


N
asza etnoarcheologiczna wędrówka badawcza po 
niezwykle bogatym kulturowo i historycznie terenie jakim 
jest gmina Muszyna, już się zakończyła. Przyszedł czas na 
pierwsze refleksje i spostrzeżenia. W kolejnych numerach 

„Wieści Muszyńskich” chcielibyśmy opowiedzieć o wybranych 
wątkach, które składają się na lokalne dziedzictwo kulturowe polsko-
-słowackiego pogranicza. Będą to jedynie urywki, momenty, wyimki 
z badań, które mamy nadzieję, choć trochę oddadzą wielowymiarowy 
charakter Muszyny i okolic. 
Jednym z niezwykle ważnych komponentów tworzących lokalny 
krajobraz kulturowy gminy Muszyna i nieodległych miejscowości 
słowackich jest ich przygraniczność. Mieszkanie na terytorium 
znajdującym się między dwoma obszarami państwowymi ma wymiar 

nie tylko przestrzenny, ale i kulturowo-symboliczny. W sytuacji 
pogranicza, jednostki i grupy społeczne żyją na styku dwóch lub 
więcej kultur, które stale wchodzą ze sobą w dialog, o pograniczu 
można więc mówić jako o przestrzeni międzykulturowego kontaktu. 
Temat granicy pojawiał się w opowieściach mieszkańców niezwykle 
często, ujawniając jej wielowymiarowy charakter: spotkania na 
granicy, przygraniczny handel, otwarte granice przed drugą wojną 
światową i jej zamknięcie po wojnie, bronowanie granicy, 
przekraczanie granicy, kapryśność rzeki. To przykładowe, zupełnie 
niewyczerpujące wyliczenie pokazuje, że granica jest płynna, bywa 
zmienna w czasie i przestrzeni, stale konstruowana i negocjowana 
w zależności od kontekstu społecznego, historycznego 
i kulturowego. Mimo to nie stanowi bariery, bardziej łączy niż dzieli, 
co podkreślali mieszkańcy po stronie polskiej i słowackiej. „My 
chodzimy do Polski a Polacy przychodzą tu (...). Jedzenie jest, pije się 
i śpiewa do rana. My tu wszyscy się znamy. Kiedyś chodziło się na 
zakupy, na targ do Muszyny. Na jagody się chodziło, po mleko, po 
sery, po wszystko” – usłyszeliśmy od Pana Michała z Lipnika Małego. 
Warto wspomnieć o społeczno-kulturalnych, transgranicznych 
inicjatywach społecznych, jak „Spotkania na kładce Żegiestów-
Sulin”, które integrują lokalne wspólnoty z dwóch stron Popradu. 
Wspólne świętowanie pomaga podtrzymywać dobre stosunki polsko-
-słowackie. Oprócz działań podejmowanych na poziomie gminnym, 
kontakty międzykulturowe i międzyludzkie zawiązują się niejako 
oddolnie, nieformalnie, poprzez prywatne inicjatywy i spotkania. 
Pani Helena z Leluchowa opowiadała o współczesnym, codziennym 
życiu w warunkach pogranicza: „Chodzimy jeden do drugiego bardzo 
często. Jeżeli są imieniny, to jesteśmy zapraszani i tak samo oni do 
nas przychodzą. Jesteśmy jak rodzina. Słowacy są gościnni i tacy 
szczerzy. Pięknie śpiewają. Takie głosy mają, że jak zaczną śpiewać 
te swoje piosenki, to za samo to warto ich zaprosić.” Mieszkańcy 
starszej generacji przechowują w swej pamięci obraz granicy
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 czasów wojennych i powojennych. Granicy, 
która sztucznie dzieliła, szczelnie pilnowała. 
Opowieści o tych – jak to często podkreślali 
nasi rozmówcy – ciężkich czasach, raz 
pokazują prawdziwe ludzkie dramaty (historia 
chłopaka – Polaka, którego dziewczyna była 
Słowaczką i który został zastrzelony, kiedy 
przekraczał granicę, by odwiedzić ukochaną), 
i n ny m  r a z e m  m a j ą  w  s o b i e  w ą te k 
humorystyczny (anegdota o prosiaku, który 
miał trafić na weselne stoły i przeszedł przez 
granicę. Szczęśliwie udało się go sprowadzić 
na stronę polską). Łączy je natomiast jedno, 
bez względu na czasy i okoliczności, na 
poziomie czysto ludzkim, biograficznym, 
relacje polsko-słowackie układają się dobrze. 
Najlepszą tego egzemplifikacją są słowa pani 
Ewy z Leluchowa: „Były czasy, kiedy oni nas 
wspomagali, ale były też czasy, kiedy my ich 
wspomagaliśmy. Polacy i Słowacy to są 
zbliżone narody, tacy bratankowie.” 
Przy okazji rozmów o granicy trafiliśmy na 
ciekawy wątek dotyczący strażnicy granicznej 
w Leluchowie, wzniesionej w latach 1940-
1941 na potrzeby niemieckiego wojska. Po 
wojnie budynek ten był wykorzystywany przez 
Wojska Ochrony Pogranicza, a w latach siedemdziesiątych XX wieku 
został przejęty przez Zespół Obiektów Turystycznych PTTK 
w Krakowie i zaadaptowany na schronisko. W czasach swojej 
świetności schronisko posiadało pięćdziesiąt miejsc noclegowych, 
świetlice oraz bufet. W pamięci starszych mieszkańców Leluchowa 
budynek ten zapisał się jako miejsce, w którym elektryczność 
pojawiła się na długo przed tym, zanim zelektryfikowana została 
sama wieś. Trochę młodsza generacja wspomina strażnicę jako 
piękny drewniano-murowany obiekt architektoniczny a pokolenie, 
którego dzieciństwo przypada na lata dziewięćdziesiąte XX wieku, 
pamięta jedynie jej ruiny – idealny obszar do dziecięcych eksploracji. 
Ekipa archeologów dokonała inwentaryzacji tego miejsca, szukając 
w lokalnym krajobrazie Leluchowa materialnych śladów obecności 
strażnicy. 
Współcześnie miejsce, w którym znajdowała się strażnica przy 
przejściu granicznym w Leluchowie, wygląda zupełnie inaczej niż 
przed kilkudziesięcioma laty. Powstał m.in. Most Wyszehradzki, 
którego budowa częściowo zmieniła miejscową topografię terenu. 
Pod nim przepływa niewielki strumień Smereczek, znaczący przebieg 
granicy. Dlatego też dokonana prospekcja powierzchniowa nie 
wykazała obecności naziemnych reliktów obiektu dawnej strażnicy. 
Rozpoznanie terenowe utrudniała także gęsta, trawiasto-krzewiasta 
pokrywa roślinna znajdująca się w otoczeniu. Widoczny jest jeszcze 
prawdopodobnie częściowo zachowany bruk dawnej drogi. Granica 
utraciła swój dawny charakter również na skutek współczesnych 
przemian geopolitycznych. Uruchomienie małego ruchu granicznego 
w 1997 roku, a następnie wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 
roku i uruchomienie strefy Schengen w trzy lata później skutkowały 
zmianami obserwowanymi w krajobrazie kulturowym pogranicza.

Pracownicy i studenci Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej 
oraz Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

