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13.03.2013 r. 

 

Temat rozprawy  

 

Kształtowanie obrazu przeszłości w krajobrazie kulturowym Nysy po drugiej wojnie 

światowej (przekazy symboliczne w sferze publicznej) 

 

Przedmiotem rozprawy jest zrekonstruowanie obrazów przeszłości kreowanych w 

mieście ze szczególnie bogatymi tradycjami i licznymi zabytkami (dawna stolica nyskiego 

księstwa biskupów wrocławskich, później jedna z najważniejszych twierdz w państwie 

pruskim, duże miasto garnizonowe i ważny ośrodek administracyjno-kulturalny w rejencji 

opolskiej), które w 1945 r. zmieniło po raz kolejny swoją przynależność państwową, 

„wracając do Macierzy”.  

Rekonstrukcja obrazów przeszłości państwa i narodu polskiego, Śląska Opolskiego, 

regionów pochodzenia oraz Nysy dotyczy całego okresu powojennego, od maja 1945 r., kiedy  

miasto  przejęte zostało przez polskie władze administracyjne od komendantury radzieckiej, 

do końca pierwszej dekady XXI w. Periodyzacji powojennych dziejów autorka dokonała, 

stosując dwa kryteria. Formalnym wyznacznikiem pierwszego są regulacje prawne na 

szczeblu międzynarodowym dotyczące zachodniej granicy Polski, natomiast drugie kryterium 

to stwarzane władzom samorządowym, lokalnym i regionalnym 

zbiorowościom/społecznościom oraz obywatelom możliwości działań o charakterze 

symbolicznym w sferze publicznej. 

Prezentując poszczególne okresy powojennych dziejów miasta, autorka poddała 

analizie nośniki pamięci kulturowej w przestrzeni publicznej miasta, takie jak: zabytki i układ 

urbanistyczny; nazewnictwo ulic, placów, dzielnic i obiektów; patroni instytucji, organizacji, 

stowarzyszeń i imprez; trwałe upamiętnienia (pomniki i tablice pamiątkowe); muzeum; 

obchody świąt i rocznic, zrekonstruowała też kreowany wizerunek miasta. Badała, co z 

zastanej spuścizny kulturowej zachowano, a co odrzucono, niszcząc lub skazując na 

popadanie w dalszą ruinę; jakie wydarzenia i osoby z przeszłości upamiętniano w przestrzeni 

publicznej. Duże zniszczenia substancji materialnej, zwłaszcza w centrum miasta, w ostatniej 
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fazie drugiej wojny światowej i prawie całkowita wymiana ludności (z niemieckiej na polską) 

sprawiły, że możliwości zmiany fizjonomii krajobrazu były w Nysie większe niż w 

ośrodkach, w których ciągłość miasta nie została przerwana w żadnym z tych wymiarów bądź 

doznała uszczerbku w jednym wymiarze. Nośniki pamięci wprowadzane do krajobrazu 

kulturowego nowego miejsca osiedlenia autorka analizowała również pod kątem 

kultywowania dziedzictwa historyczno-kulturowego miejsca pochodzenia mieszkańców 

miasta, przybyłych z różnych obszarów Polski, także z dawnych Kresów Wschodnich, i 

reemigrujących z innych krajów.   

Przedmiotem badań autorki jest zarówno kształtowanie krajobrazu kulturowego 

(wprowadzanie lub likwidowanie materialnych nośników pamięci), jak i dane kulturowe 

(przekaz symboliczny – obrazy przeszłości kreowane w określonym czasie). W związku z 

tym stosuje  metody i techniki badawcze z warsztatu historyka oraz kulturoznawcy. Analizę 

na poziomie kulturowym prowadzi w oparciu o koncepcję pamięci kulturowej Jana i Aleidy 

Assmannów.  

Na podstawie przeprowadzonych badań autorka rozprawy stwierdziła, że kreowane w 

Nysie obrazy przeszłości wykazują związek z panującą w danym okresie ideologią, nie można 

jednak mówić o pełnej zgodności upamiętnień z polityką historyczną realizowaną przez 

poszczególne ekipy partyjno-rządowe czy rządowe. W całym powojennym okresie część 

obrazów przeszłości tworzonych w Nysie wykazuje pewne cechy wspólne z właściwą 

zbiorowościom na ziemiach włączonych do Polski po drugiej wojnie światowej pamięcią 

kulturową, różniąca się od ogólnopolskiej, czyli na ziemiach, które w granicach 

Rzeczypospolitej pozostają od okresu międzywojennego. Część obrazów przeszłości 

kreowanych w Nysie charakteryzuje się swoistymi lokalnymi cechami, które nie występują w 

innych miejscowościach na ziemiach włączonych po drugiej wojnie światowej do Polski, przy 

czym tworzone w lokalnej zbiorowości obrazy przeszłości cechują się większą autonomią od 

wersji dziejów narzucanej przez propagandę lub forsowanej przez politykę historyczną 

państwa czy władze szczebla wojewódzkiego, gdy władze lokalne oraz obywatele mają 

większe kompetencje o charakterze samorządowym. Specyfika kształtowanej lokalnie 

pamięci kulturowej ujawniła się zwłaszcza w pierwszym pionierskim okresie oraz w 

społeczeństwie obywatelskim budowanym po przełomie 1989 r. Autonomiczność dotyczy 

sposobu przedstawiania nie tylko dziejów lokalnych, lecz również wprowadzanych do 

przestrzeni publicznej upamiętnień nawiązujących do dziedzictwa historyczno-kulturowego 

narodu polskiego i regionów pochodzenia nowych, powojennych mieszkańców.  

Rozprawa składa się – oprócz wstępu – z sześciu rozdziałów, podsumowania oraz 
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stosownych wykazów. Rozdział teoretyczno-metodologicznym zawiera opis przedmiotu 

badań, charakterystykę stanu badań, stosowanych metod badawczych i hipotezy. Rozdział 

drugi prezentuje krajobraz kulturowy Nysy do maja 1945 r. oraz bilans otwarcia polskich 

powojennych dziejów miasta. Kolejne cztery rozdziały dotyczą krajobrazu kulturowego Nysy 

(nośniki pamięci i obrazy przeszłości) w poszczególnych okresach powojennych dziejów 

miasta.    

 

Przewód doktorski otwarty jest na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego 

Promotor pracy doktorskiej – dr hab. Janina Hajduk-Nijakowska, prof. UO 

Planowana obrona rozprawy doktorskiej – 2013 r.  


