management Company (DUTB) 
in 2012 – neither of these have managed to bury his political persona, and many voters 
continue to believe, or have even grown in their conviction, that Janša has all this time 
been on the right side of history – a victim of shadowy conspiracies. It should be noted, 
indeed, that his act was always balanced on speculation and innuendo, and that no concrete 
court process he was involved in resulted in a permanent guilty verdict – while Janša 
always made sure to reject them all as staged, illicit, in the meanwhile also discrediting 
the court apparatus of the state (allegedly another stronghold of the “forces of continuity”). 
Media pressure and unsuccessful court proceedings thus did not endanger his political 
career but rather, much like his arrogant behaviour at large, merely broadened the divide 
between his detractors and supporters, driving polarization and increasingly infusing 
paranoia into the society (Vezjak 2010).

Political adversaries (as well as companions) frequently decried Janša’s cynicism and 
disrespectful demeanour, and a sizeable part of the voting body resented his fierce rhet-
oric. Many branded Janša a demagogue: “His polemics are corrosive, he keeps making 
base insinuations, he is callous, mean and ruthless. He doesn’t look for allies but wor-
shippers, seeking servants rather than colleagues” (Rupel 2004). Spomenka Hribar 
dedicated a book to Janša’s political philosophy and practice, fittingly titled The World 
as a Conspiracy (1996). The time of Janša’s deposition, the first significant parallel cel-
ebrations he orchestrated and the period of the emergence of the above characterizations 
of Janša mark a drastic departure from his previous political agenda and a radical rift 
in his public image.

In his two mandates as Prime Minister (2004–2008; 2012–2013), Janša notably failed 
to realize a credible “alternative politics”, and the economic legacy of his several years 
of governance was poor. He was even toppled from the seat of power in 2013 by “the 
street” (Simonič 2013a, b).4

Parallel Statehood Day celebrations

Stage oratories, celebrations and parades were regular and common in socialist states 
(Lane 1981; Rihtman Auguštin 2000; Roth 2000). New Slovenian state inherited prac-
tices and relations of previous central ritual specialists (Rozman, Melik, Repe 1999; 

 4 In autumn 2012, the Maribor uprising against a corrupt mayor soon sparked a wave of national protests 
and riots against the government of Janez Janša and its austerity politicies.
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Simonič 2009). Consequently, the discussions after 1991 touched mainly the question 
of the right place and semantics of stage celebration, not the modernist form of televised 
commemoration it-self.

Janša and other leading opposition politicians (Lojze Peterle, Marjan Podobnik, Ivan 
Oman, etc.) did not participate in the official state celebrations, while the oppositional 
celebrations in Ljubljana were not attended by the representatives of the dominant gov-
ernment parties (Liberal Democracy of Slovenia, later also the Social Democrats and 
their coalition partners). This situation exposed and helped to maintain certain schism 
in Slovenian society.

For quite some time, the celebrations held by spring coalition were staged a day after 
the official Statehood Day celebrations (24 June); then post-1999 sometimes a day before 
it. Most took place on the Congress Square in Ljubljana (and the Ljubljana Castle) 
or in Prežganje near Ljubljana, Vrhpolje near Vipava, in Celje, in certain Ljubljana hotels 
and in 2016 on Ljubljana’s Republic Square. Evidently, the media and social reach of these 
events varied. “Spring celebrations” were most forceful and resounding in the years 
1995–1999 (following the break with then – Prime Minister Drnovšek and President 
Kučan in 1994 – “Depala Vas Affair”), 2006–2007 (more disagreement as PM, with 
then-President Drnovšek and ex-President Kučan) and 2012 (Janša’s rise to power). Po-
litical marketing ahead of parliamentary elections also influenced the intensity of the 
opposition’s polemics and parallel celebrations in their first decade.

The origins of the parallel celebrations in Slovenia trace back to the year 1993, when 
the Slovenian Spring movement decided to organize a separate public gathering before 
the Trnovo Church in Ljubljana (Roglič 1995: 3). In 1994 same opposition parties organ-
ized public assembly on the Ljubljana Castle by way of the Ljubljana municipal authori-
ties (Mekina 2001: 18). Especially important in the preparations of this oppositional event 
was Dimitrij Kovačič (SDSS), then President of the City Council and head of the Lju-
bljana Protocol Services. Those in attendance were most enthusiastic about Janša’s speech, 
which stressed the national importance of the armed resistance of 1991, promoting the 
values of national sovereignty and internal harmony (Alič 1994: 4). It was in 1994 that 
Janša entirely separated himself from the official statehood celebrations. Throughout this 
period, Janša devised and organized a great number of parallel celebrations, as many as 
fourteen in twenty-five years.

The first massive parallel celebration of the spring movement took place in 1995, 
on the Congress Square in Ljubljana. The script was titled Straight into this Light, For-
ever, prepared by Mojmir Tozon, a member of the SDSS party. Live transmission on Slo-
venian national public television provided significant reach and impact to the event. In the 
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era of the state’s beginnings, the press reported in equal measure on the actions of all the 
independence actors to avoid accusations of playing favourites. Equal attention to the 
official and parallel statehood celebrations became unacceptable only later. The spring 
celebration of 1995 featured the Slovenian Chamber Choir, the Slovenian Philharmonic 
Orchestra, the Kamnik Carol Singers, also certain well known solo artists and actors. 
Among the speakers (Dimitrij Kovačič, dr. Dimitrij Rupel, Lojze Peterle, dr. France 
Bučar, Milan Kučan), Janša enjoyed the honour of the final speech. In contrast to president 
Kučan’s performance – who was heckled at times – Janša’s oration was met with cheers 
and chanting, an overwhelming manifestation of approval that led some observers believe 
Janša had brought an organized contingent of supporters to the site – “paid clappers (…) 
an assembly of a social aggregate whose two powerful binding forces are nationalism 
and anti-communism” (Jež 1995b: 3). Although the media and the parliament put the 
blame squarely on Janša, we should note that this first great parallel celebration was 
organized by several parties, all of which had their chance to speak to the people.

Soon after the rift in the Slovenian political space of the years 1994–1995 (origin 
of Janša-ism), Maja Breznik analyzed in brief the contrasts between the official and par-
allel celebrations in the arena of state spectacle. She posits it was a conflict between two 
fractions of a political class competing over which one gets to dictate the overarching 
state-building nationalist ideology: on the one side, there was the conservative patriotism/
folklore of the spring parties (Slovenian songs, pop-folk music, 19th-century patriotic 
poetry, religion et cetera), and on the other the techno-managerial progressivism of the 
ruling Liberal Democracy of Slovenia party, with the inscenisations of dramatist Matjaž 
Berger (including planes, parachutes, athletes, military, etc.), as the far end of this para-
digm (Breznik 1996: 9).

In this conceptualization, the conflict between the parties of the “right and left spec-
trum” acquired the characteristics of a contrast between the rural and the urban, between 
the faithful (religious) and the secular (profane), between national community and its 
globalisation. It also reinforced the consciousness of two distinct historical periods 
of Slovenian politico-economic „evolution” of the 20th century: the Catholic-folk period 
before the World War II (dr. Ivan Šušteršič, Janez Evangelist Krek, dr. Anton Korošec; 
Čepič 1991) and the post-war socialist period (Edvard Kardelj, Boris Kidrič, Stane 
Dolanc and other influential ideologues and politicians; Čepič 2010). The great divide 
happened during the World War II.

In the socialist era, besides Marxism, the National Liberation Struggle (NOB) was 
considered the essential historical and military foundation of the contemporary emanci-
pation of the Southern Slavs in the Balkans region. It was precisely the attitude towards 
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the past (communism, world war) and its actors that emerged as the engine of the politi-
cal divide and its marketing in present (cf. Bongrand 1997), since the contemporary 
proposed political-economic solutions of the two poles of the spectrum were rather 
similar: free market, lean state, privatization, global competitiveness, the EU, NATO. 
Thus, their mythologies were their core means of differentiation, the catalysts of the 
identifications that could be harnessed during each election.

The arguments and techniques utilized by Janez Janša and other representatives of the 
spring bloc during the Statehood Day are in the following treatment classified into sev-
eral units. Some were more evident during the first period of transition, some remained 
a constant, and many reappeared and intertwined across the years. Some of the arguments 
may be specified as procedural, logistical; other as thematic, semantic. I see the latter as 
the ideological program agenda of Janša and the spring parties, the central concept of their 
social-economic (re)vision. The former thus serve as performative techniques, channels 
of presentation that open and pave way for the advertisement of the spring politics’ con-
tent schemes. We shall return to this issue at the conclusion.

Summarised into sentences, the corresponding units of argumentative content gen-
erated by Janša’s political circle can be classified thus:

„The celebration committee and the state protocol are corrupt”

Post the Slovenian independence in 1991, a void occurred in the state protocol appa-
ratus, since new protocol rules and responsible government body were not a priority in the 
massive amount of legislative work. Only in early June 1994 the Government of the RS 
adopted the Decision on the Implementation of State Protocol Rules (Government of the 
RS 1994) to avoid emerging issues.

In the spring of 1995, the Committee for the Implementation of State Protocol Rules 
was formed, featuring representation from all the significant state bodies and political 
parties – “like a tiny parliament in a nutshell, an apparent charade”, remembered Tomaž 
Štrucl, one of the directors who defended his celebration concept before such a forum. 
“To avoid further arguments”, then-President Kučan in 1996 established the Honorary 
Committee for the Celebration of the Fifth Anniversary of Independence (featuring many 
with independence credit). Janez Janša was resolute in his demands that the government 
protocol Coordinating Committee takes into account the inputs of the Honorary Com-
mittee and change the concept of the celebration accordingly (Roglič 1996a: 5).

After a successful National Assembly vote of no confidence in the government of Janez 
Drnovšek in 2000, the new spring politics authorities replaced some of the Coordinating 
Committee’s members just days before the Statehood Day celebration. Its new head 
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became Dimitrij Kovačič, who immediately intervened in the already adopted scenario 
and selection of participants “(...) behaving like an elephant in a china shop” (Vogrič 
2000a: 2). Aleš Jan, the event’s director stated: “In 2000 the meddling of the authorities 
was extensive, and I must say rather obtuse. In their statements, especially (...) The Co-
ordinating Committee even falsified meeting records from 16 June 2000.” Due to the 
hostile atmosphere, many artists cancelled their participation.

Following victory at the 2004 parliamentary elections, Janša’s government established 
a new Coordinating Committee for National Celebrations, which fell directly under the 
Protocol Services of the RS. In 2009, the new government of Borut Pahor established the 
National Commemorative Events Office, transferring to it all the relevant programme 
and production tasks.

„Architects of the official celebration fail to appreciate  
the independence effort”

In the pre-celebration period of 1995, Janez Janša attacked the “left” (liberal) au-
thorities with charges of their “insufficient commemoration of independence” and “show-
ing no regard for the nation.” When it became evident director Janez Pipan was preparing 
the official celebration in the Cankarjev Dom Cultural Centre, President Milan Kučan 
and the Ministry of Culture were criticized for the event’s “dry academic nature”, “fail-
ing to show due public enthusiasm” and “operating along the path of least resistance” 
(Roglič 1995: 3; Jež 1995a: 3). Spring parties and certain intellectuals were further upset 
by the memorandum of the Ministry of Internal Affairs, advising diplomatic representa-
tion offices abroad to refrain from Statehood Day receptions that year due to budget 
constraints back home. In this context Janša made claims the Government was “effec-
tively prohibiting the celebration of statehood” (Jakopec 1995: 2; Starič 1995: 3).

„The hierarchy of the speakers is warped”

In 1993, the first speaker on the Republic Square was supposed to be dr. France Bučar 
(President of the Assembly of the Republic of Slovenia 1990–1992, co-author of the con-
stitution, author of several books on the Slovenian transition; Kovač 2013), but president 
Milan Kučan was eventually chosen instead (Roglič 1995: 3). Notably, five key independ-
ence actors who had one year prior received the Golden Order of Freedom of the RS, 
in 1993 returned their medals to President Kučan in a plastic bag (“The Bata Affair”), due 
to their inability to seriously influence the curse of political life in the state (Jež 1993: 3).
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In 1995 Dimitrij Kovačič had an extended argument with then-Mayor dr. Dimitrij 
Rupel (Karneža 1995: 2). On the subject of the resulting events, Mayor Rupel wrote in the 
“Dnevnik” daily:

If Janša couldn’t be the only speaker he had to be the last one, his speech had to be longer than 
the others, it had to feature clapping and loud support. The organizers of that alternative gathering 
brought along their standard contingent of supporters, notoriously seen already in the live broad-
casting of Janša’s deposition from the Ministry of Defence on 29 March 1994 (Rupel 1995: 7).

Another reason for the dispute were supposedly some 25,000 written invitations sent 
out to the supporters of the SDSS by Kovačič and Janša on the expenses of the Ljubljana 
Municipality. Mayor Rupel was additionally irked by the fact Janša was not even a citizen 
of Ljubljana (Karneža 1995: 2).

In 2000, the central celebration featured, alongside president Kučan, also the prime 
minister dr. Andrej Bajuk.5 His government insisted that there was no evident mandate 
regarding “which of the authorities’ top officials have the right to speak” (Kajzer 2000: 4). 
During his speech at the Republic Square, PM Bajuk was interrupted several times by 
people showing their support with unusually frequent and loud applause. That official 
celebration was the first and last to display a number of banners and flags of the SDSS 
party (from the Styria region). The party’s president Janez Janša received noisy ovations 
and approval upon his appearance on Republic square (Natlačen 2000: 2).

Finally, Janša first spoke at an official celebration as prime minister in 2006, after re-
curring clash with then-President Drnovšek. Some accused Janša of copying his opti-
mism-promoting speech at the event from a speech of the British PM Tony Blair (Mekina 
2009). A year later, President Drnovšek again refused to speak at the celebration “(…) or any 
other state celebrations for the foreseeable future” (Pečauer 2007: 2). The disagreement 
between the prime minister (Janša) and the president of the republic (Drnovšek) had the 
appearance of an open (media) conflict between “two sets of the royal court” – the presi-
dential and the parliamentary (Miheljak 2002); at the same time, it was a visible struggle 
between the figureheads of two competing parties (LDS – SDS), and a small repeat staging 
of that political drama of 1994, when both leading protagonists were the same.

 5 Bajuk’s family fled from Ljubljana to the Austrian Carinthia in 1945, and from there to Argentina due 
to his father’s sympathising with the Ljubljana-based Catholic politician, professor, priest and ethnologist 
Lambert Ehrlich (https://www.wikiwand.com/sl/Lambert_Ehrlich) who opposed the communist revolution 
and in April 1942 disclosed to the Italian military authorities an analysis of conditions and proposals for the 
eradication of the Partisan Resistance. The security service of the Liberation Front executed Ehrlich for his 
activity in the so-called Home Guard, sending the Bajuks into exile (https://www.wikiwand.com/sl/An-
drej_Bajuk). They became representatives of larger dissidents’ migratory flow to South America, mainly 
to Argentina (Repič 2006). After the declaration of Slovenian independence in 1991, their off springs at-
tempted to rehabilitate their image and influence in Slovenian society.

https://www.wikiwand.com/sl/Lambert_Ehrlich
https://www.wikiwand.com/sl/Andrej_Bajuk
https://www.wikiwand.com/sl/Andrej_Bajuk
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„Official celebrations exhibit a pro-regime narrative and artistic elitism”

Janša, for example, in 1996 accused the Coordinating Committee it was selecting its 
celebration directors through invitations rather than public tenders, preventing access 
to those cultivating different, non-regime and “less expensive” poetics (Leiler 1996: 3; 
Kovač, Potić 1996: 11). With its annual invitation of three to five chosen artists, the or-
ganizer – Government of the RS – could of course ensure its guidelines for the content, 
aesthetics and standard of execution were met (cf. Benjamin 2003). After 2004, when 
Janša took over leadership of the government for a full mandate, he no longer saw the 
practice as problematic, choosing his own directors and concepts the same way as they 
had been chosen before.

Yet, between 2004 and 2008, Janša’s government consistently selected directors and 
screenwriters outside the circle of those graduating from the Ljubljana Academy of The-
atre, Radio, Film and Television, or who were employed in Ljubljana. Selected directors 
were: Iztok Kovač in 2005, Katja Pegan in 2006 and 2007, Janez Dovč and Ivana Djilas 
in 2008, Matej Filipčič and Rok Golob in 2009.

„Official celebrations are out of sync with the people”

At the Ljubljana celebration of 1995, Janša proclaimed: “My gratitude goes to Ljubl-
jana for lending us a proper celebration, or else Statehood Day would have been reduced 
to the debacle of a half-empty Cankar Hall.” He ridiculed “Pipan’s miserable script” 
(director’s scenario of the official state celebration) and the elitism of the invitations, 
which he claimed alienated the spirit of the event from the regular citizen (Starič 1995: 3).

In 1996, the opposition/spring parties heavily criticized the script created by Matjaž 
Berger, titled Kons. 5 – they deemed the concept far too “postmodern”, the title already 
(an allusion to the poem of Srečko Kosovel) too “arcane” for the “regular Joe”, likely 
to result in a poor turnout again (Roglič 1996a: 5). Representatives of the Slovenian 
People’s Party (SLS) clamoured for more folk sentiment (accordion, etc.). The loudest 
in his critiques and repetition of the spring movement’s objections was Janša. Later, at the 
parallel celebration in that pre-election year, Alojz Peterle (“spring coalition”) spoke thus: 
“We’ve been recognized by the world (...) yet in our own homeland, those who monopo-
lized the state’s celebrations force us into some macabre symbolism (…) entirely out 
of tune with the newfound spirit of Slovenian freedom” (Simonič 2009: 290).

In my research interview, Janša measured the success of his parallel celebrations on the 
Congress Square by their attendance. While the official celebrations between 1995 and 
1999 were “academic”, enshrined within the intellectual circles present in the Cankarjev 
Dom (Cankar Hall) Cultural Centre, the opposition organized theirs in the open air. In the 
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spatial-symbolic sense, the perceived popularity of the spring concept of Statehood Day 
certainly surpassed the official one (Simonič 2009: 289–310). In this way, the opposition 
parties indirectly pressured the organizers of the official celebration into outdoor sites for 
their events post-2000.

„Official celebrations are too expensive”

In socialism, the authorities threw feasts for the participating artists and staff: food 
and drink for everyone – but no artist fees; after the independence, in addition to losing 
much of their spirit of free-for-all revelry, the bacchanalias were replaced by payment for 
the contributed work – as explained by a producer employed at the Cankar Hall. Janša 
claimed, the official celebrations were “lavishly inefficient” because the “court directors 
and artist” as he described them were making huge profits. Those in the Coordinating 
Committee defended their case by highly expensive preparations: the rental of parking 
space at Republic square and technical equipment, the production services of the Cankar 
Hall, security etc., with perhaps one fifth of the total funding reaching the artists accord-
ing to Meta Hočevar, director of the 2002 official celebration in the Republic Square.

Janša’s government in 2004 shrank the state celebration budget, and in the crisis year 
2010, and the succeeding government of Borut Pahor once again reduced it. In Slovenia, 
the National Commemorative Events Office then organized five yearly public celebrations: 
the Prešeren Day Slovene Cultural Holiday (8 February), the Day of Uprising Against 
Occupation (27 April), the Statehood Day (25 June), the Reformation Day (31 October), 
and the Independence and Unity Day (26 December). Some countries, conversely, had 
but a single state-organised celebration in their calendar year (Austria, Cyprus, Czech 
Republic, Italy, Iceland, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, the Netherlands, Norway, 
Great Britain), while others had four at most (Finland, Germany, Romania) (Škrinjar 
2010).

„The official narrative and symbols celebrate the socialist state  
and ideology”

This set of objections put forth by Janša and some other spring politicians (Lojze 
Peterle, Ivan Oman, dr. Franc Zagožen, Janez Podobnik, also dr. Dimitrij Rupel and oth-
ers) belongs to the framework of the dominant symbols, myths and narrations (Turner 
1967: 32–3). In 1996, in the great excitement of the initial parallel celebrations, Janša said 
on the Congress Square: “Slovenia is unique in the fact that our ruling party names itself 
liberal (LDS), yet collects signatures for the preservation of monuments to communism 
and its revolution.”
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At the unique satirical official celebration of 2010, screen-written by the comedian 
Jurij Zrnec, some members of the “right-wing” politics and certain journalists were once 
again irked by the symbolism reminiscent of socialist times: the red five-pointed star, the 
setting of the stage before the Revolution Monument, even the “conspicuous flowers” 
around the stage (Kolšek 2010: 2; Delič 2010: 2).

After his unexpected victory in the 2011 early parliamentary election, the new gov-
ernment of Janez Janša fiercely attacked the symbolical domain of the historical left. 
In the spring of 2012, “due to the financial crisis”, the celebration of the Day of Uprising 
Against Occupation (27 April, a holiday from the socialist era then named the Day of the 
Liberation Front) was cancelled. The June Statehood Day was organized by Janša in pro-
vocative tones, teasing with cultural posturing and barbs, while his impish attitude towards 
the institution of the president supposedly made foreign diplomats uneasy (Frelar 2012: 
16). Quite an uproar in the public media and veteran’s organizations was caused by Janša’s 
ban on the participation of standard-bearers whose banners portrayed the red star of the 
Partisan resistance (featured in former Yugoslavia’s crest and flag) – or as he claimed 
“the symbol of the oppressive former state and its invading army”. “Majer” (Janša’s 
purported pseudonym in the anonymous agitations of the SDS against Balkan immigrants) 
renounces the old Bolshevik symbols and colours, yet continues to cultivate the Bolshe-
vik mentality (Miheljak 2012: 16). The celebration of the Slovenian independence in De-
cember 2013 was again explicitly boycotted by members of the SDS party for the same 
reason (Kocjan 2016: 5).

„Official celebrations are godless”

Representing the Roman Catholic Church, Bishop Alojzij Šuštar in 1991 addressed 
the crowd of the Statehood Day celebration as the first and last-ever representative of the 
RCC, blessing the independence linden tree on the Republic Square.6 25 years later, Janša 
referred to this in his parallel 2016 celebration, stating that Šuštar’s microphone was 
“on that day muted”, so that “our linden and land have still not heard their blessing”.

Dr. Andrej Bajuk, in the spirit of coalition in 2000, uttered at the celebration a special 
thanks to the Church – for its contributions to the preservation of the Slovenian stat (Čokl 
2001: 4). Re-evangelisation pressures increased after the year 1997, when Argentine-
Slovene dr. Franc Rode became the Slovenian Church Metropolitan (Piano, Poglajen and 
STA 1999: 2). Simultaneously, the Roman Catholic Church strengthened its material base 

 6 After successful tourist television commercial “Slovenija moja dežela” (Slovenia, my Country) 
in 1986 (cf. Klaus 2010), linden was promoted as a symbol of Slovene-ness. This nature-culture meta-
phore marked longevity, community (traditionaly planted at village agoras and churches), and lastly 
statehood (Kos 2011).
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through favourable procedures of denationalisation, and its active participation in secu-
rities trading (Fittipaldi 2016).

Let me share another example from 2012, when Janša’s government demanded the 
national anthem be added two previously non-customary stanzas of France Prešeren’s 
A Toast: “God save our land and nation, and all Slovenes where’er they live”.

„Official celebrations fail to appreciate the Slovenian Armed Forces”

During preparations for the celebration of independence declaration of 1991, some 
proposed the square should welcome the greatest possible number of soldiers so that 
Slovenia’s sovereignty is on full display. Director Drago Pečko then opposed such “pos-
turing” and “boisterousness”. In the end, the middle ground was the presence of a small 
contingent of the Territorial Defence.7 At the final parallel celebration in 2016, Janša in his 
speech ridiculed those who in 1991 wished to mark the independence without the army 
that had defended it, and “if with the army, then without the arms!” The audience erupt-
ed into laughter.

In his closing speech on the Congress Square in 1995, Janša rallied the attendance 
to the defence of Slovenian borders: “We shall not relinquish the Piran Bay, the Razkrižje, 
the Trdina Peak, nor our Primorska, and neither Slovenia!” (Taškar 1995: 2). Columnist 
Miheljak was critical once more: “The ceding and conquest of territory is the vocabulary 
of that metaphorical (mob rule, genocidal etc.) aspect of the Balkans to which Janša keeps 
dragging us back” (1995: 3).

Posturing with the military returned in 2006 at the 15th anniversary of the Slovenian 
independence. President dr. Janez Drnovšek, who in 1995 and 1996 as then-PM had no 
reservations about army displays, strongly opposed the military parade proposed by 
Janša’s Governmental Committee for Celebrations. Drnovšek even fired an internal 
policy advisor for not arguing against the parade at the meeting of the Coordinating 
Committee (Central Redaction and STA 2006: 2). In late May, the parade was then of-
ficially cancelled, and the Slovenian Army’s appearance limited to its honorary corps 
(Pečauer 2007: 2).

A day after the state commemoration of Slovenia’s 25th anniversary (2016), Janša 
organized a parallel public event titled For my Slovenia, where many of the spring poli-
ticians were set to appear as usual. In a novel turn of events, his standard political com-
panions decided to refrain from making the Statehood Day a field of political confronta-
tion, cancelling their participation one after another. The committee consisted 
of representatives of civil society organizations, Catholic movements and political parties 

 7 Third or civil military branch in Yugoslavia, later transformed into Slovenian defence forces.
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originating in the DEMOS coalition (the Democratic Opposition of Slovenia) or “those 
that continue its legacy”. The president of the organization committee of the 2016 paral-
lel celebration was dr. Janez Juhant, professor of moral theology. The committee includ-
ed the Society for the Values of the Slovenian Independence as the chief organizer of the 
event, Koordinacija 2020, the Worldwide Slovenian Congress, Assembly for the Repub-
lic, the Expatriate Society (Slovenija v svetu), Awakening Slovenia (Prebudimo Sloveni-
jo) and other like-minded affiliates (H. T. 2016).

The presence of the Armed Forces provoked some exasperation, since the celebration 
was co-organized by a political party (SDS), a circumstance forbidden by the Defence 
Act. Actor Tone Kuntner and Janša concluded their appearance with an appeal to the 
Lord, the first with his expanded performance of the national anthem, and the second 
with his final utterance: “God save Slovenia!”, capping his speech to the frequent chant-
ing: “Janša, Janša, Janša...”.

The rules of engagement

In 1991, not all citizens of Slovenia entered the national community with equal po-
litical-economic capital – they emerged from an already specifically class-stratified so-
cialist society (Đilas 2014 [1957], Šetinc 1980, comp. Michnik 2012). On the political-
ritual plane, Slovenia during the period 1988–2016 reveals itself as a playground of two 
centralist ideologies (Breznik 1996). Given the historical sequencing of these dominant 
ideologies and models of managing the Slovenian society in the 20th century (e.g. po-
litical economy before the World War II [dr. Korošec], or after it [Kardelj]), and in light 
of the apparent seats of authority of both the competing groups, I would characterise their 
conflict as a struggle of the centre with the centre. Namely, both their ideologies are 
anchored in the 20th century, and both held their provincial or republic governance 
in Ljubljana, the capital. In their mutually empowering emergence following Slovenia’s 
independence, Anton Kramberger (1999a, b) saw a significant yet questionable attempt 
at setting up a system of two elites within the small Slovenian society.

The victorious Liberal Democracy of Slovenia (LDS) opted for a modernized version 
of post-socialist mythology that contained the self-evidence and finality of authority; 
after each election, the question of competence for the preparation and aesthetics of the 
statehood celebrations was in principle solved. To note, the dominant media (Delo, 
Dnevnik, Večer) showed a tendency to depict the LDS as the young forces of reason and 
progress while Janša especially was presented as hypocritical, rude and conspiratorial, 
his voters as rowdy drunks or perhaps religious zealots, uncultured simpletons. Certain-
ly, the assortment of hearsay, accusations, charges and protest Janša managed to compile 
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in the past three decades absolutely and by far surpasses the achievements of any other 
Slovenian politician. Likewise, the positions held by Janša during this epoch dwarf the 
reach of most Slovene statesmen (e.g. Minister of Defence during wartime 1991, President 
of the EU Council in 2008, president of the perpetually strong SDS party with a running 
mandate of twenty-five years).

Both political fractions of the ruling class – the “historical right” and “historical left” 
with their retrograde ideological focus and similar progressive (neoliberal) preoccupations 
– behaved in a strange and conservative manner. Especially from the perspective of the 
younger generations who could not, or would not identify with independence merits, 
ideological clash over means of production in the World War II, neither with the priva-
tisation in the first years of transition. They, as subjects of the information age, likewise 
did not resonate with massive-scale modernist staged celebrations of the political com-
munity and its heroes (nationalism as a civil religion).

Janša constantly deconstructed or reconstructed the symbolical space of the nation 
and its social fabric. His repeating and meddling interferences – brash and caustic – both-
ered many and empowered others, and in parts of the population he increasingly became 
someone who is headstrong, intelligent, capable; as well as a resentful authoritarian ever-
breaking pragmatic rules to attain victory and enforce new normative rules (values, 
symbols, laws, curriculum; see the final three presented sets of his objections). In our 
case, the processual offences are Janša’s absence from the official celebrations, the mas-
terminding of parallel celebrations, heavy-handed interference in the script of 2000, 
falsification of records, arguments with Drnovšek in 2006 and 2007, prohibition of par-
ticipating symbolism and so forth. Janša’s frequent disrespect of protocol rules (How 
to win without cheating? How to cheat without getting disqualified?; Bailey 2001: 6) also 
cast a shadow of doubt over the normative rules and institutions represented by Janša and 
the spring bloc.

Adding to this his many scandals, it becomes clear Janša cannot be treated as a vic-
tim of circumstances (structure – “forces of continuity”), but rather as an active co-
creator of opportunity (manipulation).

When discussing Janez Janša and other figureheads of the Slovenian right-wing (and 
left-wing) spectrum, it is at times difficult to ascertain who is instrumentalizing whom: 
how, exactly, the various centres of economic, expatriate and religious power subjugate 
and leverage particular political parties, or how some political agents develop the essen-
tial social networks and means that allow them to compete on the political stage (Bax 
1991; Lewellen 2003: 95–9).
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Just as the years between 1994 and 1996 were critical for Janša’s alliances and tran-
sitional strategies, the year 2016 was critical for his status, when the other spring politics 
members have decided that unity (not schism) during the official Statehood Day was 
a protocolary and normative rule, participating instead in the official ceremony.
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