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Jolanta Suchodolska

Identyfikacja z regionem a plany 
młodzieży Pogranicza

W dobie otwarcia granic pomiędzy Polską a Czechami i — co za tym idzie 
— ożywienia wzajemnych kontaktów ludności obu krajów, obserwuje się 
zjawisko większej ruchliwości społeczności Pogranicza. Otwarcie granic 
wpłynęło też na to, iż wzrasta liczba ludzi zmieniających swe miejsce 
zamieszkania. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Jedną z nich 
jest zapewne migracja w poszukiwaniu pracy, inną — chęć zwiększenia 
atrakcyjności miejsca zamieszkania, bądź też osobiste więzi emocjonalne 
z osobami (grupami społecznymi) zamieszkającymi inny obszar, teren 
państwa czy region.

Fakt przynależności człowieka do określonych grup społecznych, etnicz
nych i innych, powoduje z reguły (choć nie zawsze) wytworzenie swoistego 
stosunku do nich poprzez poczucie więzi społecznej oraz poczucie wewnęt
rznej solidarności z nimi, a także wiąże się z emocjonalnym stosunkiem do 
przynależności do grupy1. Zjawisko to nosi miano identyfikacji, czyli 
utożsamiania się z daną grupą, krajem i uważane jest za jedno z kluczowych 
zagadnień społeczno-socjologicznych. W badaniach tego typu, tj. w bada
niach zarówno socjologicznych, psychologicznych, kulturoznawczych, jak 
i historycznych, wiele uwagi poświęca się zjawisku identyfikacji narodowej 
(historycznej), stanowiącej jeden z elementów tożsamości narodowej. 
Warto zwrócić uwagę na fakt, iż jednym z istotnych wskaźników iden
tyfikacji z grupą społeczną, narodową, zamieszkiwanym krajem czy 
regionem jest zainteresowanie historyczną przeszłością tego kraju, regionu, 
a także narodu — i odnalezienie w niej swych korzeni oraz poczucie 
wspólnoty dziejowej popartej dobrą znajomością historii.
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Problem identyfikacji szczególnie interesująco przedstawia się na Po
graniczu, gdzie obserwujemy wzajemne przenikanie się kultur i tradycji. 
Uwaga ta odnosi się również do Śląska Cieszyńskiego, rozdzielonego
— decyzjami politycznymi podjętymi na początku lat 20-tych naszego 
stulecia—między Polskę i Czechy (Czechosłowację)2. Podział ten wywołał 
między innymi oderwanie sporej części ludności miejscowej polskiego 
pochodzenia, zamieszkującej lewobrzeżne tereny Olzy, od jej podstawowe
go trzonu zasiedlającego terytorium prawobrzeżne. W konsekwencji też na 
Zaolzie napłynęła znaczna liczba ludności czeskiej, zmieniając oblicze 
etniczne tego terenu3. W tej sytuacji pojawia się pytanie, w jaki sposób 
decyzje polityczne, ruchy migracyjne, a także wspomniane wyżej intensyw
ne kontakty pomiędzy ludnością obu krajów mające miejsce dzisiaj, 
wpłynęły na stan identyfikacji z regionem, „małą Ojczyzną”, oraz plany 
życiowe młodzieży zamieszkującej Śląsk Cieszyński4.

Badaniami objęto ogółem 1016 uczniów, uczęszczających do klas VIII 
szkół podstawowych, a także klas II i IV szkół ponadpodstawowych, 
zarówno z polskiej, jak i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego5. Grupom
— młodzieży polskiej w kraju i na Zaolziu, jak i młodzieży czeskiej
— zadano pytanie dotyczące między innymi stopnia utożsamiania się 
z zamieszkiwanym przez nie regionem. Chciano również określić obraz 
planów życiowych młodzieży, rozumianych tutaj jako plany związane 
z miejscem urodzenia i zamieszkania badanych grup.

Stopień (skala) identyfikacji młodzieży z regionem
Na podstawie otrzymanych wyników badań można powiedzieć, że 

grupą wykazującą najsilniejszy związek emocjonalny ze swym miejscem 
zamieszkania jest młodzież z Zaolzia. Aż w 89 % młodzież deklaruje silny 
stopień identyfikacji z „ziemią ojców i dziadów”6. Ziemie, na których 
mieszka, swój region, traktuje jako swoją Ojczyznę. Występuje tu pewna
— na obecnym etapie badań trudna do wytłumaczenia — sprzeczność. 
Młodzież ta uważa się za etnicznie polską. Wie, że Polacy mieszkali tu 
z dziada — pradziada. Wie też, że były to tereny pierwotnie polskie, a nie 
czeskie.Nie zgłasza, mimo to, pretensji do zmian granicznych, czyli do 
secesji Zaolzia z Czech.

Młodzież ta nie identyfikuje swojego regionu z częścią państwa pol
skiego lecz z częścią Czech. Jednakże jest w pełni świadoma, że jej region 
ojczysty to nie Czechy, tylko Śląsk Cieszyński.

Młodzież polska w kraju tylko w 29% czuje się silnie związana z re
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gionem. Zdecydowana większość badanej młodzieży polskiej wyraża 
przekonanie, iż w stopniu średnim identyfikuje się z „małą Ojczyzną”. 
Takie stanowisko przyjęło 46,2% badanych w Polsce. Dla większości 
młodzieży polskiej — w świetle przeprowadzonych badań — nie ma 
sprzeczności pomiędzy Ojczyzną a regionem. Region nie stanowi dla niej 
substytutu Ojczyzny. Dopuszczalna możliwość zmiany miejsca zamiesz
kania nie oznacza więc dla niej zerwania związków z regionem czy tym 
bardziej zdrady Ojczyzny. „Mała Ojczyzna” bowiem nie stanowi dla 
młodych Polaków przeciwwagi dla „wielkiej Ojczyzny”.

Jeżeli chodzi o młodych Czechów, to można zaobserwować, iż dominuje 
tu znaczna liczba osób (70,3%), które nie czują się związane z najbliższą 
okolicą, bądź też więź ta jest bardzo słaba. Tylko 5,1% ankietowanych 
silnie identyfikuje się z miejscem, w którym się urodziła i wychowała8. 
Z przeprowadzonych badań wynika, iż dla znacznej części tej grupy 
narodowej czeska część Śląska Cieszyńskiego to bez wątpienia część 
państwa czeskiego, jednak nie jest to jej „czeska” Ojczyzna. Tutaj być może 
kryją się powody słabych związków emocjonalnych tej części młodzieży 
Cieszyńskiego z zamieszkiwanym przez nią regionem.

Szczegółowe zestawienie wyników dotyczących tych spraw przedstawia 
tabela 1.

Tab. 1 Samookreślenie identyfikacji z regionem (podano w procentach)

Stopień identyfikacji 
z regionem

Młodzież
SP i PP w Polsce

Młodzież 
SP i PP na Zaolziu

Młodzież 
SP i PP w Czechach

silny 29,0% 89,0% 5,1%

średni 38,8% 7,8% 24,6%

słaby lub brak odp. 32,2% 3,2% 70,3%

Pozostaje oczywiście pytanie, jak silna jest emocjonalnie i jak poważne 
konsekwencje behawioralne ma rozważana tu samoidentyfikacja regional
na. Ponieważ na tym etapie rozwiązań identyfikacja ta ma charakter 
deklaratywny, uważam za niezwykle ważne skonfrontowanie tej kwestii 
z planami, jakie wiąże młodzież z regionem.

Plany życiowe młodzieży Pogranicza dotyczące regionu
Pogranicze polsko-czeskie jest terenem, na którym ciąży brzemię 

historii9, i któremu od wieków towarzyszą konflikty pomiędzy obu 
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narodami. Wśród ludności tego obszaru narosło wiele nie zawsze do końca 
uzasadnionych uprzedzeń.

Młodzież polska żyjąca na Zaolziu to zbiorowość (grupa) autochtonicz
na10, mająca polskie pochodzenie etniczne, posługująca się polskim 
językiem, jednak żyjąca poza granicami Polski11. Stąd też młodzież ta jest 
świadkiem zmian społecznych dokonujących się w obu społeczeństwach. 
Te specyficzne warunki — o czym wcześniej wspomniano — czynią 
sytuację bardziej złożoną, determinując jej plany życiowe związane z regio
nem, w którym żyje.

Na podstawie badań można wysunąć pogląd, iż zdecydowana większość 
młodzieży polskiej z Zaolzia — pomimo, że żyje w tych samych warunkach 
geograficznych (i ekonomicznych) co czeska — bardziej przywiązana jest 
do swojej rodzinnej ziemi, i w głównej mierze z nią wiąże swe plany 
i oczekiwania12. Za swoim regionem jako miejscem stałego pobytu 
opowiedziało się 58,5% ogółu badanych szkół podstawowych i 65,9% 
uczniów szkół ponadpodstawowych.

W przypadku dziewcząt i chłopców występują tu zauważalne różnice. 
Chłopcy uczęszczający do szkół podstawowych wiążą większe plany 
z pozostaniem w miejscu swojego zamieszkania aniżeli dziewczęta. Wśród 
młodzieży starszej to dziewczęta w liczbie 70,9% zamierzają pozostać 
w swej miejscowości, podczas gdy 56,6% chłopców deklaruje taki zamiar.

Być może, takie wyniki badań są konsekwencją wysokiego stopnia 
świadomości narodowej Zaolziaków13.Warto dodać również, że w kontek
ście wyników badań przeprowadzonych w tej zbiorowości14, młodzież 
zaolziańska uchodzi za najbardziej preferującą swój region, wiążącą z nim 
właśnie szanse urzeczywistnienia swoich życiowych oczekiwań. Wartość 
procentowa takiego wyboru wynosi 96,9%.

W sytuacji, kiedy wielu ludzi (a szczególnie młodzież) — na skutek 
„braku perspektyw” — decyduje się na wyjazd zagranicę, tak znaczący 
(procentowo) wybór regionu jako miejsca realizacji dążeń życiowych 
stanowi zjawisko niezwykle pozytywne, skłaniające do dużego optymizmu. 
Przywiązanie do regionu15 skłania do refleksji, iż poczucie regionalnego 
patriotyzmu, lojalności wobec tej ziemi i ludzi bliskich są dla dużej części 
młodzieży zaolziańskiej wartością nadrzędną, której nie przysłania np. 
kusząca propozycja emigracji do krajów zachodnich.

Warto w tym miejscu przytoczyć dane wskazujące, iż 11,2% młodzieży 
z Zaolzia wykazuje zainteresowanie Polską, jednak wyłącznie w katego
riach wypoczynku, turystyki, zabawy i zakupów16.
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Jeżeli chodzi o plany młodzieży polskiej żyjącej w Polsce, wśród 
ósmoklasistów tylko 29% wiąże je z regionem (38,6% wiąże plany 
zkrajem), 35,3% młodzieży pragnie wyjechać z kraju, by uczyć się języków, 
studiować i otrzymać stałą, dobrze płatną pracę. Chłopcy deklarują 
większą chęć wyjazdu aniżeli dziewczęta. Wśród młodzieży starszej tylko 
13,9% chce pozostać blisko miejsca swego urodzenia.

Uczniowie szkół czeskich są silnie nastawieni na wyjazd z kraju (67,4%). 
Nie odczuwają ani więzi z regionem, ani też więzi ze swoim krajem. Owa chęć 
ucieczki zagranicę, głównie do Niemiec, Francji, Belgii i Stanów Zjed
noczonych prawdopodobnie zdeterminowana jest nadzieją otrzymania 
dobrze płatnej pracy, dopiero potem ewentualnym zamiarem nauki języka17.

Można by sądzić, że młodzież czeska nie jest przygotowana do 
pokonywania trudności, na jakie napotyka w toku często gwałtownych 
przemian społecznych i gospodarczych. Wypowiedzi tej grupy nasycone są 
chęcią ucieczki zagranicę, gdzie życie wydaje się prostsze. Żądza pieniądza 
i może, w mniejszym stopniu, chęć podróżowania są czynnikami za
chęcającymi tę młodzież do wyjazdu z kraju.

Brak jednak dodatkowych badań, które ujawniając inny, nowy aspekt 
tego zagadnienia, tłumaczyłyby tak wielki pęd tej grupy społecznej do 
wielkich światowych cywilizacjiI8.Niemniej jednak na tym etapie badań 
nad zbiorowością można by rzec, że młodzież czeska jako jedyna nie 
odczuwa potrzeby więzi z regionem, „małą Ojczyzną”.

Czynnikiem determinującym tożsamość ludności polskiej żyjącej po obu 
stronach Olzy jest świadomość jej odrębności regionalnej. W przypadku 
młodzieży zaolziańskiej, na skutek oderwania jej od Macierzy i — tym 
samym — oderwania od bieżących polskich problemów angażujących 
w życie kraju, obserwuje się tu zjawisko dominacji więzi z regionem, który 
stanowi substytut Ojczyzny — Polski.
Spostrzeżenie to odnosi się w zasadzie do wszystkich badanych grup 
wiekowych.

Reasumując, można stwierdzić, iż młode pokolenie Zaolziaków — naj
bardziej z badanych grup — identyfikuje się z regionem, w którym 
dorasta19. Dla tej młodzieży region jest — można by rzec — substytutem 
Polski bez negatywnych — z punktu widzenia interesów państwa czeskiego 
— konsekwencji. Aż 96,9% Zaolziaków nie zamierza opuszczać ziemi 
swych ojców i dziadów, wyrażając w ten sposób wyjątkowo silne przywią
zanie do swojej „regionalnej Ojczyzny”, a także potrzebę trwania w niej, 
aby zachować jej tożsamość.
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Znacząca część polskiej młodzieży identyfikuje się z regionem, w którym 
żyje. Fakt ten jednak nie rzutuje bezpośrednio na jej plany życiowe, 
pomimo, iż region traktowany jest przez tę młodzież jako część jej 
Ojczyzny. Poczucie identyfikacji z regionem służy tej grupie bardziej dla 
podkreślenia odrębności wobec mieszkańców innych terenów Polski. 
Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, iż przywiązanie tej zbiorowo
ści do swojego terytorium lokalnego ulega znacznemu osłabieniu20. Tylko 
29% Polaków zamierza pozostać w miejscu swego zamieszkania.

Wśród młodzieży czeskiej — paradoksalnie wręcz —jedynie 5% bada
nych silnie identyfikuje z regionem, w którym dorasta. Młodzież ta nie 
uważa, aby po wyjeździe z Cieszyńskiego, prócz pozostawionej tu rodziny, 
istniał jeszcze jakiś czynnik wiążący ją emocjonalnie z tym regionem. Mło
dzi Czesi w najmniejszym stopniu wiążą swe plany życiowe z tą częścią 
Śląska. Przyszłość zaś widzą przede wszystkim w emigracji zagranicę lub 
przynajmniej na tereny, który określić by można jako rdzennie czeskie. Ta 
grupa młodzieży nie kryje swego braku przywiązania do Zaolzia, uważając 
tym samym za swoją Ojczyznę nie region, lecz Czechy „właściwe”. Dlatego 
też młodzież ta w najmniejszym stopniu utożsamia się z regionem, w któ
rym dorasta i generalnie nie wiąże z nim swej przyszłości. Można odnieść 
wrażenie, iż młodzież czeska nie czuje się na Śląsku Cieszyńskim „u siebie”.
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