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Wprowadzenie

Na wstępie odpowiem na pierwsze pytanie, które zapewne postawi 
sobie czytelnik, sięgnąwszy po niniejszą książkę: kim są Toutowie? 
Najzwięźlej rzecz ujmując, Toutowie to potomkowie migrantów, którzy 
opuścili w dziewiętnastym wieku rodzinną Wisłę w księstwie cie
szyńskim, na Śląsku Austriackim, aby szukać pracy i  lepszego życia 
w Banacie. To wspólnota ewangelików, która zamieszkuje wieloetnicz
ną wieś Ostojićevo w dzisiejszej Wojwodinie, w granicach Republiki 
Serbii. To wreszcie społeczność, której członkowie mają kompetencje 
posługiwania się wieloma językami, w tym gwarą wiślańską jako języ
kiem domowym, językiem słowackim używanym w liturgii kościelnej, 
językiem węgierskim przydatnym głównie w kontaktach sąsiedzkich, 
a także językiem serbskim jako oficjalnym językiem urzędowym w za
mieszkiwanym przez nich państwie. W spisach powszechnych brak 
informacji o mieszkańcach narodowości polskiej zamieszkujących ten 
obszar, a  jedyne oficjalne dane znajdują się na stronie internetowej 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie, gdzie podana jest 
szacunkowa liczba stu pięćdziesięciu osób polskiego pochodzenia za
mieszkałych w Ostojićevie1. W 2018 roku, z inicjatywy samych Toutów 
oraz przy wsparciu personelu Ambasady RP w Belgradzie, powstała 
Rada Narodowościowa Polskiej Mniejszości Narodowej (Nacionalni sa
vet poljske nacionalne manjine), co stanowi formalne uznanie istnienia 

1 Na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie, w za
kładce Polacy w Serbii, znajduje się krótka notka o grupie Polonii z Ostojićeva. Zob.  
https://belgrad.msz.gov.pl/pl/polonia_w_serbii/polacy_w_serbii/ (dostęp: 29.06.2019).

https://belgrad.msz.gov.pl/pl/polonia_w_serbii/polacy_w_serbii/
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polskiej mniejszości w Serbii. Etnonim „Tout” pochodzi od węgier
skiego określenia „Tōth”, używanego wobec osiedleńców ze Słowacji.

Tak znaczące uogólnienie jest co prawda — z perspektywy nauko
wej — bezzasadne, gdyż po pierwsze, wszystkie informacje tu podane 
są niekompletne i nie ukazują dynamiki procesów zachodzących w tej 
społeczności (między innymi migracje trwały od lat dwudziestych 
dziewiętnastego wieku do okresu międzywojennego; wśród Toutów są 
też Adwentyści Dnia Siódmego; nie wszyscy mówią już dziś gwarą), po 
wtóre, wszystkie informacje podane wcześniej mogą stać się nieaktual
ne w najbliższych latach ze względu na postępujące procesy przemian 
pamięci, a wraz z nią — identyfikacji członków tej grupy etnicznej. 
Niemniej jednak zdecydowałam się na zamieszczenie we wstępie tak 
znacznego uproszczenia, aby w pierwszej kolejności zaspokoić potrze
bę zrozumienia tytułu książki, z  zastrzeżeniem że dopiero pełna jej 
lektura ujawni czytelnikowi właściwy obraz procesów zachodzących 
w środowisku ostojićevskich Wiślan.

Od czasu mojej pierwszej wizyty w Ostojićevie minęło ponad dzie
sięć lat. W czerwcu 2008 roku stanęłam w progu domu Renaty Pilch 
wraz z moimi kolegami z Uniwersytetu Śląskiego: Magdaleną Szynd
ler i  Janem Kajfoszem, by przeprowadzić badania terenowe wśród 
mieszkających tam potomków wiślan. Wiedziałam wówczas niewiele, 
zaledwie tyle, ile dowiedziałam się od Danuty Szczypki, która zaryso
wała krótko historię tej społeczności, więcej zaś projektowałam sobie 
w wyobrażeniach o  tej oddzielonej od macierzy grupie „Polaków”. 
Moje poglądy ukształtowane były lekturą publikacji o mniejszościach 
polskich na obczyźnie, a przygotowane kwestionariusze badawcze opra
cowane zostały na podstawie kategorii poznawczych uwarunkowanych 
współczesną sytuacją społecznokulturową na Śląsku Cieszyńskim. 
Wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, że zarówno mój obraz świata, 
jak i przygotowane kwestionariusze będą poddane gwałtownej wery
fikacji i ulegną głębokiej przemianie. Wtedy też nie byłam świadoma, 
jak bardzo różni się od siebie społeczność wiślańska w Beskidach od tej 
w Banacie, i to nie tylko na płaszczyźnie codziennej aktywności wyni
kającej z odmiennych warunków środowiskowych, w których przyszło 
im żyć, ale także na poziomie praktyk komunikacyjnych, wyobrażeń 
o świecie oraz własnej identyfikacji.

Jako że goszcząca nas w Ostojićevie Renata Pilch jest z  pocho
dzenia wrocławianką, rozmowa z nią przebiegała swobodnie w języku 
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polskim i  nic nie zapowiadało zaskoczenia, jakiego miałam doznać 
chwilę później, zetknąwszy się z  zaproszonym na spotkanie z nami 
Gustawem Češljarem, który w Ostojićevie się urodził, a jego rodzina 
mieszka w Banacie od pokoleń. Faktem jest, że obawiałam się tego, 
czy będziemy w stanie się porozumieć bez tłumacza, bo przecież — jak 
zakładałam — mniejszość odseparowana od kraju ojczystego musiała 
ulec asymilacji i zapewne trudno będzie zrozumieć jej serbską mowę. 
Pierwsze słowa, jakie wypowiedział Gustaw Češljar, wprawiły mnie 
w zdumienie. Mimo że miał wówczas niewiele ponad pięćdziesiąt lat, 
mówił do nas takim językiem, jakiego używali niegdyś starki i starzyki 
we Wiśle, a więc archaiczną gwarą wiślańską, jakiej dziś nie usłyszy 
się na ulicach miasta, chyba że wśród najstarszych mieszkańców tej 
beskidzkiej miejscowości. Jak się później okazało, ów moment „zde
rzenia kulturowego” nie był jedynym, kiedy moje schematy poznaw
cze okazały się niespójne wobec schematów językowokulturowych 
ostojićevskich Wiślan. Dzięki antropologicznym metodom obserwacji 
i analizy, pozwalającym na modyfikowanie narzędzi badawczych wobec 
zastanych faktów, moje badania przyniosły o wiele większy efekt od 
spodziewanego. W ciągu jedenastu lat bowiem przekonałam się, jak 
bardzo obraz świata zawarty w języku wpływa na konstruowanie wy
obrażenia o rzeczywistości — w tym o przeszłości — i jak wrażliwa 
w społeczności wieloetnicznej jest sfera pamięci zbiorowej. Uzmysło
wiłam sobie też, choć przecież przeczytałam wcześniej na ten temat 
wiele tekstów naukowych, jak ściśle obrazy przeszłości są związane 
z autoidentyfikacją i jak łatwo poddają się manipulacji.

To osobiste wprowadzenie miało ukazać, jak głęboka jest różnica 
pomiędzy oczekiwaniami współczesnej badaczki (i jednocześnie miesz
kanki Śląska Cieszyńskiego) między „odkrytą po latach” społecznością 
wiślańską a faktycznymi wynikami pracy w terenie. Oznacza to, że nie
zwykle uważnie należy podchodzić do opisów naukowych, aby nie spo
wodować przeniesienia własnych kategorii poznawczych na opisywaną 
rzeczywistość. Niebezpieczeństwo to zauważył już Jan Kajfosz, który 
w publikacji podsumowującej badania wniósł postulat, aby „na siłę nie 
»wprojektowywać« w społeczność Wiślan w Ostojićevie własnych ka
tegorii myślenia, a raczej pozwolić członkom owej społeczności mówić 
ich własnymi głosami, które są, po pierwsze, odmienne od naszych, po 
drugie, są wewnętrznie niejednorodne” (Kajfosz, 2010: 62). Jednym 
z przykładów ukazujących różnice w obrazie świata mogą być definicje 
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własnej tożsamości formułowane przez ostojićevskich Wiślan, które 
są niewspółmierne do stosowanych na Śląsku Cieszyńskim strategii 
autoidentyfikacyjnych. Wciąż bowiem najistotniejszym czynnikiem 
odróżniającym od innych jest tam wyznanie (wanielik — katolik — 
prawoslawiec) i jeszcze do niedawna nie było potrzeby jednoznacznego 
utożsamiania się z  konkretną narodowością. Dodatkowo dochodzi 
wymiar opisu własnej identyfikacji w zależności od generacji oraz od 
kontekstu, w  jakim jest deklarowana, a  także od zmieniających się 
wpływów szeroko pojętej „władzy” (instytucji państwowych, samo
rządowych, organizacji pozarządowych), które nie są bez znaczenia dla 
procesów identyfikacyjnych. Opis społeczności touckiej wymaga zatem 
uwzględnienia aspektu czasowego, mającego w  założeniu dynamikę 
przemian kulturowych i tożsamościowych, jakie zaszły w ciągu dekady, 
od czasu zintensyfikowania kontaktów z rodakami z Polski, a które są 
motorem przemian pamięci zbiorowej. Jak się bowiem okazało, sy
tuacja opisanego wcześniej „zderzenia kulturowego”, doświadczonego 
przeze mnie jako badaczkę, była sprzężona zwrotnie i  stała się jed
nym z wielu impulsów, które zapoczątkowały w społeczności touckiej 

„przeglądanie się w oczach innych”, uruchomiając wśród jej członków 
procesy autorefleksji i autokreacji tożsamości.

dotychczasowy stan wiedzy  
o Wiślanach w Banacie

Jedno z pierwszych źródeł wiedzy o Wiślanach w Banacie stanowi tekst 
pod tytułem Potisský Sv. Mikuláš napisany przez Jána Gažo, słowac
kiego nauczyciela szkoły w Potisským Svätým Mikulášu (obecnym 
Ostojićevie) w  latach międzywojennych (Gažo, 1930). Publikacja 
ta jest rozdziałem zamieszczonym w  tomie pod tytułem Slovenská 
Evanjelická Krest’anská Cirkev Augšburského Vyznania v Král’ovstve Ju-
hoslovanskom v Slove a v obrazoch, wydanym w 1930 roku przez biskupa 
ewangelickiego Adama Vereša, gdzie omówione są losy ewangelików 
w Królestwie Jugosławii. W rozdziale autorstwa Jána Gažo opisana 
została historia zboru ewangelickiego w Potisským Sv. Mikulášu, który 
był wówczas najmłodszym kościołem we wsi, liczył pięciuset członków, 
z których czterystu było Słowakami, a pozostałymi byli Niemcy. Autor 
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opracowania zaznaczył, że owi „słowaccy ewangelicy” są pochodzenia 
polskiego, wywodzą się ze wsi Wisła, położonej nad rzeką o tej samej 
nazwie, w pobliżu Cieszyna i Krakowa (Gažo, 1930: 149). Przedstawił 
on również przebieg migracji i zasiedlanie terenu przez saletrarzy, któ
rych do opuszczenia domów skłonił „głód panujący wówczas w Polsce” 
(Gažo, 1930: 149). Tekst ten jest nieocenionym źródłem wiadomości 
o najważniejszych wydarzeniach z życia pierwszych imigrantów, takich 
jak założenie zboru, budowa szkoły czy utworzenie stowarzyszenia 
kulturalnooświatowego Pokrok wraz z  biblioteką. Autor zamieścił 
także wiele interesujących informacji o  sposobie gospodarowania  
Wiślan, między innymi ile zarabiali saletrarze, kto jako pierwszy nabył 
ziemię i wybudował dom, jakie były składki na budowę kościoła, ile 
pieniędzy znajdowało się w  skarbcu kościelnym. Poza omówieniem 
faktów z życia wspólnoty Ján Gažo przedstawił charakterystykę człon
ków społeczności ewangelickiej. Opisał ich jako pobożnych, moralnych, 
łagodnych, oszczędnych, pracowitych, a  także chętnie kształcących 
swoje dzieci, wspierających cele dobroczynne oraz stroniących od al
koholu (Gažo, 1930: 153—154). Autor zreferował również działalność 
pastorów, dozorców kościelnych i  nauczycieli, którzy pracowali lub 
pełnili służbę w Potisským Sv. Mikulášu, przywołując ich nazwiska 
oraz lata urzędowania. Nie ulega wątpliwości, że opracowanie Jána 
Gažo jest podstawowym źródłem wiedzy o  społeczności wiślańskiej 
dla autorów wszystkich późniejszych monografii poświęconych wsi 
Ostojićevo (Beceлиновић, 1970; Дрљача, 1985; Бугарски, Марков, 
Бугарски, 1997).

Zainteresowania językoznawcze mową Wiślan w Ostojićevie zna
lazły odzwierciedlenie w książce Ivana Jerkovića pod tytułem Govor 
Poljaka u Ostojićevu, wydanej w 1969 roku w Prisztinie. W pracy tej, 
opartej na wywiadach z  respondentami należącymi do społeczności 
wiślańskiej, autor zanalizował cechy fonetyczne, fleksyjne oraz składnię 
ich mowy, definiując ją jako „gwarę śląską”. We wstępie Ivan Jerković 
nakreślił historię Śląska Cieszyńskiego jako regionu, z  którego po
chodzą Polacy z Ostojićeva, przywołał postacie działaczy społecznych: 
Pawła Stalmacha i Karola Miarkę, a także pisarza Gustawa Morcinka, 
którzy przyczynili się do zachowania polskości Śląska, jak również 
podkreślił rolę reformacji w ochronie języka narodowego. W  swej 
pracy językoznawca przywołał najważniejsze dostępne wówczas roz
prawy naukowe autorstwa polskich dialektologów, między innymi 
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Kazimierza Nitscha, Stanisława Rosponda, Stanisława Bąka, Lucjana 
Malinowskiego. Publikacja ta jest systematyczną analizą językoznawczą 
mowy „Polaków w Ostojićevie”, z uwzględnieniem zapożyczeń z języka 
serbskiego, słowackiego i węgierskiego.

W nauce serbskiej obszernie na temat kultury ludowej oraz języka 
społeczności wiślańskiej w Ostojićevie pisze Dušan Drljača, profesor 
Instytutu Etnograficznego Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności, 
który prowadzi tam badania terenowe od lat sześćdziesiątych dwudzies
tego wieku. Jego publikacje dotyczą dziejów Wiślan w Banacie, autor 
podejmuje w nich analizy obrzędowości rodzinnej, a także prezentuje 
materiał tekstowy (głównie pieśniowy) zapisany podczas badań tereno
wych. Jedną z pierwszych publikacji, w których Dušan Drljača omawia 
szczegółowo historię saletrarzy osiedlających się w północnym Banacie 
od 1846  roku, jest monografia, wydana w 1985  roku, podejmująca 
temat kolonizacji i życia Polaków w krajach byłej Jugosławii, pod ty
tułem Колонизација и живот Пољака у Југословенскиx земљама 
од краja XIX до половине XX века (Дрљача, 1985). W rozdziale 
poświęconym Polakom w Wojwodinie opisuje „zesłowaczonych Po
laków w Ostojićevie”, podkreślając zbliżenie kulturowe i językowe ze 
Słowakami, a także przywołuje dzieje ich migracji z Wisły oraz życie 
codzienne w nowych warunkach. Autor pokrótce charakteryzuje także 
elementy obrzędowości weselnej oraz dorocznej, związanej z Godami 
oraz Wielkanocą, jak również notuje fragmenty śląskich pieśni ludo
wych wraz z zapisem nutowym (Дрљача, 1985: 115—132).

Liczne teksty Dušan Drljača zamieszcza w  czasopiśmie „Słowo 
YuPolonii”, które jest biuletynem polskojęzycznym wydawanym 
w Belgradzie od 1999 roku, poświęconym losom Polaków w Serbii 
i  na Bałkanach2. Etnograf przybliża czytelnikom życie społeczności 

2 Na stronie internetowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie 
można przeczytać, iż pierwszy numer biuletynu „Słowo YuPolonii” ukazał się w lip
cu 1999 roku dzięki pomocy serbskich sponsorów. Od drugiego numeru finansowanie 
publikacji przejęła Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Numer pięćdziesiąty 
czwarty sfinansowała Ambasada RP w Belgradzie. Tematyka czasopisma obejmuje: 
życie polonijne w Serbii, w regionie i w świecie; losy Polaków w Serbii i na Bałkanach; 
kontakty kulturalne polskoserbskie w aspekcie współczesnym i historycznym; wy
bitne osobistości; promocję Polski w Serbii i Serbii w Polsce; wydarzenia kulturalne 
i  książki; informacje o miejscach polskiej pamięci narodowej w Serbii; kulinaria 
polskie i serbskie; aktualności. Teksty są publikowane po polsku oraz, w mniejszym 
zakresie, po serbsku. Zob. https://belgrad.msz.gov.pl/pl/polonia_w_serbii/prasa_po 

https://belgrad.msz.gov.pl/pl/polonia_w_serbii/prasa_polonijna/
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wiślańskiej, począwszy od pierwszych saletrarzy, przybyłych do Ba
natu w dziewiętnastym wieku (DrljaČa, 2003), aż po aktualne wy
darzenia w życiu wspólnoty, jak wizyty delegacji z Polski w regionie 
(DrljaČa 2011a, 2011e: 4), odwiedziny ostojićevian w kraju przod
ków (DrljaČa, 2012b) czy uroczystości kościelne (DrljaČa, 2007b, 
2011c, 2011d: 5—6). Publikuje on także na łamach czasopisma arty
kuły popularnonaukowe oraz teksty pieśni ludowych, które stanowią 
efekty jego badań terenowych (DrljaČa, 2007a, 2007c). W numerze 
z 2003 roku zamieszczone są fragmenty monografii z 1985 roku, gdzie 
autor wyjaśnia, dlaczego Polacy z Ostojićeva ulegli „procesowi slowa
kizacji”. Jak twierdzi badacz, pierwsi osadnicy z Wisły pod naciskiem 
madziaryzacji, mając niedostatecznie rozwinięte poczucie świadomości 
narodowej, szukali wsparcia wśród Słowaków ze względu na bliskość 
językową oraz tożsame wyznanie ewangelickoaugsburskie. Dodatkowo, 
sami deklarując się jako Słowacy, uchronili się przed represjami ze 
strony Niemców podczas drugiej wojny światowej. Z biegiem czasu 
zacieśniła się między tymi dwiema grupami etnicznymi więź kulturowa, 
która spowodowała zapożyczanie przez Wiślan elementów obrzędowo
ści słowackiej oraz wzmocniła wpływy języka słowackiego w gwarze 
wiślańskiej (DrljaČa, 2003).

Cechy etnograficzne potomków wiślan omówił Dušan Drljača 
w tekście zatytułowanym Jak się Wiślanom żyło w Banacie (DrljaČa, 
2005), który był efektem badań prowadzonych przez autora na począt
ku lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Badacz zwrócił uwagę 
na wykonywane zawody (większość to rolnicy, część zajmowała się rze
miosłem — byli między innymi stolarzami, murarzami, kołodziejami, 
producentami wody sodowej, a część pracowała w przemyśle), zajęcia 
domowe (przędzenie wełny, lnu, wytwarzanie worków z konopi, prze
twarzanie mleka na sery, wyrabianie masła), sposób żywienia, technikę 
budowy domów oraz ubiór. Podobne zagadnienia były też tematem 
rozmowy Dušana Drljačy z Anną (Anicą) i Emilem Krakami, której 
przebieg opisany został w artykule z 2010  roku (DrljaČa, 2010b). 
Przywołano tu liczne szczegóły z życia codziennego mieszkańców wsi, 

lonijna/ (dostęp: 10.07.2019). Sformułowanie „YuPolonia”, zawarte w tytule cza
sopisma, oznacza „polonię jugosłowiańską”, jako że czasopismo zostało powołane 
w okresie istnienia Federalnej Republiki Jugosławii i  jest adresowane do Polaków 
zamieszkujących kraje byłej Jugosławii.

https://belgrad.msz.gov.pl/pl/polonia_w_serbii/prasa_polonijna/
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między innymi podział obowiązków w społeczności wiejskiej w czasie 
prac polowych.

Kolejnym obszarem zainteresowania belgradzkiego etnografa jest 
mowa banackich Wiślan, którą charakteryzuje w publikacji zatytuło
wanej Rozważania etnografa o gwarze ostojiciewskich wiślan (DrljaČa, 
2006a). Przywołując pracę językoznawczą Ivana Jerkovića pod tytułem 
Govor Poljaka u Ostojićevu oraz własne zapisy tekstów folkloru („wier
sze”, „wyliczanki”) pochodzące z badań w Ostojićevie, wskazuje podo
bieństwa między językiem mieszkańców Beskidów i Banatu w zakresie 
leksyki oraz onomastyki. Zaznacza przy tym, że cechą charaktery
styczną ostojićevian jest, w odróżnieniu od Ślązaków, wielojęzyczność.

Artykuły publikowane przez Dušana Drljačę w czasopiśmie „Słowo 
YuPolonii” służą popularyzacji wiedzy o Wiślanach z Ostojićeva. Taki 
też cel przyświeca redakcji „biuletynu polonijnego”, która w 2017 roku 
wydała specjalny zeszyt (nr 56) o  charakterze monograficznym, po
święcony dziejom, kulturze, językowi oraz świadomości etnicznej 
ostojićevskich Wiślan. Zamieszczone tu teksty są w większości prze
drukami artykułów Dušana Drljačy, które ukazały się w ostatnich 
dziesięciu latach na łamach „Słowa YuPolonii”.

Aktualnie w polu zainteresowania Dušana Drljačy jest problema
tyka małżeństw mieszanych etnicznie, zawieranych w Ostojićevie, oraz 
konsekwencji językowych i  kulturowych, jakie z  tego wynikają dla 
wiślańskiej społeczności mniejszościowej (DrljaČa, 2010a; 2010c; 
2011f ). Badacz śledzi również przemiany tożsamości Wiślan w Banacie, 
zmierzające w stronę określania narodowości polskiej, które analizuje 
na podstawie danych statystycznych oraz własnych studiów terenowych 
(DrljaČa, 2011b; 2012a; 2013).

Poza pracami Dušana Drljačy aktualnie w Serbii ukazuje się dru
kiem niewiele tekstów poświęconych Toutom. W 2017 roku wydane 
zostało w Nowym Sadzie opracowanie popularnonaukowe dotyczące 
mniejszości etnicznych w Wojwodinie pod tytułem Izgubljeni u ravnici. 
Manje poznate priče iż istorija naroda Vojvodine, którego autor žikica 
Milošević jeden rozdział poświęcił „Polakom w Banacie” (Milošević, 
2017). Opracowanie žikicy Miloševića, oparte w znacznej mierze na 
publikacjach Dušana Drljačy, traktuje o losach imigrantów z Wisły, 
ich aklimatyzacji w nowym środowisku, a  także pokrótce omawia 
rolę języka i tradycji w zachowaniu tożsamości wspólnoty. Studium 
to, skądinąd estetycznie dopracowane i  obfitujące w  stare fotogra
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fie, zawiera kilka nietrafionych konkluzji, wynikających z wyciągania 
wniosków dotyczących historii na podstawie współczesnych kategorii. 
Jednym z nich jest stwierdzenie, iż: „Wiślanie mieli dwa powody, 
aby nie czuć się w Polsce jak w domu: język i wiarę” (Milošević, 
2017: 54). Sformułowanie to poprzedzają ogólne konstatacje o „nie
tolerancji religijnej na Starym Kontynencie” oraz informacje, że nawet 
dzisiaj śląski język nie jest traktowany jak język polski, lecz jest specjal
nym językiem oficjalnym w Katowicach (Milošević, 2017: 53—54). 
Błędne twierdzenie o  językowej „obcości” wiślan w Polsce wynika 
z rzutowania współczesnej wiedzy na przeszłość, a zatem traktowania 
dziewiętnastowiecznej sytuacji geopolitycznej w Wiśle z dzisiejszej per
spektywy, gdy tymczasem miejscowość ta znajdowała się wówczas nie 
w granicach Polski, lecz Cesarstwa Austrii, a później AustroWęgier 
(do 1918 roku), w kraju zwanym Śląskiem Austriackim. Język śląski 
(gwara) był w połowie dziewiętnastego wieku prymarnym kodem au
tochtonicznych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, podczas gdy języ
kami szkolnictwa i administracji były głównie czeski oraz niemiecki, 
a w mniejszym stopniu również polszczyzna, która dopiero po Wioś
nie Ludów zastąpiła w szkolnictwie język czeski (Kadłubiec, 2015:  
91—92). Anachronizm uwidacznia się w całym rozdziale omawiającym 
sytuację „Polaków w Banacie”, a widoczny jest na przykład w nastę
pujących zdaniach: „[…] niestabilna sytuacja polityczna po rewolucji, 
wskutek różnic religijnych wśród ludności na południu Polski, a także 
głód były przyczyną migracji z południa Polski na południe Austro

Węgier” (Milošević, 2017:  54), jak również: „[…] nie przywieźli 
strojów ludowych z Polski, kiedy przybyli do Panonii” [tłum. własne] 
(Milošević, 2017: 59). Nakładanie aktualnych kategorii na przeszłość 
prowadzi do mylnych wniosków, jak na przykład uznanie posługiwania 
się językiem domowym (śląskim) za jedną z przyczyn exodusu.

Drugą publikacją z 2017 roku, w której pojawia się wzmianka o „oko
ło dwustuosobowej wspólnocie Polaków” z Ostojićeva, jest broszura 
autorstwa Dalibora Sokolovića wydana przez Ambasadę Rzeczypospo
litej Polskiej w Belgradzie3. Wstępem do opracowania są słowa Toma
sza Niegodzisza, Ambasadora RP w Republice Serbii w latach 2016—
2018, który uzasadnia potrzebę wydania publikacji o  relacjach  

3 Publikacja jest dostępna online pod adresem: https://issuu.com/msz.gov.pl/
docs/poljaci_u_srbiji_150_dpi (dostęp: 3.06.2019).

https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poljaci_u_srbiji_150_dpi
https://issuu.com/msz.gov.pl/docs/poljaci_u_srbiji_150_dpi
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serbskopolskich: „Analizując ślad, jaki przez stulecie odcisnęli w Ser
bii nasi rodacy, dostrzegamy wielką historyczną wspólnotę losu obu 
państw i narodów — oddzielonych przez geografię, ale przecież tak 
podobnych. Ta właśnie wspólnota losów to dla Ambasady wielkie, nie
ustające zobowiązanie — aby w duchu szacunku dla dokonań przodków 
polską obecność nad Sawą i Dunajem podtrzymywać i pielęgnować” 
(Sokolović, 2017:  5). Broszura dotycząca historii relacji serbsko
polskich jest trzyjęzyczna, ten sam tekst zamieszczono w  językach: 
serbskim, angielskim i polskim. Jak zaznaczono we wstępie, publikacja 
nie ma charakteru naukowego, trudno zatem stwierdzić, z jakich źródeł 
korzystał autor, redagując kilkunastowersowy akapit poświęcony Pola
kom w Ostojićevie. Znajduje się tu wzmianka o osiedleniu się Polaków 
z okolic Wisły na Śląsku na terenach dzisiejszej Wojwodiny w pierw
szej połowie dziewiętnastego wieku oraz informacja, że migracje miały 

„charakter głównie ekonomiczny”. Dowiedzieć się można także, że „ze 
względu na przynależność do Słowackiego Kościoła Ewangelickiego 
w Serbii oraz z powodu posługiwania się dialektami polskośląskimi 
przez długi czas uważano ich za Słowaków” (Sokolović, 2017: 49).

Polskie źródła naukowe milczały na temat Wiślan w Ostojićevie 
do początków dwudziestego pierwszego wieku. Jedynymi opubliko
wanymi do tego czasu tekstami były informacje ukazujące się na ła
mach ewangelickich czasopism kościelnych lub w prasie, głównie na 
Śląsku (Szczypka, 2015: 8—12). Pierwszymi artykułami, w których 
wspomina się o saletrarzach migrujących okresowo za pracą na Wę
gry (Uhry), są teksty Jana Wantuły w czasopiśmie „Zwrot” z 1952 roku 
(Wantuła  J., 1952) oraz Jana Brody w Kalendarzu „Zwrotu” na 
rok 1959 (Broda, 1959). Są to jednak przyczynki traktujące ogólnie 
o organizacji pracy wędrownych saletrarzy ze Śląska Cieszyńskiego, 
o trudach wykonywanego zawodu oraz dobrych zarobkach, za które 
kształcili swoje dzieci, a żonom i sobie przywozili z Węgier ozdobne 
drobiazgi, wzbudzające podziw wśród mieszkańców Śląska Cieszyń
skiego (Wantuła J., 1952). W tekstach tych nie wspomina się jednak 
w szczególny sposób o saletrarzach z Wisły, którzy osiedli w Banacie, 
lecz jedynie ogólnie omawia się szczegóły profesji wraz z  przywoła
niem rodów śląskocieszyńskich, które dziedzicznie zajmowały się tym 
fachem (Broda, 1959).

O Wiślanach w Ostojićevie napisał bardziej szczegółowo Andrzej 
Wantuła, biskup Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Polsce (spra
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wował tę funkcję w latach 1956—1975), który odwiedził swoich krajan 
przy okazji pobytu w Belgradzie w 1966 roku. W czasopiśmie ewan
gelickim „Zwiastun” tegoż roku ukazała się relacja ze spotkania pod 
tytułem Wśród Wiślan w  Jugosławii, która rozpoczyna się od słów: 

„Od lat dochodziły mnie słuchy, że w Jugosławii mieszkają Wiślanie. 
Przez słowo »Wiślanie« należy rozumieć nie urodzonych w pięknej 
Wiśle wiślan, lecz ich potomków”. W kolejnych słowach Andrzej 
Wantuła streścił historię dziewiętnastowiecznej migracji, a także opisał 
spotkanie ze społecznością ewangelicką w Ostojićevie oraz uroczyste 
nabożeństwo, które — jego zdaniem — były bardzo wzruszające dla 
obu stron (Wantuła A., 1966).

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dwudziestego wieku 
pojawiały się w  czasopismach na Śląsku pojedyncze notatki praso
we dotyczące życia codziennego „Polaków w  Jugosławii”. W  „Try
bunie Robotniczej” z 1970 roku ukazał się tekst pod tytułem Polacy 
w Wojwodinie z okolic Wisły autorstwa Wiesława Danielaka, który — 
jako korespondent Polskiej Agencji Interpress w Jugosławii — zawitał 
w Ostojićevie. Relacjonuje on następująco:

Ostoiczewo współczesne, zamieszkiwane przez  551 Polaków wśród   
1 975 Serbów i 1 724 Węgrów potrafiło okazać się niespodzianką nie 
tylko dla mnie, pierwszego polskiego dziennikarza, który dotarł do 
tego zakątka polskości w dalekiej Wojwodinie.

W redakcji „Dniewnika” w Nowym Sadzie opowiedziano mi jako 
anegdotę, że pewien redaktor, skuszony opowieściami niezwykłej wsi, 
wsławionej folklorem rzekomo słowackim, wybrał się tam pewnego 
dnia, powrócił bardzo podekscytowany i wydrukował w „Dniewniku” 
reportaż pod jakże wymownym tytułem: „Ostoiczewo — »słowacka« 
wieś bez… Słowaków!”.

Danielak, 1970: 4

„Polacy z Ostoiczewa” opisani są w artykule jako „światli rolnicy”, 
którzy dzięki wytrwałej pracy i nowoczesnej technice zachęcają także 
innych do modernizacji rolnictwa. Wiesław Danielak chwali gościn
ność tutejszych mieszkańców: „[…] podejmowano mnie mięsiwem 
i drobiem z domowego uboju, kiełbasami własnego wyrobu i kilku
nastu odmianami własnego alkoholu, który w Jugosławii wolno pędzić 
w domu po zgłoszeniu o tym władzom i uiszczeniu podatków”, opisuje 
także pokrótce obrzędowość weselną, która — zdaniem redaktora — 
jest „manifestacją polskości w Ostoiczewie” (tradycyjny obrzęd sprzed 
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półtora wieku gromadzi w jednej zagrodzie całą ludność „wiślańską”, 
a nawet przyjeżdżają członkowie rodzin z Polski) (Danielak, 1970).

Nieliczne notatki prasowe znaleźć można w „Głosie Ziemi Cieszyń
skiej”, czasopiśmie o zasięgu regionalnym, wydawanym w Cieszynie. 
W 1970 roku ukazał się wywiad Władysława Mosta z Dušanem Drljačą 
(Dusanem Derljaco), przy okazji jego pobytu w Beskidach, w którym 
badacz omawia losy ostojićevskich Wiślan. W  tekście znajduje się 
informacja, że naukowiec „spotkał się z miłośnikami beskidzkiego re
gionu na dwu kolejnych wieczorach w Klubach Propozycji w Cieszynie 
i Wiśle”, gdzie podzielił się wynikami swoich badań (Most, 1970). 
Wynika z  tego, że informacja o rodakach, którzy wyemigrowali „za 
chlebem”, docierała do opinii publicznej, nie wzbudziła jednak zain
teresowania polskich naukowców.

Zamieszczane w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pub
likacje w periodykach ukazywały „Polaków w Jugosławii” — zgodnie 
z panującym wówczas stylem prasowym — w kontekście ich społecz
nej użyteczności, czyli jako dobrych gospodarzy oraz przodujących 
reformatorów rolnictwa. Podobny wydźwięk miał także reportaż tele
wizyjny z 1988 roku pod tytułem Przyszli od Wisły, który zrealizował 
w Ostojićevie Andrzej Kwiatkowski, a wyprodukowała Telewizja Polska 
w Warszawie. Czarnobiała produkcja filmowa rozpoczyna się od nar
racji o historii osiedlenia „w Wojwodinie, w Jugosławii”, prowadzonej 
na tle obrazków z życia wsi (samochodów i autobusów sunących po 
szosie, wozów ciągniętych przez konie, owiec poganianych przez pas
terza wzdłuż drogi, traktorów zajeżdżających do gospodarstwa):

Którędy szli? Nie bardzo wiadomo. Ale trafili do Kikindy, Suboticy 
i Senty. Mijali węgierską granicę i szukali pracy w Wojwodinie, w Ju
gosławii. Wychodzili z Wisły na Grzegorza, wracali na Michała. Od 
marca do października wędrowali za chlebem, bo wielki głód był wtedy 
we Wiśle. Pierwszy był Kostek z Wisły, który w AustroWęgierskiej 
armii służył i odkrył, że można kopaną w Jugosławii saletrę wojsku 
do wyrobu prochu sprzedawać. Namówił swoich i przez dziesięć lat 
przemierzali drogę z Beskidu Śląskiego do Wojwodiny. A potem pięć 
rodzin zaryzykowało i przyszło od Wisły, i osiedliło się w Ostojićevie.

Kwiatkowski, film Przyszli od Wisły

Dziennikarz rozmawia następnie z Palem Poljačkiem, Pawłem (Pav
lem) Poljakiem, Jurkiem Poljakiem, Renatą Pilch, poruszając tematy 



19dotychczasowy stan wiedzy o Wiślanach w Banacie

związane z codzienną pracą, ich relacjami z członkami pozostałych grup 
etnicznych w Ostojićevie, z początkami osiedlania się w Banacie oraz 
perspektywami na przyszłość. W zakończeniu Paweł Poljak w towa
rzystwie wnuka Jozefa4 pozdrawia, za pośrednictwem polskiej telewizji, 
rodaków w Wiśle. Materiał filmowy z 1988 roku miał na celu przy
bliżenie widzom losów oraz aktualnej sytuacji Wiślan w Wojwodinie, 
co w jakiejś mierze tłumaczy stosowanie współczesnych redaktorowi 
kategorii opisowych dotyczących geopolityki (według narratora, wiśla
nie kopali saletrę w Jugosławii, choć w połowie dziewiętnastego wieku 
Jugosławia jeszcze nie istniała). Jednocześnie reportaż mitologizuje 
przeszłość, a  także idealizuje „Polaków na obczyźnie”, ukazując ich 
znaczącą rolę społeczną (mężczyźni są dobrymi i zaradnymi rolnikami, 
kobiety zaś — najlepszymi gospodyniami, o których rękę starają się 
mężczyźni z innych grup etnicznych).

Publikowane przez polskich dziennikarzy w dwudziestym wieku 
materiały prasowe i  filmowe nie miały w  żadnej mierze charakteru 
popularnonaukowego. Były to opracowania upowszechniające wiedzę 
o „Polakach w Jugosławii” bez głębszej analizy zjawisk, jakie zachodzą 
w społeczności potomków migrantów zamieszkujących wieloetniczną 
wieś w Banacie. Dopiero kolejne publikacje, pochodzące już z okresu 
intensywnych kontaktów pomiędzy społecznością toucką i wiślańską 
w dwudziestym pierwszym wieku (datowaną od roku 2007), są stu
diami opartymi na rzetelnej kwerendzie. Autorką kilkunastu tekstów 
prasowych, popularnonaukowych oraz naukowych dotyczących historii 
Wiślan w Banacie jest Danuta Szczypka, historyczka specjalizująca się 
w historii nowożytnej Śląska Cieszyńskiego ze szczególnym uwzględ
nieniem dziejów Wisły oraz Kościoła EwangelickoAugsburskiego.  
To właśnie ona była inicjatorką odnowienia kontaktów i nawiązania 
systematycznych relacji pomiędzy krajanami z Beskidów i z Banatu. Za 
pośrednictwem redaktorki „Słowa YuPolonii” Joanny Maciejewskiej

Pavković nawiązała kontakt z Renatą Pilch — wrocławianką, żoną 
Jana Pilcha z Ostojićeva — i w  czerwcu 2007  roku zorganizowała 
oficjalną wizytę delegacji z Wisły u banackich rodaków (Szajthauer, 
2010: 7—8). Tekst Danuty Szczypki w czasopiśmie „Echo Wisły” pod 
tytułem Ostojiczewo — wieś zapomnianych Wiślan?, opublikowany 
po powrocie z Ostojićeva, zawierał postulat pilnego zainteresowania 

4 Jozef Poljak jest w rzeczywistości wnukiem Emila Poljaka, brata Pavla Poljaka.
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się losami potomków wiślańskich emigrantów, którzy żyją od wielu 
pokoleń — łącznie od ponad stu dziewięćdziesięciu lat — na obszarze 
Wielkiej Niziny Węgierskiej (Szczypka, 2007a). W kolejnych artyku
łach, zamieszczonych między innymi w czasopismach „Echo Wisły”, 

„Luteranin” oraz „Słowo YuPolonii”, Danuta Szczypka przybliżała czy
telnikom losy migrantów ze Śląska Austriackiego, wyjaśniała aktualną 
sytuację ich potomków w Banacie, a  także relacjonowała spotkania 
członków społeczności wiślańskiej i ostojićevskiej na płaszczyźnie koś
cielnej, urzędowej oraz indywidualnej (Szczypka, 2007a, 2007b, 2007c, 
2007d, 2009, 2010b). Interesującymi przyczynkami jej autorstwa są 
teksty kreślące sylwetki ostojićevskich Wiślan, którzy szczególnie przy
służyli się swojej społeczności: Pawła Bujoka (1815—1864), jednego 
z pierwszych saletrarzy w Tisza Szent Miklós, który pełnił funkcję 
dozorcy robotników kopiących i warzących saletrę (Szczypka, 2010c), 
Pavla Poljaka (1925—1999), prezbitera i kuratora parafii ewangelickiej 
(Szczypka, 2008), oraz Emila Poljačka (1941—2014) zaangażowanego 
w działania na rzecz zbliżenia Toutów i wiślan (Szczypka, 2014).

Sytuację wyznaniową w banackim Ostojićevie opisała z kolei Re
nata Czyż, filolożka i religioznawczyni, której zainteresowania oscylują 
wokół dziejów protestantyzmu w Polsce, stosunków wyznaniowych na 
Śląsku Cieszyńskim oraz historii książek religijnych. W pierwszym 
numerze „Rocznika Wiślańskiego” z 2009 roku ukazał się artykuł jej 
autorstwa pod tytułem Sytuacja wyznaniowa Wiślan we wsi Ostojićevo 
(Banat, Serbia). Rekonesans, gdzie przybliżone zostały relacje z okresu 
migracji między ewangelikami z Wisły a pozostałymi mieszkańcami 
miejscowości, których część była luteranami, a część członkami innych 
wyznań (katolicy, prawosławni, Żydzi, Adwentyści Dnia Siódmego, 
nazarejczycy). Jest tu także nakreślona współczesna sytuacja wyznanio
wa w Ostojićevie, która charakteryzuje się zróżnicowaniem właściwym 
terenom pogranicza (CzyŻ, 2009). Renata Czyż jest również autor
ką tekstu poświęconego literaturze religijnej, zachowanej w zbiorach 
prywatnych oraz w księgozbiorze należącym do zboru ewangelickiego 
w Ostojićevie. Poddaje ona analizie zgromadzone tam bilblie, postylle, 
kancjonały, modlitewniki oraz inne druki religijne pod kątem daty 
i miejsca ich wydania, przynależności do poszczególnych właścicieli 
(transkrybuje ona niektóre odręczne zapiski dokonywane na kartach 
tych ksiąg), co w efekcie pozwala wnioskować o wysokiej randze li
teratury religijnej w kręgach banackich ewangelików (CzyŻ, 2016).
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Danuta Szczypka wraz z Renatą Czyż oraz księdzem Waldemarem 
Szajthauerem, pastorem Parafii EwangelickoAugsburskiej w Wiśle, 
byli inicjatorami konferencji pod tytułem Wiślanie we wsi Ostojićevo 
(Banat, Serbia). Historia — język — kultura, która odbyła się 9 paź
dziernika  2010  roku w  sali Domu Zborowego im. księdza biskupa 
Andrzeja Wantuły w Wiśle. Zgromadzili się wówczas naukowcy zaj
mujący się badaniem różnych aspektów życia społeczności wiślańskiej 
w Ostojićevie. W gronie referentów byli, oprócz organizatorów, przed
stawiciele ośrodków naukowobadawczych: Uniwersytetu Śląskiego 
(Janusz Spyra, Jan Kajfosz, Magdalena Szyndler, Katarzyna Marcol), 
Uniwersytetu Wrocławskiego (Eugeniusz Kłosek, Małgorzata Mi
chalska, Judyta Hlubek), a także Dušan Drljača, profesor Serbskiej 
Akademii Nauk i Umiejętności w Belgradzie (Szczypka, 2010b). Au
dytorium stanowili, poza mieszkańcami Śląska Cieszyńskiego zaintere
sowanymi poruszaną problematyką, także Wiślanie z Ostojićeva, którzy 
przyjechali na konferencję, aby poznać wyniki badań prowadzonych 
w ich społeczności w poprzednich latach. W roku 2008 bowiem studia 
terenowe wśród Toutów realizowali pracownicy Instytutu Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, a w 2010 roku — 
pracownicy Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Wrocławskiego wraz z Dušanem Drljačą.

Wyniki prowadzonych badań były nie tylko podstawą referatów, ale 
także publikacji pokonferencyjnej, wydanej w 2010 roku, pod redak
cją Renaty Czyż i Danuty Szczypki. W tomie zbiorowym, który nosi 
tytuł Wiślanie we wsi Ostojićevo (Banat, Serbia). Historia — język — 
kultura, zamieszczone zostały teksty stanowiące w  znacznej mierze 
podsumowanie dotychczasowej wiedzy o społeczności ostojićevskich 
Wiślan (CzyŻ, Szczypka, red., 2010). Janusz Spyra w teoretycznej 
refleksji historycznej pod tytułem Monarchia Habsburgów — przestrzeń 
życia ludzi i narodów nakreślił aspekty życia społecznego w monarchii 
austriackiej oraz poddał ją ocenie z punktu widzenia interesów naro
dowych (Spyra, 2010). Danuta Szczypka przedstawiła wyniki swoich 
badań historycznych i poszukiwań archiwalnych związanych z migracją 
pierwszych wiślan do Tisza Szent Miklós (Ostojićeva) oraz ich dziejami 
do 1918  roku (Szczypka, 2010a). Renata Czyż opisała działalność 
Pawła Cieślara, zwanego Stożczanem, który w Tisza Szent Miklós był 
nauczycielem i działał aktywnie na rzecz zboru ewangelickiego. Był on 
także autorem publikacji dotyczących spraw wiary i Kościoła, w których 
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wzywał do zachowania tożsamości religijnej wiślańskiej społeczności 
w Banacie wobec szerzącej się sekty nazarejczyków. Opracowanie Re
naty Czyż pod tytułem Świadectwo wiary Pawła Cieślara (1845—1898), 
kuratora zboru w Tisza Szent Mitlós (Ostojićevo) zawiera opis podstaw 
wiary nazarejczyków, a także ukazuje kulisy obrony luterańskich zasad 
wiary przed tym radykalnym odłamem protestantyzmu przez Słowac
ki Kościół EwangelickoAugsburskiego Wyznania w Banacie (CzyŻ, 
2010b). Badacze z Uniwersytetu Wrocławskiego: Eugeniusz Kłosek, 
Małgorzata Michalska i Judyta Hlubek zamieścili w tomie wspólny 
artykuł, w którym opisali wstępne ustalenia dotyczące tożsamości et
nicznej potomków wiślan oraz nakreślili relacje etniczne i wyznaniowe 
w Ostojićevie (Kłosek, Michalska, Hlubek, 2010). Dušan Drljača 
jest z kolei autorem tekstu dotyczącego małżeństw mieszanych etnicz
nie, w których jedno z małżonków pochodzi z  rodziny wiślanskiej. 
Badacz ukazał przemiany w modelu rodziny wynikające z depopulacji 
wsi oraz braku partnerów z własnej grupy etnicznej (DrljaČa, 2010a). 
Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego także zaprezentowali wyniki badań 
empirycznych w poszczególnych tekstach zamieszczonych w publika
cji pokonferencyjnej. Jan Kajfosz zaproponował spojrzenie na proces 
kształtowania się świadomości narodowej na Śląsku Cieszyńskim przez 
pryzmat indyferencji narodowej zachowanej w społeczności ostojićev
skich Wiślan. Jego antropologiczna refleksja jest efektem analizy „zde
rzenia” obrazu świata Toutów oraz współczesnych mieszkańców Śląska 
Cieszyńskiego i prowadzi do ujawnienia określonych tradycji warun
kujących sposób myślenia, postrzegania oraz interpretowania zjawisk 
(Kajfosz, 2010). Etnomuzykolożka Magdalena Szyndler, która zgro
madziła obszerny materiał pieśniowy podczas spotkań z najstarszym 
pokoleniem Wiślan w Ostojićevie, omówiła pieśni powszechne oraz 
obrzędowe pod kątem muzycznym. Porównała ona także repertuar 
zapisany podczas badań w Banacie z dostępnymi klasyfikacjami pieś
ni śląskocieszyńskich (Szyndler, 2010). Mój artykuł, zamieszczony 
w omawianym tomie, dotyczył z kolei kwestii językowokulturowych 
oraz ukazywał kompetencje socjolingwistyczne członków społeczności 
touckiej (Marcol, 2010).

Szósty numer czasopisma „Literatura Ludowa” z 2012 roku w ca
łości został poświęcony omówieniu aspektów społecznych, językowych 
i kulturowych mniejszości wiślańskiej w Ostojićevie. Znalazły się tu 
poszerzone rozprawy śląskich naukowców: Jana Kajfosza pt. Wiślanie 
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w Ostojićevie a  historia autoidentyfikacji na Śląsku Cieszyńskim (Kaj
fosz, 2012b), Magdaleny Szyndler pt. Polacy w Ostojićevie. Zagadnienia 
wstępne — przegląd źródeł (Szyndler, 2012) oraz moja pt. Konteksty 
życia „na pograniczu”. Wpływ relacji interetnicznych na język i kulturę 
wiślan w Ostojićevie (Marcol, 2012). Artykuły zamieszczone w tomie 
zawierają zapisy fragmentów rozmów badaczy z Toutami, teksty folk
loru, między innymi winsze świąteczne po słowacku i po toucku oraz 
pieśni ludowe, które zwane są w Ostojićevie bojkami. Zanotowano tu 
również narracje, które z jednej strony świadczą o kompetencjach języ
kowych, a z drugiej — ujawniają obraz świata ewangelików ostojićev
skich żyjących w środowisku zróżnicowanym etnicznie.

Wśród badaczy serbskich i polskich szczególnym zainteresowaniem 
cieszyła się obrzędowość weselna Wiślan w Ostojićevie. Jej specyfika 
polega na połączeniu kodów kulturowych różnych grup etnicznych: 
touckiej, słowackiej i węgierskiej, które razem tworzą spójną całość. 
O charakterystycznych elementach wesel wiślańskich w Banacie pisał 
Dušan Drljača w monografii z 1985 roku (Дрљача, 1985: 124—125) 
oraz w  tekstach zamieszczonych w  czasopiśmie „Słowo YuPolonii” 
(DrljaČa, 2006b, 2010a, 2010b:  18—19, 2010c, 2011d). Zwrócił 
on szczególną uwagę na wpływ kultury słowackiej na obrzędowość 
weselną, która jest efektem zawierania w dwudziestym wieku mał
żeństw wiślańskosłowackich (DrljaČa, 2011f: 7—8). Śląskocieszyń
skie pieśni weselne towarzyszące namowom, wyprowadzaniu dziewczyny 
z domu rodzinnego oraz oczepinom przetranskrybowała z kolei Mag
dalena Szyndler (pośród innych pieśni zapamiętanych przez najstar
szych Wiślan z Ostojićeva). Prócz analizy linii melodycznej badaczka 
ukazała — przywołując wypowiedzi respondentów — także kontekst 
wykonawczy tych pieśni (Szyndler, 2012: 60—62). Tematem jednej 
z moich rozpraw były przemiany w  formie obrzędowości weselnej, 
które zmierzają w kierunku zanikania tradycyjnych elementów obrzę
dowych, takich jak pytanie, namowy, odpytanie, na rzecz przejmowania 
zachowań właściwych społecznościom większościowym (między in
nymi praktykowanie zaręczyn, zwanych weridba, zamiast wiślańskich 
namowów). Artykuł zawierający opis tego procesu przemian, noszący 
tytuł Dynamika przemian w obrzędowości weselnej (przykład Ślązaków 
zamieszkujących wieś Ostojićevo w Serbii), znalazł się w tomie poświę
conym praktykowaniu tradycji w społeczeństwach posttradycyjnych, 
wydanym w 2014 roku (Marcol, 2014b).
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Zagadnieniem poruszonym w jednej z moich ostatnich rozpraw po
święconych Toutom było modelowanie obiektywnych wyznaczników 
etniczności oraz redefinicja tożsamości tej społeczności pod wpływem 
funkcjonowania „polskich” stowarzyszeń kulturalnoartystycznych 
w Ostojićevie. Powołanie do życia oficjalnych instytucji, takich jak 
KUD Wisla oraz KUD Višljani iz Ostojićeva, poskutkowało nowymi 
relacjami społecznymi w wieloetnicznej wspólnocie wiejskiej, prowa
dzącymi do przemian autoidentyfikacji tej społeczności mniejszoś
ciowej oraz postrzegania jej przez członków innych grup etnicznych 
(Marcol, 2017).

W roku 2019 powstał film dokumentalny pod tytułem Ciągle tu 
jesteśmy, którego bohaterami są „potomkowie wiślańskich osadników 
w Serbii”5. Produkcję sfinansował Urząd Miasta Wisły, a reżyserem był 
Andrzej Drobik, historyk i dziennikarz. Film ten, jak zapowiadał portal 
wisla.pl, to „godzinna opowieść o zachowaniu tradycji, przywiązaniu 
do przodków i małej społeczności, która musi radzić sobie z wieloma 
problemami”6. Jest to obraz skierowany do szerokiego grona odbior
ców, ukazuje życie codzienne współczesnych Wiślan w Ostojićevie 
oraz odwołuje się do wspomnień niektórych członków tej społeczno
ści, w tym związanych z wojną w Chorwacji (1991—1995), kiedy to 
niektórzy młodzi mężczyźni z Ostojićeva zostali zaciągnięci do wojska 
i znaleźli się na froncie niedaleko Zagrzebia. Zarejestrowane zostały 
wypowiedzi nie tylko samych Toutów, ale i pastora z Aradacu Vladimi
ra Lovasa, który jest jednocześnie administratorem zboru w Ostojiće
vie, a także Pawła Sokołowskiego, polskiego konsula w Belgradzie, oraz 
Dušana Drljačy, emerytowanego profesora Instytutu Etnograficznego 
Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności.

Wymienione tu źródła wiedzy o wspólnocie touckiej służyły mi 
jako materiał pomocniczy do badań nad pamięcią zbiorową ostojićev
skich Wiślan, niemniej jednak w każdym przypadku niezbędna była 
weryfikacja perspektywy prezentowanych wypowiedzi, jako że są one 

5 Zapowiedź premiery filmu Ciągle tu jesteśmy na portalu dziennikzachodni.pl. 
https://dziennikzachodni.pl/dziennikarzdzwyrezyserowalfilmopotomkachwis 
lanskichosadnikowwserbiipremierajuzwpiatekzdjeciawideo/ar/c114381791 
(dostęp: 28.10.2019).

6 Zapowiedź premiery filmu Ciągle tu jesteśmy na portalu wisla.pl. https://www.
wisla.pl/turysta/news/powstalfilmopotomkachwislanskichosadnikowwserbii 

premierajuzwpiatek (dostęp: 28.10.2019).

https://dziennikzachodni.pl/dziennikarz-dz-wyrezyserowal-film-o-potomkach-wislanskich-osadnikow-w-serbii-premiera-juz-w-piatek-zdjecia-wideo/ar/c1-14381791
https://dziennikzachodni.pl/dziennikarz-dz-wyrezyserowal-film-o-potomkach-wislanskich-osadnikow-w-serbii-premiera-juz-w-piatek-zdjecia-wideo/ar/c1-14381791
https://www.wisla.pl/turysta/news/powstal-film-o-potomkach-wislanskich-osadnikow-w-serbii
-premiera-juz-w-piatek
https://www.wisla.pl/turysta/news/powstal-film-o-potomkach-wislanskich-osadnikow-w-serbii
-premiera-juz-w-piatek
https://www.wisla.pl/turysta/news/powstal-film-o-potomkach-wislanskich-osadnikow-w-serbii
-premiera-juz-w-piatek
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konsekwencją swoistych praktyk dyskursywnych, za którymi stoją 
określone systemy wiedzy oraz związani z nimi ludzie i instytucje.

Projekt badawczy

Podstawą empiryczną niniejszego opracowania są badania etnograficzne 
dotyczące społeczności ostojićevskich Wiślan, które prowadziłam w la
tach 2008—2019. W moim pierwszym wyjeździe do serbskiego Banatu 
(o  którym wspomniałam na początku) współuczestniczyli badacze 
z Uniwersytetu Śląskiego: Magdalena Szyndler, etnomuzykolożka, 
oraz Jan Kajfosz, antropolog. Kolejne badania terenowe w Ostojiće
vie realizowałam już samodzielnie, choć dwukrotnie towarzyszyli mi 
w pracy studenci etnologii i  antropologii kulturowej Uniwersytetu 
Śląskiego, którzy nabierali kompetencji prowadzenia badań etnogra
ficznych w ramach praktyk. W Ostojićevie byłam pięć razy, a każdy 
pobyt trwał od pięciu do dziesięciu dni. Mieszkałam wówczas w do
mach tamtejszych rodzin, dzięki czemu miałam możliwość obserwować 
ich życie codzienne i wgłębić się w badaną rzeczywistość. Jednocześnie 
utrzymuję stały kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych 
oraz emaili z przedstawicielami społeczności touckiej, a także spoty
kam się co roku z członkami rodziny Poljak, którzy przyjeżdżają do 
Wisły w odwiedziny na święta do syna i jego rodziny.

Prace badawcze prowadzone w Banacie obejmowały obserwację 
bezpośrednią i uczestniczącą, wywiady z respondentami oraz analizę 
materiałów zastanych. Zgromadzone dane były następnie poddane 
analizie, stanowiąc punkt wyjścia interpretacji oraz teoretycznego opisu 
(Babbie, 2007:  19—20). Jak twierdzą Martyn Hammersley i Paul 
Atkinson, studia terenowe należy prowadzić z uwzględnieniem charak
teru danej sytuacji, a głównym zadaniem powinien być opis wydarzeń 
zachodzących w danym środowisku z uwzględnieniem dynamicznego 
kontekstu występowania zjawisk: „[…] prowadzenie badań to proces 
dynamiczny, podczas którego fakty o świecie są zdobywane na drodze 
selektywnej obserwacji i teoretycznej interpretacji tego, co widzimy, 
w wyniku zadawania pytań i interpretowania odpowiedzi” (Hammers
ley, Atkinson, 2000: 29). Realizowane przeze mnie badania jakoś
ciowe stanowią jednak nie tylko perspektywę opisu i wyjaśniania  
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zjawisk społecznokulturowych przez pryzmat empirii, ale są przede 
wszystkim „jakościowym sposobem myślenia o ludzkim doświadcze
niu”, umożliwiającym „naukową oraz intersubiektywną empatię” (Ko
necki, 2005:  2), która zmierza do odkrycia znaczenia doświadczeń 
ostojićevskich Wiślan.

Obserwacja bezpośrednia oraz obserwacja uczestnicząca prowadzo
ne podczas moich pobytów w Ostojićevie zmierzały do postrzegania 
działań, wydarzeń oraz norm i wartości zgodnie z perspektywą bada
nych. Jednocześnie obserwacja drobnych, pozornie banalnych czyn
ności pozwoliła zrozumieć sens działań, jakie podejmowali w okreś
lonym kontekście członkowie touckiej grupy etnicznej. Trudne zadanie 
badania świata społecznego w jego „naturalnym” stanie możliwe było 
dzięki mojemu zakwaterowaniu w  domach Wiślan oraz udziałowi 
w  codziennych czynnościach, spotkaniach rodzinnych i  przyjaciel
skich, co ułatwiało nawiązanie nieformalnych relacji z gospodarzami 
i  szerszym kręgiem osób należących do wspólnoty. Uczestniczyłam 
w niedzielnych nabożeństwach w kościele ewangelickoaugsburskim 
w Ostojićevie, jak również w próbach dwóch „polskich” zespołów dzia
łających w ramach stowarzyszeń kulturalnoartystycznych: KUD Wis
la Ostojićevo oraz KUD Višljani iz Ostojićeva. Nie jest oczywiście 
możliwe całkowite „wtopienie się” obserwatora w środowisko, a tym 
samym uniknięcie jego wpływu na uzyskane dane, niemniej jednak 
świadomość własnej tożsamości jako badacza terenowego pozwala na 
weryfikację materiału empirycznego (Silverman, 2012: 87—90). Gdy 
badacz nie należy do środowiska będącego przedmiotem jego zaintere
sowania i wyróżnia się w grupie jako obcy (nie pochodzi „stąd”, inaczej 
mówi, inaczej się ubiera), wówczas zamiast podejmować wysiłki w celu 
wykluczenia jego wpływu na kontekst, trzeba się skupić nad zrozumie
niem istoty zaistniałej interakcji (Hammersley, Atkinson, 2000: 29). 
W Ostojićevie przypisano mi początkowo rolę „gościa”, który patrzy, 
słucha i opisuje, a zatem wyraźnym imperatywem „gospodarzy” było 
zaprezentowanie się z jak najlepszej strony (dotyczy to wielu aspektów 
życia — od przygotowywania posiłków począwszy, po chęć wyjaśniania 
wszystkich koligacji rodzinnych, a także unikania tematów politycz
nych i wszelkich negatywnych opinii). Z czasem jednak, z każdą moją 
kolejną wizytą, wizerunek „gościa” ulegał przeobrażeniu w wizerunek 

„znajomego”, z którym można już było swobodniej porozmawiać o tym, 
co zdarzyło się od ostatniego pobytu, kto w tym czasie umarł, kto 
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wyjechał za pracą, komu się urodziło dziecko, o  sukcesach scenicz
nych dziecięcych zespołów folklorystycznych, ale także o  trudnych 
warunkach życia i niskich płacach. Rozmowy te zawsze prowadziliśmy 
w gwarze cieszyńskiej, co znacznie ułatwiało integrację, choć nie wy
kluczało różnic językowych wynikających z odmienności uwarunkowań  
rozwojowych języka.

Gwara cieszyńska była także językiem używanym podczas prowa
dzenia swobodnych wywiadów ukierunkowanych. Lista respondentów 
liczy ponad pięćdziesiąt osób, a z wieloma z nich rozmawiałam w tym 
czasie wielokrotnie. Moje pobyty w Ostojićevie zaowocowały prze
prowadzeniem łącznie ponad stu wywiadów indywidualnych z człon
kami społeczności touckiej, w tym z jej liderami, do których można 
zaliczyć kierowników dziecięcych zespołów folklorystycznych, wójta 
Ostojićeva, dyrektora szkoły podstawowej oraz osobę prowadzącą nabo
żeństwa w kościele ewangelickoaugsburskim. W transkrypcji tekstów 
zgromadzonych podczas wywiadów zastosowałam pisownię literacką 
z utrwaleniem charakterystycznych dla gwar cieszyńskich elementów 
gwarowych (opis tych cech znajduje się w rozdziale trzecim). Wybór 
takiego sposobu zapisu motywowany jest chęcią zachowania zgodno
ści z wypowiedzią oryginalną przy równoczesnej łatwości odczytania 
tekstu przez polskich czytelników. W zapisie nie uwzględniłam zna
ku diakrytycznego dla samogłosek nosowych w  zakończeniach cza
sowników (łajóm, majóm, idym) ani w zakończeniach biernika liczby 
pojedynczej rzeczowników żeńskich zakończonych na  -a  (krowym, 
nogym, wełnym), gdyż w ten sposób realizuje się wymowa gwarowa. 
Pochylone a oznaczyłam przez ó, uwzględniłam labializację, oznaczając 
ją znakiem  ł. Adekwatność zapisu cech fonetycznych do oryginal
nych cech gwary należy traktować z  pewną tolerancją, gdyż pisow
nia literacka nie odzwierciedla wszystkich cech fonetycznych języka  
mówionego.

Choć w znacznej większości rozmowy z Toutami prowadzone były 
gwarą, to zdarzył się jeden wyjątek — respondentka w wieku dwu
dziestu sześciu lat, choć pochodziła z rodziny touckiej, nie znała gwary, 
gdyż, jak wyjaśniła, mama do niej mówiła po serbsku. Konwersacja 
z tą respondentką przebiegała zatem po angielsku. Wywiady swobodne 
dawały możliwość otwartej wypowiedzi, pozwalały na indywidualiza
cję pytań uwzględniających nowe wątki, jakie pojawiały się w trakcie 
dialogu (Konecki, 2000: 169—170).



28 Wprowadzenie

Dziesięć wywiadów zostało z kolei przeprowadzonych z przedstawi
cielami innych grup etnicznych: serbskiej i węgierskiej, którzy zamiesz
kują Ostojićevo. Wywiady te były standaryzowane i ustrukturyzowane, 
oparte na kwestionariuszu badawczym zawierającym pytania otwarte, 
które miały dać odpowiedzi na zagadnienia dotyczące wiedzy o pocho
dzeniu Toutów, zdolności odróżniania języka touckiego od słowackiego 
oraz relacji interetnicznych w obrębie wsi. Konwersacja przebiegała 
po serbsku, dlatego też była moderowana przez Jozefa Poljaka, który 
jest Wiślaninem pochodzącym z Ostojićeva i biegle włada językiem 
serbskim. Ten etap badań miał służyć głównie zweryfikowaniu zało
żeń dotyczących odróżniania Toutów od Słowaków przez węgierskich 
i serbskich członków lokalnej społeczności. Jest to o tyle istotne, że 
doniesienia medialne o konstytuującej się Radzie Narodowościowej 
Polskiej Mniejszości Narodowej są przyjmowane poza Ostojićevem 
ze zdziwieniem, gdyż w spisach powszechnych nie figuruje kategoria 
etniczna Polaków, lecz jedynie Słowaków. Postawa ta ujawnia się na 
przykład w komentarzach do tekstu prasowego, zamieszczonego na 
stronach internetowych czasopisma „Политика” z 31.07.2018  roku7, 
który poświęcony jest planom ukonstytuowania w Serbii rad naro
dowościowych rosyjskiej i polskiej. Nawiązał się tu swoisty „dialog”, 
w którym większość komentatorów podaje w wątpliwość obecność 
Polaków w Wojwodinie, a tylko jedna osoba stwierdza, że Ostojićevo 
w Banacie jest wsią zamieszkałą w połowie przez Polaków:

Nikada nisam cio za Poljsku manjinu u Vojvodini ma da sam ziveo 
u Novom Sadu […]8.

Sreten BozicWongar

Ima, naravno. Ostojicevo, recimo u Banatu je polovinom poljsko selo9.
Andrej

7 Artykuł prasowy oraz komentarze są dostępne na stronie internetowej: http://
www.politika.rs/sr/clanak/408358/Ruskaipoljskamanjinazelenacionalnesavete 

uSrbiji (dostęp: 3.08.2019).
8 Nigdy nie słyszałem o polskiej mniejszości w Wojwodinie, mimo że miesz

kałem w Nowym Sadzie […].
9 Tak, oczywiście. Ostojićevo, znajdujące się w Banacie, jest w połowie polską 

wsią.

http://www.politika.rs/sr/clanak/408358/Ruska-i-poljska-manjina-zele-nacionalne-savete
-u-Srbiji
http://www.politika.rs/sr/clanak/408358/Ruska-i-poljska-manjina-zele-nacionalne-savete
-u-Srbiji
http://www.politika.rs/sr/clanak/408358/Ruska-i-poljska-manjina-zele-nacionalne-savete
-u-Srbiji


29Projekt badawczy 

@Andrej, У Остојићеву (селу између Кикинде и Чоке) не живи ни 
један Пољак, нити је икада ту живео. Највише је Срба, онда 
Мађара и нешто Словака10.

Драган

Ima dva Poljaka prodaju na pijaci ali ne zive za stalno… […]11.
Zlatan

@Andrej! За пола села Пољака национални савет? Може, кад 
повуку признање лажне државе на територији Србије, и кад 
схвате да им од Русије не прети опасност!  12.

Зорица аврамовић

Już choćby na podstwie przywołanych komentarzy można wniosko
wać, że opinia publiczna spoza Ostojićeva nie jest świadoma istnienia 
zbiorowości polskiej w Wojwodinie oraz że mieszkańcy banackiej wsi są 
traktowani przez osoby spoza wspólnoty wiejskiej nadal jako Słowacy 
(wynika to zapewne z  oficjalnych danych statystycznych zawartych 
w sprawozdaniach ze spisów powszechnych w Jugosławii, a później 
Serbii). Sami mieszkańcy Ostojićeva należący do różnych grup etnicz
nych mają jednak — jak wynika z przeprowadzonych badań — pełną 
świadomość odmienności Toutów od Słowaków i wskazują przede 
wszystkim język domowy jako emblemat ich odrębności etnicznej.

W badaniach jakościowych prowadzonych na pograniczu etnicznym 
niezwykle istotne jest uwzględnianie w analizach zależności pomiędzy 
współcześnie zachodzącymi zjawiskami społecznymi i ich uwarunkowa
niami historycznymi, politycznymi, ekonomiczymi. Owa „wrażliwość” 
historyczna, polityczna i kontekstualna powinna cechować badacza już 
na poziomie samego konstruowania problemu badawczego, a w trakcie 
pracy terenowej winien on analizować świadectwa historyczne, odkrywać 

„koniunkturalne interesy” instytucji życia publicznego oraz uwzględ
niać kontekst zachodzących zjawisk społecznych (Silverman, 2012:  
36—39). Dlatego też moja aktywność obejmowała, poza obserwacją  

10 Ani jeden Polak nie mieszka w Ostojićevie (wiosce między Kikindą i Čoką) 
ani nigdy tam nie mieszkał. Większość to Serbowie, następnie Węgrzy i niektórzy 
Słowacy.

11 Jest dwóch Polaków, którzy sprzedają na targu, ale nie mieszkają na stałe.
12 Dla połowy wsi Polaków Rada Narodowościowa? Mogą to zrobić, wycofując 

uznanie fałszywego państwa na terytorium Serbii [w rozum. Kosowa — K.M.] i kiedy 
uświadomią sobie, że nie grozi im niebezpieczeństwo Rosji!
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i wywiadami, także studia nad materiałami zastanymi. Wgląd do 
kościelnych oraz urzędowych ksiąg metrykalnych pozwolił mi zo
rientować się w  strukturze etnicznej Tisza Szent Miklós (aktualnie 
Ostojićeva) z czasu migracji wiślan do Banatu (miałam między innymi 
dostęp do księgi ochrzczonych w parafii katolickiej w Tisza Szent 
Miklós, urzędowych ksiąg narodzin w okręgu Tisza Szent Miklós 
obejmujących wszystkie wyznania, kościelnych ksiąg narodzonych pa
rafii ewangelickoaugsburskiej w Tisza Szent Miklós oraz tamtejszych 
ksiąg zmarłych). Relacje społeczne z perspektywy historycznej badałam 
w zbiorach Archiwum Historycznego w Kikindzie i tutaj odnalazłam 
między innymi protokoły z posiedzeń kółka rolniczego prowadzonego 
przez Toutów w  latach  1930—1956. Kwerendę prowadziłam także 
w Maticy Srbskiej w Nowym Sadzie, gdzie analizowałam opracowa
nia naukowe dotyczące relacji etnicznych w Banacie oraz pozyskałam 
ważną dla mojej rozprawy książkę Ivana Jerkovića pod tytułem Govor 
Poljaka u Ostojićevu. Czerpanie informacji ze źródeł zastanych, prze
chowywanych w  serbskich instytucjach państwowych, nie było dla 
mnie łatwe z kilku względów. Po pierwsze, urzędnicy domagają się od 
obcokrajowca oficjalnych pozwoleń na korzystanie z archiwaliów oraz 
bibliotek; po drugie, dokumenty sprzed pierwszej wojny światowej są 
sporządzane odręcznie po węgiersku, co przy braku znajomości tego 
języka uniemożliwia ich analizę. Trudności te udało się przezwyciężyć 
w znacznej mierze dzięki uprzejmości i dobrej woli pracowników insty
tucji, z których zbiorów korzystałam. Ostatecznie nie tylko zyskałam 
dostęp do materiałów, ale także otrzymałam wsparcie w wyszukiwaniu 
źródeł oraz w ich tłumaczeniu z języka węgierskiego i serbskiego.

Istotną rolę w procesie badawczym odgrywała analiza informacji 
medialnych dotyczących ostojićevskich Wiślan, które ukazywały się 
w prasie i na portalach internetowych zarówno serbskich, jak i pol
skich. Czasopisma, jakie głównie pod tym kątem zostały poddane eks
ploracji, to „Słowo YuPolonii” ukazujące się w Belgradzie oraz „Echo 
Wisły” wydawane przez Wiślańskie Centrum Kultury. Wśród portali 
internetowych rejestrujących informacje z życia „Polaków w Serbii” są 
strony Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Belgradzie, strony Szko
ły Podstawowej im. dr. Tihomira Ostojića w Ostojićevie, a także por
tale internetowe Radiotelevizija Srbije oraz Radiotelevizija Vojvodine, 
gdzie ukazują się informacje o istotnych wydarzeniach z życia „mniej
szości polskiej”. Interesowały mnie tu zarówno selekcja informacji, jak 
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i użycie języka oraz towarzyszących mu obrazów, które przywoływały 
określone wizje świata, a także generowały znaczenia w trakcie opisy
wania w taki, a nie inny sposób. Moje podejście badawcze do źródeł 
medialnych opierało się na założeniu ich konstruktywistycznej roli 
w ustanawianiu życia społecznego, jako że komunikaty docierające 
do odbiorców za pośrednictwem środków masowego przekazu silnie 
oddziałują na wyobrażenie o świecie i o sobie samym (mają wpływ na 
autoidentyfikację). Do tej grupy źródeł zaliczyć można także reportaż 
Telewizji Polskiej z 1988  roku pod tytułem Przyszli od Wisły, zrea
lizowany w Ostojićevie, którego kopie do dziś są przechowywane na 
taśmach VHS w rodzinach touckich.

Do swego rodzaju archiwaliów należy zaliczyć także amatorski 
film13 nakręcony podczas uroczystego nabożeństwa w ewangelickim 
kościele w Ostojićevie w 1988 roku, które odbyło się z okazji stupięć
dziesięciolecia osiedlenia się wiślan w Banacie. Zarejestrowany został 
przebieg ceremonii kościelnej oraz fragmenty nieformalnych spotkań 
wiernych z księdzem Karolem Samcem, który reprezentował społecz
ność ewangelików z Wisły. Praca z zastanym materiałem filmowym 
skupiała się głównie na analizie skierowanego do ostojićevskich Wiślan 
przemówienia księdza Karola Samca jako formy dyskursu pobudzają
cego luteran oddalonych od macierzy do zachowania wiary przodków.

Kolejnym typem źródeł zastanych, które analizowałam, były statu
ty stowarzyszeń Kulturno umetničko društvo Wisla Ostojićevo oraz 
Kulturno umetničko društvo Višljani iz Ostojićeva, a także poświęcone 
im internetowe fanpage. Materiały te pozwoliły poznać cele działalności 
stowarzyszeń, ukazały podejmowane inicjatywy, a także — w przypad
ku Facebooka — ujawniły stosunek emocjonalny osób „śledzących” 
fanpage do tych działań przez zamieszczanie komentarzy.

Ważnym źródłem informacji były dla mnie także dane statystyczne 
dotyczące struktury etnicznej Banatu podawane przez Urząd Statys
tyczny Republiki Serbii, statystyki uchodźców i  osób wewnętrznie 
przesiedlonych po wojnach w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie 
w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Dane te znajdują się 
na stronach Komisariatu do spraw Uchodźców i Migracji Republiki Ser
bii. Zgromadzone informacje dały obraz współczesnego zróżnicowania  

13 Film Uroczystość 150-lecia przybycia pierwszych Polaków do Ostojićeva nakręcił 
Geza Poljak, a kopia jest przechowywana w jego domowym archiwum.
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etnicznego serbskiego Banatu oraz ukazały ruchy migracyjne, których 
skutkiem jest napływ nowych osiedleńców do regionu Wojwodiny, 
w tym do Ostojićeva.

Dzięki wieloletniemu projektowi badawczemu realizowanemu wśród 
Toutów moja perspektywa badawcza pozwala na ukazanie przemian 
zachodzących w  tej społeczności w  ciągu dekady, a  zatem jest per
spektywą diachroniczną. Nieczęsto się zdarza, że prowadzenie procesu 
badawczego idzie w parze z tak znaczącą dynamiką przeobrażeń pamięci 
zbiorowej oraz identyfikacji grupy etnicznej. Możliwość obserwacji 
i opisu tego procesu jest niezwykle trudnym zadaniem, jeśli wziąć pod 
uwagę złożoność relacji w wieloetnicznym środowisku Ostojićeva oraz 
różnorodne cele aktorów społecznych mających wpływ na przebieg tej 
transformacji. Podczas opracowywania materiałów ważna była dla mnie 
jednak przede wszystkim perspektywa „uczącego się” etnografa, opisa
na przez Michaela Agara, który w efekcie bezpośredniego zetknięcia 
się z nieznanym światem i dostrzeżenia w nim sensu, będzie w stanie 
odpowiedzieć na pytanie „O co tu chodzi?” (Agar, 1986: 12).

Koncepcja książki

Niniejsza publikacja zrodziła się z potrzeby ukazania przemian zacho
dzących w społeczności Toutów, które nastąpiły w ostatnim dziesię
cioleciu na poziomie porządku symbolicznego i poznawczego tworzą
cego wspólnotę. Aktualnie dochodzi bowiem do przeobrażeń pamięci 
zbiorowej ostojićevskich Wiślan: pamięć komunikatywna, ukształ
towana na podstawie sag rodzinnych, czyli narracji przekazywanych 
między członkami kolejnych pokoleń, przechodzi w pamięć kultu
rową, budowaną na fundamencie polskiego narodowego uniwersum 
symbolicznego. Ewolucja ta jest procesem, który prowadzi z kolei do 
modyfikacji tożsamości członków społeczności touckiej. Niepowsze
dnią rolę odgrywa tu język, rozumiany jako „medium”, a zatem jako 
środek wyrazu i przekazu informacji, jako system zawierający dorobek 
kulturowy danej wspólnoty komunikatywnej, a jednocześnie nośnik, 
przekaźnik i zbiór wszelkich wartości oraz norm postępowania danej 
społeczności (Anusiewicz, 1994: 12). Celem niniejszej książki jest 
właśnie ukazanie roli „języka traktowanego humanistycznie” — czyli 
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w odniesieniu do człowieka, jego zachowań psychicznych i społecznych 
oraz uwarunkowań kulturowych (Bartmński, 2005: 41) — w prze
mianach pamięci zbiorowej oraz identyfikacji Toutów. Pokażę, w jaki 
sposób kod językowy wpływa na kształt pamięci, a  także jak język, 
kształtując pamięć, może stać się narzędziem w procesie wydobywa
nia się z dziedziczonej traumy, w  efekcie zaś w przemianie własnej 
tożsamości grupy. Ze względu na liczne okoliczności warunkujące 
funkcjonowanie języka jako czynnika kształtującego pamięć zbiorową 
i w rezultacie mającego wpływ na identyfikację członków zbiorowości, 
niezwykle istotne jest, aby analizę zjawisk prowadzić w odniesieniu do 
ściśle zdefiniowanego kontekstu społecznego. Dlatego też omawiam 
uwarunkowania historyczne leżące u podstaw aktualnej sytuacji spo
łecznokulturowej Toutów oraz charakteryzuję Ostojićevo pod kątem 
zróżnicowania etnicznego.

Książka ta jest jednocześnie odpowiedzią na potrzebę włącze
nia aspektu lingwistycznego, czy raczej lingwistycznokulturowego,  
do badań nad pamięcią. Jak zauważają językoznawcy, w  wydanej 
w  2014  roku publikacji pod tytułem Modi memorandi. Leksykon 
kultury pamięci (SaryuszWolska, Traba,  red., 2014), nie wy
mienia się terminów wskazujących powiązanie pamięci z  językiem: 

„[…] wśród 180 haseł głównych i  227 pojęć towarzyszących indeks 
rzeczowy w ogóle nie wymienia takich terminów, jak »język«, »ję
zykowość«, »ujęzykowienie«” (Chlebda, 2018:  57). Za powód tej 
nieobecności uznaje się z jednej strony skupienie badań nad pamięcią 
zbiorową w rękach przedstawicieli innych dyscyplin naukowych (socjo
logów, psychologów społecznych, politologów), a z drugiej — stosun
kowo rzadkie podejmowanie tej problematyki przez lingwistów. Wśród 
polskich naukowców analizujących językowe aspekty pamięci należy 
wymienić prace Anny Pajdzińskiej (Pajdzińska, 2007, 2012), Wojcie
cha Chlebdy (Chlebda, 2011, 2012, 2018), Renaty Grzegorczykowej 
(Grzegorczykowa, 2008), a  także teksty Jana Kajfosza (Kajfosz, 
2012a, 2016a) i Marty Wójcickiej (Wójcicka, 2012, 2014, 2018). 
Milowym krokiem w rozważaniach zależności między językiem i pa
mięcią było wydanie w 2018 roku publikacji pod redakcją Waldemara 
Czachura pt. Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne 
i metodyczne (Czachur, 2018b). Lingwistyka pamięci dąży do uka
zania zależności pomiędzy językiem, jako medium pamięci w formie 
nośnika, utrwalacza i  treści pamięci, oraz kulturą danej wspólnoty 
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językowej i jej dyskursami (w tym dyskursami pamięci), kształtującymi 
poczucie identyfikacji zbiorowej. Dlatego też kluczem do zrozumienia 
procesów przemian tożsamości Toutów, które są efektem przekształ
cania pamięci zbiorowej, jest właśnie zrozumienie zależności między 
językiem i pamięcią.

Przywołując pojęcie „pamięć”, mam na myśli przede wszystkim 
pamięć zbiorową (społeczną), a nie pamięć indywidualną poszczegól
nych członków zbiorowości. Nie odnoszę się tu do dyskusji naukow
ców na temat istnienia bądź nieistnienia pamięci ponadindywidualnej 
(Ricoeur, 2007: 173). Przyjmuję za aksjomat, podobnie jak Maurice 
Halbwachs (Halbwachs, 1969), Jacques Le Goff (Le Goff, 2007), 
Pierre Nora (Nora, 1984—1992; 2001), Jan Assmann (Assmann J., 
2016; 2009: 66—68), Aleida Assmann (Assmann A., 2013) i  inni 
współcześni badacze, że pojęcie pamięci zbiorowej jest faktem, chociaż 
pozostaje w ścisłym związku z pamięcią indywidualną. Jak zauważył 
wszak Maurice Halbwachs, „nie ma pamięci, która byłaby możliwa na 
zewnątrz ram służących ludziom żyjącym w społeczeństwie do usta
lania i odnajdywania wspomnień” (Halbwachs, 1969: 123). Choć 
bowiem zbiorowości same w sobie nie „mają” pamięci, to kształtują 
pamięć swoich członków, włączając w ramy pamięci to, co jest ważne 
dla grupy. Tezę tę kontynuuje Jan Assmann, twierdząc, że o tym, co 
pamięć indywidualna przyswaja i przechowuje, decydują przede wszyst
kim uwarunkowania zewnętrzne, społeczne i kulturowe, a nie tylko 
indywidualna wola jednostki (Assmann J., 2016: 144—147). Należy 
przy tym zwrócić uwagę na dynamikę przemian pamięci zbiorowej 
społeczeństw, która — zdaniem Pierre’a Nory — wynika z globalnej 
tendencji do demokratyzacji oraz z rozwoju kultury masowej. Badacz 
stawia tezę, iż to zanik kultury wiejskiej, „kluczowej przechowalni 
pamięci zbiorowej”, jest jedną z podstawowych przyczyn zaniku trans
misji zbiorowo pamiętanych wartości (Nora, 2009: 4). Przeobrażenia 
pamięci Toutów niewątpliwie są konsekwencją procesów globalnych, 
zwłaszcza związanych z dominacją kategorii narodowych w dyskursie 
medialnym.

Mój projekt wpisuje się w nurty badawcze, które obrazują zależ
ności pomiędzy językiem, kulturą i  społeczeństwem (Enfield, Ko
ckelman, Sidnell, 2014). Studia etnolingwistyczne i  antropolin
gwistyczne (Eller, 2012:  104) ukazują determinującą rolę języka 
w postrzeganiu świata, interpretowaniu zjawisk społecznych oraz kul
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turowych, a także jego rolę w konsolidowaniu wspólnot. Już Edward 
Sapir, rozważając zależności pomiędzy językiem, kulturą i osobowością, 
wskazał znaczącą rolę języka nie tylko w uzyskaniu powszechnego 
porozumienia dzięki jego zdolności do wychodzenia poza to, co dane 
w indywidualnym doświadczeniu ludzkim, ale przede wszystkim jego 
udział w konstytuowaniu kultury, jej akumulacji oraz w przekazie 
historycznym (Sapir, 1978:  33—68). Powiązanie metod badań ję
zykoznawczych z metodami etnograficznymi oraz antropologicznymi 
było postulowane i realizowane w ramach antropologii kognitywnej. 
Kognitywiści dążyli do odkrycia „świata myśli” lub „świata poznawcze
go” różnych kultur z zastosowaniem narzędzi i metod lingwistycznych. 
We wprowadzeniu do tomu poświęconego antropologii kognitywnej 
Michał Buchowski i Wojciech J. Burszta charakteryzują tę orientację 
naukową: „Podstawowym zjawiskiem każdej indywidualnej organi
zacji doświadczenia jest katalog form, które jednostka »narzuca« na 
doświadczaną rzeczywistość, na jej odpowiedni fragment. Tak wyod
rębnione formy stają się kategoriami pojęciowymi zjawisk i procesów. 
To właśnie język, jak już wielokrotnie podkreślano, dostarcza zbioru 
form pojęciowych, które tym samym stają się rodzajem kodu se
mantycznego dla wszelkich innych form kulturowych” (Buchowski, 
Burszta, 1993: 16—17). W nauce polskiej tego typu perspektywę 
badawczą reprezentują lingwistyka kulturowa (Anusiewicz, 1994), 
etnolingwistyka (Bartmiński, red., 2004; Bartmiński, 2007, 2009; 
NiebrzegowskaBartmińska, 2007) oraz współczesna folklorystyka 
(Kowalski, 1990, 1993; Kajfosz, 2009, 2011, 2012a, 2018a; Kadłu
biec, 1973, 2017: 26—48; Kadłubiec, Milerski, 2001; Hajduk

Nijakowska, 2011, 2016). Istotne dla koncepcji książki są także 
założenia kognitywnej analizy dyskursu, które mają na celu uchwy
cenie związków między wypowiedzią i  jej kontekstem sytuacyjnym, 
społecznym oraz kulturowym, zwłaszcza zaś ukazanie mechanizmów 
poznawczych uwarunkowanych socjokulturowo, które uruchamia 
dyskurs (Dijk  van, 2001, 2004; Labocha, 1996; Duszak, 1998; 
Duszak, Fairclough, 2008; Gajda, 2008). W opisywaniu relacji 
między etnicznością a językiem korzystam również z dorobku badań 
socjologicznych, zwłaszcza w zakresie konstruktywizmu społecznego 
(Schuetz, 1944; Berger, Luckmann, 1983; Foucault, 1977; Gid
dens, 2012), niemniej jednak w kontekście tworzenia wspólnot etnicz
nych uznaję za zasadne uwzględnienie cech językowych i kulturowych  
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jako czynników stanowiących o  tożsamości grupy wówczas, gdy są 
one istotne w kontekście komunikowania różnic pomiędzy grupami 
(Barth, 2004; Eriksen, 2013).

Opracowanie poświęcone Toutom można zaliczyć do grupy stu
diów etnologicznych i  antropologicznych dotyczących społeczności 
wieloetnicznych w Europie, głównie wspólnot powstałych na bazie 
migracji zarobkowych w dziewiętnastym wieku w obrębie monarchii 
austriackiej (austrowęgierskiej). Niekwestionowaną inspiracją były dla 
mnie prace Kazimierza Feleszki (Feleszko, 1991, 1992, 2002, 2003), 
Eugeniusza Kłoska (Kłosek, 1992, 2001, 2002, 2005), Heleny Kra
sowskiej (Krasowska, 2006, 2012b) oraz innych badaczy (Feleszko, 
Molas, red., 1992; Krasowska, Kłosek, Pokrzyńska, Kowalski, 
red., 2010) zajmujących się studiami nad zróżnicowaniem języko
wym, kulturowym i  religijnym Bukowiny. Drugie źródło konfron
tacji naukowych stanowiła historia oraz aspekty językowokulturowe 
życia osadników w Bośni, pochodzących z Galicji, Wołynia i Buko
winy, omówione w znacznej mierze przez Dušana Drljačę (DrljaČa, 
1992, 1997), a także Helenę Krasowską (Krasowska, 2012a), Paulinę 
Wichniewicz (Wichniewicz, 2014, 2015). Analiza wymienionych 
tu publikacji, poświęconych w znacznej mierze cechom kulturowym 
i  językowym oraz świadomości etnicznej polskich migrantów, a tak
że relacji interetnicznych na zasiedlanych obszarach ukazała z jednej 
strony wiele cech wspólnych z  sytuacją Wiślan w Banacie, a  z dru
giej — ujawniła sporo różnic. Do cech świadczących o podobieństwie 
procesów zachodzących we wskazanych wieloetnicznych społecznoś
ciach europejskich należą między innymi dyferencje wyznaniowe oraz 
tożsamościowe, znaczenie religii jako istotnego składnika konstytuują
cego tożsamość, wymiana elementów kulturowych pomiędzy grupami 
etnicznymi (zwłaszcza w obrzędowości rodzinnej i dorocznej), inter
ferencje językowe przy jednoczesnym zachowaniu niektórych archai
cznych form własnego języka, które wynikają z  izolacji od prądów 
kształtujących język w kraju macierzystym, konsekwencje zawierania 
małżeństw mieszanych etnicznie zmierzające w  stronę asymilacji ze 
społecznością większościową. Cechy odmienne wynikają zaś głów
nie z luterańskiego wyznania Toutów (w odróżnieniu od katolickich 
osiedleńców na Bukowinie i w Bośni) oraz wpływu doktryny prote
stanckiej na ich obraz świata, przejawiający się między innymi brakiem 
mitologizowania przeszłości czy nieobecnością elementów magicz
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nych w obrzędowości bądź ogólniej — w konstruowaniu wyobrażeń  
o rzeczywistości.

Interesujące wnioski wypływają także z  obserwacji współczes
nych procesów związanych z przemianami tożsamości, które zachodzą 
w  społecznościach mniejszościowych w Europie. Począwszy od bu
dzenia się świadomości narodowej, często uwarunkowanej czynnikami 
ekonomicznymi i chęcią podniesienia rangi społecznej, jak na przykład 
wśród Bułgarów na Ukrainie (Karnaukh, 2012), przez dążenia do 
zachowania statusu mniejszości narodowej ze względów politycznych 
i pragmatycznych, jak wśród Polaków w Republice Czeskiej (Mar
col, 2014a), aż po chęć zaznaczenia własnej odrębności etnicznej na 
tle dominującej kultury narodowej, jak u Bretończyków, łużyczan 
i Kaszubów (DołowyRybińska, 2011). Wiele z  tych zjawisk spo
łecznych wynika z reinterpretacji pamięci zbiorowej i wiąże się z kon
fliktami na płaszczyźnie pamięci innych sąsiadujących zbiorowości 
(Engelking, 2007). Interesujące wnioski wysnuwa między innymi 
Grzegorz Studnicki, mówiąc o  różnicy i  konflikcie pamięci zbioro
wych na Śląsku Cieszyńskim (Studnicki, 2015: 353—479). Ciekawa 
perspektywa badawcza zaprezentowana została w  publikacji autor
stwa Patrycji Trzeszczyńskiej poświęconej pamięci komunikatywnej 
łemków. Etnolożka, na podstawie źródeł zastanych (opublikowanych 
relacji wspomnieniowych) oraz wywiadów z mieszkańcami Komańczy, 
ukazała „pamięć doświadczenia ofiary”, ukonstytuowaną „zakazem za
pomnienia” o krzywdach i cierpieniach wynikających ze straty własnej 
przestrzeni, świata i krajobrazu (Trzeszczyńska, 2013).

Choć literatura, w której opisywane i analizowane są zjawiska ję
zykowe, kulturowe oraz tożsamościowe zachodzące w społecznościach 
mniejszościowych i wieloetnicznych jest niezwykle bogata i  różno
rodna, to jednak zaproponowana w niniejszej książce perspektywa 
ukazania przemian pamięci z perspektywy lingwistycznej jest nowa 
i do tej pory nierozpoznana naukowo. Dlatego też pierwszy rozdział 
traktuje w  całości o  założeniach metodologicznych ukazujących re
lacje pomiędzy językiem, pamięcią zbiorową a identyfikacją etniczną. 
Kształtowanie się identyfikacji bowiem jest złożonym procesem, na 
który mają wpływ różne formy „władzy” (między innymi rodzina, ró
wieśnicy, nauczyciele, przedstawiciele instytucji życia społecznego), 
warunkując formowanie się z jednej strony kompetencji językowokul
turowych i wzorów zachowania spełniających oczekiwania społeczne,  
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a z drugiej — subiektywnych wyznaczników tożsamości. Pamięć zbio
rowa, jako zasadniczy element składający się na tożsamość przekazywa
ny w procesie socjalizacji, również podlega presji aktualnych potrzeb 
kulturowych i politycznych określonych społeczności. Niepomierną 
rolę w  jej kształtowaniu ma język, który jest jednym z  podstawo
wych nośników pamięci komunikatywnej i kulturowej. Rozdział ten 
ma stanowić wstęp do właściwego zrozumienia roli języka w procesie 
przemian pamięci zbiorowej Toutów, która ma znaczący wpływ na 
przemiany ich identyfikacji.

W drugim rozdziale rozprawy przywołuję kontekst historyczny 
i społeczny towarzyszący migracji zarobkowej wiślańskich saletrarzy na 
południowe rubieże monarchii Habsburgów oraz adaptacji osadników 
do nowych warunków życia w Banacie. Ukazuję również, jak złożone 
były w ciągu wieków kategorie służące identyfikacji etnicznej od czasu 
migracji ze Śląska Austriackiego aż do czasów współczesnych. Należy 
zwrócić uwagę, iż retrospekcja ta była przeprowadzona na podstawie 
źródeł zastanych — publikacji i archiwaliów — które w różnym zakre
sie charakteryzują życie Wiślan w Banacie, jedne aspekty uwypuklając 
(na przykład życie religijne), inne zaś traktując bardziej ogólnie (na 
przykład życie codzienne). Niemniej jednak rozprawa ta pozwoli na 
przybliżenie losów wspólnoty oraz zobrazowanie tła, na jakim kształ
tuje się pamięć zbiorowa społeczności touckiej.

Opis kompetencji i  praktyk kulturowojęzykowych Wiślan 
w Ostojićevie jest tematem trzeciego rozdziału opracowania. Uka
zanie społecznego zorganizowania społeczności wiejskiej przez omó
wienie wybranych praktyk kulturowojęzykowych jest niezbędne do 
właściwego zrozumienia kontekstu, w jakim rozgrywają się przemia
ny pamięci oraz identyfikacji. Zależało mi na przedstawieniu relacji 
pomiędzy różnymi grupami etnicznymi zamieszkującymi Ostojićevo 
oraz kompetencji interkulturowych Toutów, które prowadzą do ich 
asymilacji kulturowej. Jeden z  podrozdziałów jest poświęcony ob
rzędowości weselnej, będącej jednym z najlepiej udokumentowanych 
przejawów wspólnotowego świętowania w banackiej wsi. Perspektywę 
diachroniczną w opisie elementów obrzędowości weselnej umożliwiły 
wcześniejsze opisy etnograficzne wesela wiślańskiego w Beskidach oraz 
w Banacie. Dzięki temu ujawniły się przemiany w zakresie zanikania 
jednych i zapożyczania innych elementów obrzędowości, co ujawnia 
stopniowy proces asymilacji kulturowej. Rozdział ten ma zatem na celu 
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ukazanie dynamiki przemian obiektywnych wyznaczników tożsamo
ści oraz funkcjonowanie wzorów kulturowych w określonych sytua
cjach kontaktu z innymi. Powołując się na słowa Waldemara Czachura, 
nie można analizować pamięci społecznej z pominięciem badań nad 
komunikacją, a  także jej językowokulturowymi uwarunkowaniami 
(Czachur, 2018b: 20—21).

Rozdział czwarty poświęcony jest w całości pamięci komunikatywnej 
Toutów przekazywanej w narracjach o przeszłości z pokolenia na po
kolenie w kontaktach nieformalnych. W tekstach tych, powtarzanych 
ustnie w gronie rodzinnym, ujawnia się obraz dotyczący minionych  
wydarzeń, między innymi przyczyn opuszczenia Wisły, trudów po
dróży z Beskidów do Banatu, a także adaptacji do nowych warunków 
życia w społeczności wieloetnicznej. ów przekaz międzypokoleniowy 
poz wala na uczestnictwo w kolektywnej wiedzy i pamięci, które sta
nowi podstawę konstruowania świadomości przynależności zbiorowej. 
Ukazuję tu proces folkloryzacji opowieści wspomnieniowych, który 
dokonał się na skutek skonwencjonalizowania i obiektywizacji prze
kazów międzygeneracyjnych.

Aktualnie zachodzące przemiany pamięci komunikatywnej w pa
mięć kulturową powodują przekształcanie identyfikacji etnicznej 
ostojićevskich Wiślan. Proces ten — jego przyczyny oraz skutki — 
jest przedmiotem piątego rozdziału niniejszej rozprawy. Opisuję zatem 
przyswajanie nowej pamięci zbiorowej opartej na polskim narodowym 
uniwersum symbolicznym, co jest efektem działania różnych ośrodków 

„władzy” (rozumianych jako wielorakie instytucje życia publicznego). 
Ukazuję również sposoby afirmacji nowej identyfikacji za pomocą środ
ków językowych oraz w rezultacie powołania nowych miejsc pamięci 
czy emblematów odróżniających swoich od obcych.

Pamięć, ujawniając się w narracjach i dyskursach o przeszłości jako 
jeden ze sposobów kategoryzacji świata (dzięki usankcjonowanej przez 
zbiorowość selekcji tego, co ma być zapamiętane, od tego, co powin
no ulec zapomnieniu), stanowi podstawę inkulturacji i konstruowa
nia tożsamości członków zbiorowości. Należy zauważyć, że im dalej 
w przeszłość sięga pamięć, tym mniejsza jest możliwość jej weryfikacji  
z rzeczywistością i tym bardziej ujawnia się wpływ języka oraz kultury 
na jej obraz (Kajfosz, 2009:  12). Obserwacja etapu przejściowego 
między pamięcią komunikatywną a pamięcią kulturową, który aktual
nie jest udziałem Wiślan w Ostojićevie, pozwala właśnie na obserwację 
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roli języka (pojmowanego w  szerokim kontekście komunikacyjno
kulturowym) w transformacji pamięci oraz wynikających z tego prze
mianach identyfikacji.

Na zakończenie pragnę jeszcze zwrócić uwagę na kilka spraw 
technicznych. Pierwsza dotyczy zapisu leksemu „wiślanie” (małą lite
rą) — w odniesieniu do mieszkańców Wisły oraz „Wiślanie” (z uży
ciem wielkiej litery)  — w  odniesieniu do nazwy grupy etnicznej 
zamieszkującej Ostojićevo, której członkowie wskazują swoje wiślań
skie korzenie. Druga kwestia dotyczy oznaczania płci respondentów 
oraz ich wieku: po każdej wypowiedzi pozyskanej w  trakcie badań 
zamieszczam informację, czy pochodziła ona od kobiety czy od męż
czyzny, a następnie podaję wiek respondenta w czasie zarejestrowania  
danego tekstu.

* * *

Praca nad tą książką była długotrwałym procesem, w którym otrzy
małam wsparcie od wielu osób. Pragnę zatem podziękować za opiekę 
merytoryczną Profesorowi Janowi Kajfoszowi, zwłaszcza za inspirują
ce dyskusje oraz uwagi do wersji roboczej tekstu. Dziękuję Paniom 
Danucie Szczypce oraz Renacie Czyż za konsultacje historyczne i re
ligioznawcze.

W proces pisania rozprawy zaangażowani byli także przyjaciele 
z Ostojićeva, zwłaszcza Geza Poljak, który cierpliwie tłumaczył mi 
uwarunkowania relacji interetnicznych w Banacie, towarzyszył w kwe
rendach w Archiwum Historycznym w Kikindzie oraz udostępnił 
materiały prasowe i  filmowe będące źródłem informacji o  społecz
ności touckiej. Dzięki niemu otwierały się przede mną drzwi do
mów, a rozmówcy z życzliwością przyjmowali mnie w swoich progach. 
Pani Renacie Pilch z kolei jestem wdzięczna za pomoc w tłumacze
niu tekstów z  języka serbskiego na język polski. Słowa podzięko
wania kieruję w  stronę wszystkich moich rozmówców z Ostojićeva, 
którzy poświęcili swój czas i  uwagę, spędzając ze mną sporo go
dzin na snuciu opowieści rodzinnych. Wiele z  tych osób już sie 
pominyło, nie ma ich wśród nas, ale pozostali w mojej wdzięcznej  
pamięci.



Dziękuję wreszcie Rodzinie: Mężowi oraz synom Sergiuszowi, 
Jędrzejowi i Aleksemu za wyrozumiałość, a także Mamie i Jerzemu 
za wsparcie oraz opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów badawczych 
i pracy nad książką.
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Katarzyna Marcol

The Touts 
Language and memory  

in the process of building the Vistulan community in Banat

S u m m a r y

The monograph is devoted to the issue of collective memory of an ethnic minority 
living in the Ostojićevo village in the Serbian Banat, whose roots trace back to the 
town of Wisła, located in the Cieszyn County. The members of this community are 
the descendants of 19thcentury labor migrants who mined and brewed saltpeter for 
the purposes of the Austrian army, moving within the borders of one country from 
the Austrian Silesia to the southern reaches of the Habsburg dominion. With time, 
Evangelical saltpeter brewers started to settle in Banat, where the local Hungarian 
community named the newcomers the Touts, a moniker which comes from the word 
Tōth, used to denote settlers from Slovakia. It is estimated that currently, the size 
of this community oscillates between 120 and 150 people.

The publication aligns itself with research on the relationship between lan
guage, culture and society, underscoring the determining role of language in one’s 
perception of the world, interpretation of social and cultural phenomena as well as 
its function in consolidating communities. Linguistics of memory, adopted as the 
research perspective, aims to showcase the interdependence between language as 
a medium of memory as well as a means of its preservation, and between the culture 
of a  particular language community and its discourses (including the discourses 
of memory) that shape collective identification. The monograph shows — in the 
context of the transformations in the Tout collective memory — the way in which 
the language code influences the shape of that memory, as well as the way in which 
language, as a memoryshaping tool, can also serve as a tool of shedding inherited 
trauma, which, in turn, results in a transformation of the group’s identity. Due to 
the numerous factors that influence language as a  tool in the process of shaping 
the collective memory of the community, which, as a  result, influences the way 
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the members of that community identify, the analysis has been conducted within 
a very precisely defined social context, taking into account historical determinants 
that constitute the foundation of the current social and political situation of the 
Tout community, as well as the interethnic relationships in the local community.

To provide a background for the analysis of the social memory of the Touts, 
the monograph describes the linguistic and cultural conditions of the multiethnic 
community of Ostojićevo. It discusses the linguistic competence of the minority 
group, taking into account their social arrangement, which includes different spheres 
of life: the Vistula dialect is characteristic of the sphere of family life; Slovak is the 
domain of the religious sphere; Hungarian is used in contact with neighbors and 
colleagues; Serbian is the official language of education and media, while Polish is 
used when interacting with the citizens of Poland as well as the officials at the Polish 
Embassy in Belgrade. The description of cultural practices (on the example of wed
ding customs) as well as interethnic relationships in the rural society, on the other 
hand, unveils the dynamics of the transformation of objective markers of identity 
and the functioning of cultural patterns in specific instances of contact with others, 
which result in partial assimilation of the Tout community with the majority groups.

The description of the communicative memory of the Touts, passed down in 
narratives of the past from generation to generation constitutes a major part of 
the monograph. It discusses stories of the ancestors, recorded during ethnographic 
field research, which — next to denomination and language — shape the Tout 
community. Intergenerational transfer, which solidifies the ethos of the Tout Evan
gelicals, allows them to participate in the collective knowledge and memory, which 
constitute the foundation of constructing the awareness of collective belonging. 
Moreover, the monograph describes the process of folklorization of remembrance 
stories, which has emerged as a result of conventionalization and objectivization of 
intergenerational transfer.

The current transformations of communicative memory into cultural memory 
result in changes in the ethnic identity of the Ostojićevo Vistulans from local to 
national—Polish. The internalization of a new collective memory based on the Polish 
national symbolic universe is the result of actions on the part of various institutions 
of power, understood as various institutions of public life. As a result, new ways of 
affirming the Polish national identity appear, including linguistic tools (poems and 
songs in Polish) and creating new places of memory (Polish House) or introducing 
ways to differentiate between us and them (costumes for Polish folk music groups). 
The monograph is supplemented by an analysis of the rhetoric of memory in media 
messages, including Serbian television and documentaries, which, as multimedia 
texts of culture, emerge as carriers of memory, playing a large role in the shaping 
of collective identity.

Memory, which reveals itself in narratives and discourses about the past as one 
of the ways to categorize the world (owing to the collectively sanctioned selection of 
what should be remembered and what should be forgotten), constitutes the basis of 
inculturation and identity creation among the members of a community. It should 
be noted, moreover, that the further we reach with our memory, the more difficult 
it becomes to verify the memories against reality, and the easier it become to notice 



the influence of language and culture on the picture it paints. The observation of 
the transitional stage between communicative memory and cultural memory, which 
can be currently witnessed in the Ostojićevo Vistulan community allows us to wit
ness the role of language (understood in the broader communicative and cultural 
context) in transformation of memory and the following changes in identification.
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Катажина Марцол

Тотови 
Језик и сећање  

у оснивању заједнице Вишљана у Банату

Р е з и м е

књига је посвећена колективном сећању етничке мањине настањене у селу остојиће-
ву у српском Банату. Њено порекло потиче из висле у ћешинској шлезији. чланови 
заједнице су потомци економских миграната, који су за потребе аустријске војске 
копали и кували шалитру, крећући се унутар једног државног организма, из ау-
стријске шлезије према јужним периферијама Хабзбуршке монархије. с временом 
су породице евангелистичких произвођача шалитре почеле насељавати подручје 
Баната, а мађарска локална заједница је придошлицама дала име тотови, које потиче 
од речи „Tōth”, а односила се на досељенике из словачке. Процењује се да тренутни 
број чланова ове заједнице износи од сто двадесет до сто педесет лица.

Публикација припада истраживачкој струји, која илуструје однос између језика, 
културе и друштва, приказујући улогу језика као одлучујућу у перципирању света, 
интерпретацији друштвених и културних појава, као и његову функцију у консо-
лидацији заједница. Перспектива лингвистике сећања има за циљ да покаже однос 
између језика као медија сећања, то јест као носиоца и учвршћивача сећања и културе 
неке језичке заједнице и њених дискурса (укључујући и дискурсе сећања), који обра-
зују осећај колективне идентификације. у контексту трансформација у колективном 
сећању тотова у раду се приказује начин на који језички код утиче на облик сећања 
и како језик, који обликује сећање, може постати средство у процесу опорављања од 
наследне трауме, што резултира делимичном променом идентитета групе. с обзиром 
на бројне околности које условљавају функционисање језика као фактора који обли-
кује колективно сећање, што за резултат има утицање на идентификацију чланова 
заједнице, анализа феномена је спроведена у односу на строго дефинисан социјални 
контекст, узимајући у обзир историјске услове који су у основи тренутних социокул-
тирних прилика тотова и међуетничких односа у локалној заједници.
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оквир анализе друштвеног сећања тотова јесте опис језичких и културних услова 
у мултиетничкој заједници остојићева. расправља се о језичким компетенцијама 
пирипадника мањинске групе, узимајући у обзир и њихово социјално организовање, 
које покрива различита подручја живота: вислански говор је својствен сфери поро-
дичног живота, словачки језик — верском животу, мађарски језик — комшијским  
и професионалним контактима, српски језик — користи се у образовању, медијима  
и односима на званичном нивоу, а пољски стандардни језик — пожељан је у односима 
са становницима Пољске и званичницима амбасаде републике Пољске у Београду. 

опис културних обреда (на примеру свадбених ритуала) и међуетничких односа 
у руралној заједници открива пак динамику промена објективних показатеља иден-
титета и функционисање културних образаца у одређеним ситуацијама контакта са 
другима, које резултирају деломичном културном асимилацијом тотова са већин-
ским групама.
опис комуникативног сећања тотова, које се у породичним контактима преноси  
с генерације на генерацију путем наратива о прошлости, представља значајан део рада. 
овде се примећују приче о судбини предака, записане током етнографског теренског 
рада које су, поред вероисповести и језика, један од фактора који обликује заједницу 
тотова. Међугенерацијска предања која конзервира етос тотова евангелиста, омо-
гућава учешће у колективном знању и сећању, што је основа за конструисање свести 
о колективној припадности. овде је приказан и процес фолклоризације сећања, који 
је извршен као резултат конвенционализације и објективизације међугенерацијских 
сведочанстава.

тренутне промене комуникативног сећања у културно сећање узрокују преоб-
ликовање етничке идентификације остојићевских вишљана из локалне идентифи-
кације у националну — пољску идентификацију. усвајање новог колективног сећања, 
заснованог на пољском националном симболичком универзуму, резултат је деловања 
различитих центара „власти” схваћених као разнородне установе јавног живота. као 
резултат појављују се нови начини афирмације пољске националне идентификације 
уз помоћ језичких средстава (песме на пољском језику) и отварање нових места 
сећања (Пољски дом) или увођење емблема који разликују своје од страних (сценске 
ношње за пољске фолклорне ансамбле). рад допуњује анализа реторике сећања у ме-
дијским преносима, укључујући српске телевизијске програме и документарни филм, 
који су као мултимедијски текстови специфични носиоци сећања и имају значајну 
улогу у обликовању колективног сећања.

сећање видљиво у наративима и дискурсима о прошлости као један од начина 
категоризације света (захваљујући селекцији онога што је заједница одобрила да 
треба да буде запамћено и онога што треба да буде заборављено) чини основу инкул-
турације и конструисања идентитета чланова заједнице. Битно је приметити да што 
сећање сеже даље у прошлост, то је мања могућност његове верификације у ствар-
ности и тиме се више открива утицај језика и културе на његову слику. Посматрање 
прелазне фазе између комуникативног сећања и културног сећања, у којој тренутно 
учествују вишљани у остојићеву, омогућава посматрање улоге језика (схваћеног  
у широком комуникацијском и културном контексту) у трансформацији сећања  
и променама идентификације које из тога произлазе.
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