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Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia

Dla socjologa wielokulturowość Wrocławia wydaje się być tak oczywista, jak
kontrowersyjna. Fakt dla niektórych niewątpliwy bywa przez wielu podważany,
jednak socjolog winien znaleźć sposób, by ową sprzeczność rozwikłać. W sukurs
przychodzi teoria dająca różne propozycje ontologiczne. Wielość obowiązujących
w dyscyplinie paradygmatów pozwala badaczowi patrzeć na zjawisko z różnych
perspektyw: obiektywnej i subiektywnej, zewnętrznej i wewnętrznej.
Prezentowany artykuł ma na celu przybliżenie zjawiska wrocławskiej wielokulturowości w perspektywie medialnej. Z jednej strony warto pokazać, jak o wielokulturowości mówi się w dyskusji prasowej, z drugiej odnieść treści medialne do –
tworzącej w tym wypadku kontekst – skali zjawiska oraz wyników badań przeprowadzonych wśród wrocławian. W artykule zarysowana zostanie charakterystyka
realnego zróżnicowania etnicznego struktury miasta, zawartość wybranych treści
medialnych dotyczących tematyki wielokulturowości oraz wyniki badań socjologicznych dotyczących dostrzegania przez mieszkańców promocji wielokulturowości
miasta w mediach, świadomości wielohistoryczności Wrocławia oraz swoistej
otwartości na włączanie poszczególnych kategorii do zbiorowości wrocławian. Wiele
przesłanek upoważnia do postawienia tezy, że wielokulturowość Wrocławia jest
projektem światopoglądowym, realizowanym między innymi w mediach.
Aby choćby najogólniej nakreślić związek, jaki istnieje między przekazem medialnym a stanem świadomości określonych społeczności, odwołać się należy do
koncepcji doświadczeń zapośredniczonych Anthony`ego Giddensa. Uważa on, iż
„praktycznie całe ludzkie doświadczenie jest zapośredniczone”, a narzędziem umożliwiającym zaistnienie takiego stanu jest z pewnością język, a w kolejnych stadiach
rozwoju społecznego – media, które w następujących po sobie epokach przybierały
nowe formy technologiczne. Konsekwencją przyjęcia tego założenia jest konstatacja,
iż z wieloma zjawiskami człowiek styka się niezwykle rzadko (lub wręcz wcale),
natomiast często doświadcza ich za pośrednictwem mediów. Przy czym istnieje problem realności tego, co jest przedmiotem owego doświadczania, gdyż „w warunkach
nowoczesności środki przekazu nie tyle odzwierciedlają rzeczywiste zdarzenia, ile
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częściowo je tworzą” – choć nie znaczy to, jak twierdzi autor, że wytworzyły one
samodzielną „hiperrzeczywistość”1. Tak czy inaczej, aktywność mediów skutkować
może zatarciem granicy pomiędzy oryginalnymi spostrzeżeniami człowieka a rzeczywistością „odbieraną” ze środków masowego przekazu, a w konsekwencji przyswaja2
niem i dopasowywaniem do własnych wyobrażeń określonej wersji rzeczywistości .
Idąc jeszcze dalej, można powiedzieć, że media są „głównym narzędziem tworzenia
właściwego wrażenia i produkowania odpowiednich poglądów”3, i dotknąć tym
samym problemu roli mediów w konstruowaniu opinii publicznej. W refleksji socjologicznej nad statusem opinii publicznej dominują ujęcia krytyczne, które mówią, że
dawno przestała ona być publiczna (w znaczeniu: niezależna, wypracowywana
w dyskusji, wsparta na wiedzy i racjonalności), a stała się konstruktem opartym
między innymi na emocjach i skojarzeniach kształtowanych między innymi pod wpływem perswazji medialnej; jest wręcz, zdaniem niektórych, fikcją, mitem, szkodliwym
złudzeniem, sprzężonym z konsumpcją „medialnej papki” i „trwaniem w wirtualnej
4
rzeczywistości” .
Wskazanie na istotne, z punktu widzenia prezentowanej problematyki, kreacyjne
funkcje mediów, pociąga za sobą konieczność określenia tego, o czym one mówią i co
mówią. Wydaje się bowiem, że konkretne interpretacje określonych zjawisk proponowane przez nadawców medialnych są nie mniej ważne niż fakt, że w ogóle o tych
zjawiskach się mówi.
Kuszące w swej prostocie, ale wielokrotnie już sfalsyfikowane w badaniach nad
wpływem mediów na odbiorców, jest założenie, iż w oczywisty sposób wyrabiają oni
sobie pogląd i interioryzują go jako swój w następstwie przyswajania treści medialnych. Otóż z różnych powodów (posiadania specyficznej wiedzy, szczególnego krytycyzmu czy sceptycyzmu lub niskich kompetencji) odbiorcy komunikatów masowych
rozumieją je i interpretują w różny sposób. Stuart Hall wskazuje na trzy możliwe
sposoby dekodowania komunikatu medialnego, które mogą się stać udziałem poszczególnych odbiorców: po pierwsze, działanie w ramach dominującego kodu
(media produkują komunikat, a masy go konsumują, w związku z czym ma miejsce
zbieżność pomiędzy „odczytaniem” odbiorcy a „odczytaniem preferowanym”), po
drugie, stosowanie kodu z możliwością jego wynegocjowania – odbiorca komunikatu
„przyswaja ogólne zasady dominującej ideologii, lecz odrzuca ją w konkretnych
wypadkach” i po trzecie, zastępowanie jednego kodu innym – dostrzeganie przez
odbiorcę braku obiektywizmu w mediach, na skutek czego „podejmuje [on]
zorganizowany wysiłek, by zdemitologizować podawane wiadomości”5. Zatem
1
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001,
s. 33-39.
2
E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, tłum. J. Gilewicz, Poznań 2004, s. 164.
3
P. Żuk, Wprowadzenie, [w:] My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, P. Żuk, J. Pluta (red.), Wrocław 2006,
s. 11.
4
M. Czyżewski, Opinia publiczna czy opublikowane nastroje? O niektórych warunkach społeczeństwa obywatelskiego, „Kultura i Społeczeństwo”, 2002, nr 3, s. 116-120.
5
E. Griffin, Podstawy komunikacji społecznej, tłum. O. Kubińska, W. Kubiński, M. Kacmajor, Gdańsk 2003, s. 374.
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oddziaływanie tych samych treści przekazu medialnego na odbiorcę nie jest tak
oczywiste, i nie ma gwarancji dekodowania przekazu w sposób zamierzony przez
nadawcę.
Z kreacyjną funkcją mediów związana jest również koncepcja agenda-setting,
dotykająca między innymi problemu przeniesienia hierarchii spraw uznanych za
ważne z przestrzeni medialnej (agendy medialnej) do opinii publicznej (agendy
publicznej). W wyniku studiów empirycznych nad agendą założyć należy, że media
ukierunkowują uwagę odbiorców na dane wydarzenia, podpowiadają im, „o czym
mają myśleć” i „w jaki sposób mają myśleć”. Jest to możliwe w wyniku długotrwałego
procesu mimowolnego uczenia, w trakcie którego ludzie przyswajają sobie fakty
kreujące ich poglądy i wyobrażenia na temat różnych sytuacji. Przy czym do owego
przeniesienia nie wystarczy sama dostępność określonych kwestii w mediach, znaczącą rolę odgrywają bowiem jednostkowe nastawienia, powodowane między
innymi poczuciem związku z daną sprawą i niepewnością co do jej treści (są to
6
składowe „potrzeby orientacji”), a także zakresem codziennych doświadczeń .

Demograficzna wielokulturowość Wrocławia
Punktem wyjścia, a zarazem kontekstem dla prowadzonych tu rozważań powinny
stać się dane opisujące realne zróżnicowanie etniczne Wrocławia. Ponieważ będziemy zmierzać do rekonstrukcji wizji świata zapośredniczonego przez media i wyobrażonego społecznie, odniesienie się do tzw. twardych danych jest pożądane.
Możliwość opisania struktury społecznej mieszkańców Wrocławia jest ograniczona
przez dostępność danych urzędowych cechę tę rejestrujących oraz poziom ich agregacji. Przywołajmy zatem kilka przykładowych danych ukierunkowujących na myślenie o skali zjawiska zróżnicowania etnicznego we Wrocławiu. Konstytuują je w tym
konkretnym przypadku trzy wymiary: 1) zróżnicowanie powojennych osadników oraz
2) obecność w mieście mniejszości narodowych i etnicznych (z którymi wiąże się
zróżnicowanie religijne), a także 3) obcokrajowców. Pierwsze dwie wspomniane
7
kategorie są zakorzenione w lokalnej społeczności, drugie to ludność niestała .
Kwestię zróżnicowanego pochodzenia powojennych osadników często przywołuje się w dyskusjach o wielokulturowości Wrocławia. W świadomości wielu żywe jest
przekonanie o lwowskim pochodzeniu mieszkańców. Spis powszechny z 1950 roku
zarejestrował, że do stolicy Dolnego Śląska napłynęły trzy główne strumienie osadnicze: z byłych ziem polskich włączonych do ZSRR (30%), z województwa poznańskiego
(12%) oraz z Warszawy i województwa warszawskiego (14%)8. Jak pokazuje Irena
Turnau, spośród przybyłych z ZSRR najwięcej osadników pochodziło z województwa
6

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, tłum. B. Radwan, Kraków, 2008.
P. Rybicki, Społeczeństwo miejskie, Warszawa 1972, s. 123.
8
L. Kosiński, Pochodzenie terytorialne ludności Ziem Zachodnich w 1950 roku, „Dokumentacja Geograficzna”, z.2,
Warszawa, 1960.
7
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lwowskiego (5,4%), wołyńskiego (4,6%) oraz wileńskiego (1,2%) . W kolejnych
dekadach różnice między nimi zaczęły zanikać, a powstała homogeniczna zbiorowość
ogranicza się do pielęgnowania niektórych tradycji i pamięci o swojej historii.
Według Spisu Powszechnego z 2002 roku we Wrocławiu mieszkało 1559 przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych. Najliczniejsze kategorie stanowili
Romowie (467 osób), Niemcy (404 osób), Ukraińcy (250 osób), Rosjanie (123 osób),
Żydzi (122), Łemkowie (101 osób)10. Nawet jeśli uznać, że w spisie zarejestrowano
„jedynie liczbę zorganizowanych członków danej grupy oraz osoby najbardziej
uświadomione narodowo, niezależne i nienarażone na negatywne skutki swojej
11
deklaracji narodowościowej” , a ich faktyczna liczba jest kilkakrotnie większa, to nie
stanowią oni nawet promila ludności miasta. Podobnie jest w przypadku zróżnicowania religijnego, łączonego z wielością narodów – i w tym przypadku mamy do
czynienia z przewagą jednej dominującej kategorii. Oprzeć się w tym wypadku należy
na deklaracjach przedstawicieli poszczególnych wyznań: ewangelicy mają około
1000 wiernych, grekokatolicy wskazują na 500 wiernych, żydzi około 300 członków
gminy, natomiast liczba dominicantes, czyli wiernych policzonych w 2010 roku we
wrocławskich parafiach rzymskokatolickich, wyniosła niemal 140 000.
Zakorzenione w lokalnej społeczności są zapewne również osoby mieszkające
w mieście, które otrzymały obywatelstwo polskie – od roku 2007 do 2011 było ich
315. O pewnym przywiązaniu do Wrocławia i wpływie na jego pejzaż etniczny mogą
świadczyć także małżeństwa mieszane zawierane w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego. Średnio rocznie, w 1998-2010, zawieranych było około 120 takich związków,
najczęściej z obywatelami Ukrainy (25%), Niemiec (14%), Wielkiej Brytanii (7%).
Wśród ludności niestałej tworzyć wielokulturowość miasta mogą między innymi
turyści. Od roku 2000 liczba turystów zagranicznych korzystających z noclegów wzrosła ze 130 000 do 230 000 w roku 2011; również „na chwilę”, choć może nieco dłuższą,
przybywają do Wrocławia studenci – w ramach programu Erasmus, od początku jego
trwania, do Wrocławia przybyło 3228 studentów. Można by przywołać jeszcze dane
o liczbie zezwoleń wydanych cudzoziemcom na zamieszkanie na czas określony,
zezwoleń na osiedlenie się, prawa stałego pobytu dla obywateli UE, jednak są one
agregowane dla całego województwa. Niemniej jednak wielkości te są niewielkie
12
i oscylują w sumie wokół dwóch-trzech tysięcy wydanych decyzji administracyjnych .

9

I. Turnau, Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia, Poznań 1960, s. 31.
J. Makaro, Czy Wrocław jest miastem wielokulturowym? Socjologiczna refleksja nad potocznym i naukowym
funkcjonowaniem kategorii wielokulturowości, [w:] Tożsamość na styku kultur, t.2, I. Masojć, H. Sokołowska (red.),
Wilno, 2011, s. 114 (na podstawie: niepublikowane dane GUS, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002
roku).
11 H. Chałupczak, Liczba mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w świetle powszechnego spisu ludności
z 2002 roku oraz badań naukowych, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w procesach transformacji oraz integracji,
E. Michalik, H. Chałupczak (red.), Lublin 2006, s. 263.
12 K. Dolińska, J. Makaro, O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia, Wrocław 2013.
10
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Powyższe dane pokazują zatem niewielką skalę zjawiska. Oczywiście należy mieć
świadomość, że rejestrują one zaledwie jego część, ale przywołane wielkości, szczególnie opisujące kategorie trwale związane i silniej zakorzenione w lokalnej społeczności, pokazują, że nie stanowią one nawet 1% mieszkańców Wrocławia.

Medialna wielokulturowość Wrocławia
Przedstawiona charakterystyka realnego zróżnicowania mogłaby sugerować, że
o zjawisku wielokulturowości we Wrocławiu mówić nie można. Jednak treści prezentowane w lokalnych mediach sugerują, że ono istnieje. W tym fragmencie odwołać
się chcemy do publikacji wrocławskiego dodatku „Gazety Wyborczej”. I chociaż
o wielokulturowości Wrocławia pisze się również w „Gazecie Wrocławskiej”, mówi
w lokalnej telewizji i radio, to jednak w publikacjach „Gazety Wyborczej” da się wyodrębnić pewne całości, które dobrze zobrazują problem medialnego kształtowania
przekonań o wielokulturowości miasta.
Pierwszą kwestią, o której trzeba wspomnieć, jest prowadzona przez „Gazetę”
dyskusja nad historycznym dziedzictwem Wrocławia. Za jej symboliczny początek
można przyjąć przełom wieków i zainicjowaną przez wrocławską redakcję akcję „Oddajcie, co nasze” (realizowaną przy zaangażowaniu wrocławian). Miała ona na celu
doprowadzenie do powrotu do Wrocławia z warszawskich placówek muzealnych
dzieł sztuki, które z historią Dolnego Śląska i jego stolicy się wiążą. W kolejnych latach
pojawiały się artykuły popularnonaukowe, omawiające różne aspekty historii
miasta, ze szczególnym uwzględnieniem jej niemieckiego okresu. Drugi rodzaj wypowiedzi prasowych ma charakter publicystyki politycznej, bowiem przyczynkiem do
odwołań historycznych w tym przypadku są działania stricte polityczne albo mające
polityczne reperkusje. Gazeta generalnie stoi w tym wypadku na stanowisku uznawania i przywracania dzisiejszym przestrzeniom i pamięci mieszkańców niemieckiego
dziedzictwa kulturowego. Za przykład niechaj posłuży nieudana próba nadania
przedwojennej nazwy fragmentowi parku Południowego „Wzgórze Bendera” (uzasadniane chęcią uhonorowania przedwojennego nadburmistrza miasta) czy udana
zmiana nazwy Hali Ludowej na obowiązującą przed wojną Halę Stulecia. Obie idee są
akceptowane i popularyzowane przez wrocławski dodatek do GW. Poruszając tematy
historyczne, które nabierają specyficznego współczesnego brzmienia, redakcja automatycznie zajmuje pewną pozycję w sporze ideologicznym, który owe konteksty
narzucają. Stąd w wielu przypadkach przedwojenna historia Wrocławia staje się osią
sporu między zwolennikami ideologii włączania we współczesną tożsamość miasta
elementów niemieckiego dziedzictwa kulturowego oraz jej przeciwnikami – postawę
tych ostatnich (tytuły prasowe, publicyści, politycy) charakteryzuje cytat o „pełzającej germanizacji Wrocławia”. Przybliżanie historii, ale również polemiki polityczne
z historią w tle wywołują jeden generalny efekt – wpuszczają w przestrzeń publiczną
nie tylko wiedzę o przeszłości, ale zgodnie z koncepcją agenda-setting, ustanawiają
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jej ważność. John B. Thompson podkreśla rolę mediów w tworzeniu tego, „co możemy dziś nazwać >historycznością medialną<: nasze poczucie przeszłości, odczucie
tego, jak przeszłość rzutuje na nas obecnie, bardzo się uzależniły od stale poszerzanych ofert medialnych form symbolicznych. Tym samym teraźniejszość jest
budowana w kontekście przeszłości. Przekaz medialny – bez względu na to, czy
sprzyjający, czy przeciwny eksponowaniu niemieckiego dziedzictwa kulturowego –
przypomina o wielokulturowej historii miasta, buduje przekonanie o jego obecnej
wielokulturowości.
Drugim obszarem tematycznym, ważnym z punktu prowadzonych tu rozważań,
jest debata toczona na przełomie roku 2011/2012 pod hasłem: „Czy Wrocław jest
miastem wielokulturowym?” W dyskusji zainicjowanej przez redaktora naczelnego
wrocławskiego dodatku „Gazety Wyborczej” wzięli udział przedstawiciele lokalnych
elit, intelektualiści i samorządowcy. Ich wypowiedzi układają się w kontinuum, na
którym z jednej strony znajdują się sądy podające w wątpliwość wielokulturowość
miasta, z drugiej zaś sądy, które ten pogląd podzielają. Przy czym trzeba zaznaczyć, że
sceptyczni dyskutanci dzielą się na tych, którzy w wielokulturowości dostrzegają
szanse albo zagrożenia dla rozwoju lokalnej społeczności. Jerzy Sawka, prowokując
i rozpoczynając dyskusję, wygłosił tezę kontestującą popularny pogląd, mówiąc, że
„Wbrew temu, w co wielu wierzy, Wrocław nie jest miastem wielokulturowym, lecz
miastem, które chce być jako takie postrzegane i taki mit na powszechny użytek
14
tworzy” . Stawia tezę, że wielokulturowość miasta jest produktem marketingowym,
który w zderzeniu z codziennością (przywrócenie przedwojennej nazwy wzgórza
Georga Bendera, eksperyment licealistów, którzy przebrani za muzułmanów i Żydów
w przestrzeni miasta spotykali się – oględnie rzecz nazywając – z brakiem akceptacji)
nie sprawdza się. Głos w dyskusji zabrała antropolog kultury Hana Červinkova, która –
nawiązując do wieloetnicznej tradycji Europy Środkowej – podkreślała brak zróżnicowania etnicznego i religijnego wśród wrocławian15. Michał Syska, publicysta „Krytyki
Politycznej”, skupia się na potencjalnych korzyściach, jakie ów mit może przynieść;
zalecając dystans i krytycyzm postuluje, by nie odrzucać mitu wielokulturowego
16
17
Wrocławia w całości . Klaus Bachmann , profesor politologii, przestrzega przed
idealizowaniem imigrantów i mniejszości narodowych, bowiem wielokulturowość to

13

J. B. Thompson, Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów, tłum. I. Mielnik, Wrocław, 2001, s. 40.
J. Sawka, Wielokulturowy Wrocław to lipa. Chcemy, by tak myślano, 14.12.2011. http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35771,10812071,Wielokulturowy_Wroclaw_to_lipa__Chcemy__by_tak_myslano.html (dostęp:
16.05.2012).
15 H. Červinkova, Wrocław nie jest wielokulturowy, 9 proc. to katolicy, 18.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35771,10833675,Wroclaw_nie_jest_wielokulturowy__90_proc__to_katolicy.html (dostęp:
16.05.2012).
16 M. Syska, Mit o wielokulturowości może Wrocławiowi pomóc, 18.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/
1,35771,10833681,Syska__Mit_o_wielokulturowosci_moze_Wroclawiowi_pomoc.html (dostęp: 16.05.2012).
17 Bachmannowi należy chyba oddać palmę pierwszeństwa w dostrzeżeniu problemu wrocławskiej wielokulturowości. Już w 2005 roku określił wielokulturowość Wrocławia mianem mitu na łamach „Polityki”: K. Bachmann,
Wielowrocław, „Polityka”, 2005, nr 24, s. 98-99.
14
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również konflikty, które trzeba nauczyć się rozwiązywać, a obowiązujący „kicz wielo18
kulturowości” utrudnia refleksję nad realną wielokulturowością .
W innym duchu wypowiadają się przedstawiciele wrocławskiego i dolnośląskiego
samorządu – Dariusz Tokarz, pełnomocnik wojewody dolnośląskiego ds. mniejszości
narodowych i etnicznych oraz Paweł Romaszkan, dyrektor biura promocji Wrocławia.
Ten pierwszy, nie zgadzając się z tezą o micie wrocławskiej wielokulturowości, mówi
raczej o jej specyfice wyrażającej się w bogatej tradycji historycznej i niewielkim
zróżnicowaniu etnicznym, zaś o jej promowaniu mówi, że „to działania marketingowe są odpowiedzią na coraz głębsze odkrywanie i poznawanie historii miasta”19.
Natomiast Paweł Romaszkan w emocjonalnej wypowiedzi nie zgadza się na ujmowanie wielokulturowości Wrocławia w kategoriach mitu, pisząc: „Nie jest to kolejny
cyniczny zabieg rządzących, który definiowany jest w promocyjnym haśle Wrocław
miastem spotkań. To jest metafora historii Wrocławia”. I dalej, wskazuje, że wielo20
kulturowe tradycje budują dzisiejszą tożsamość miasta .
Na koniec warto przywołać wypowiedź przedstawiciela mniejszości ukraińskiej
Ihora Salomona, który nie podejmując się ostatecznego rozstrzygnięcia, zwraca
raczej uwagę na problemy konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego, w ramach
którego owa wielokulturowość miałaby zaistnieć. Jak sam mówi, wrocławska wielokulturowość z daleka prezentuje się „całkiem powabnie”, ale gdy spojrzeć bliżej, to
media nie są zainteresowane Festiwalem Kultury Niemieckiej, a stowarzyszenia
mniejszości narodowych siedziby mają w kamienicy „nieremontowanej od Festung
Breslau”. Owa niechęć albo niemożność jednoznacznego opowiedzenia się autora za
statusem wrocławskiej wielokulturowości jest Barthesowskim punctum prowadzonej dyskusji, a przywołany cytat celnym jej podsumowaniem: „A z wielokulturowością Wrocławia jest jak z objawieniem w Oławie. Tysiące chciały zobaczyć
cudowny obraz i zobaczyły, tysiące nie chciały i nie zobaczyły i wszyscy zostali przy
swoim”21.
Trzecią kwestią, którą należy choćby zasygnalizować, są pozostałe przypadki
mówienia o wielokulturowości Wrocławia. W przeciwieństwie do omówionych
wcześniej narracji, które można by określić mianem celowych projektów ideowych,
warto pokazać, przy jakich jeszcze okazjach oraz w jakich kontekstach wrocławska
wielokulturowość pojawia się w mediach. Bowiem – nie podejmując się rozstrzygnięcia tej kwestii – można się zastanowić, czy nie są bardziej znaczące dla budowania
18 K. Bachmann, Wielokulturowy Wrocław? Czekają nas poważne konflikty, 19.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/
wroclaw/1,35764,10839251,Wielokulturowy_Wroclaw__Czekaja_nas_powazne_konflikty.html (dostęp:
16.05.2012).
19 D. Tokarz, Dwa aspekty mitu wielokulturowego Wrocławia, 20.12.2011 http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/
1,35771,10845904,Dwa_aspekty_mitu_wielokulturowosci_Wroclawia.html (dostęp: 16.05.2012).
20 P. Romaszkan, Jestem dumny, że Max Berg i Edyta Stein byli wrocławianami, 28.12.2011
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10878499,Jestem_dumny__ze_Max_Berg_i_Edyta_Stein_byli_wrocla
wianami.html (dostęp: 16.05.2012).
21 I. Salamon, Kultura może łączyć. Zamiast prowokować lepiej informować, 28.12.2011
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10879260,Kultura_moze_laczyc__Zamiast_prowokowac_lepiej_infor
mowac.html (dostęp: 16.05.2012).
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pewnego wrażenia te niejawnie, nie wprost, niejako przy okazji wyrażane idee, niż te
wpisane w określony szyld.
O wielokulturowości Wrocławia mówi się przy różnych okazjach – tych bliższych
atrybutom wielokulturowości oraz tych dalszych. W artykule o przyjaznej atmosferze
wrocławskiego meczetu można przeczytać słowa naukowca: „Jest to też efekt skutecznej kampanii prowadzonej przez władze Wrocławia, które budują wizerunek
wielokulturowego Wrocławia”22. Również autorytet Prezydenta RP reprodukuje ten
wizerunek, w artykule sprawozdającym przebieg spotkania prezydentów Polski, Niemiec i Ukrainy we Wrocławiu przywołane są następujące cytaty ze słów Bronisława
Komorowskiego „Że chce tak, jak miasto spotkań – Wrocław, którego jest nierozłączną częścią, być miejscem wzbogacającego kontaktu między Wschodem i Zachodem,
23
miejscem spotkania różnych tradycji i różnych idei” . W Polskim Radiu Wrocław
dziennikarka i znawczyni historii Wrocławia, Beata Maciejewska mówi „To w pruskim
Wrocławiu Tadeusz Kościuszko był traktowany niemal jak bohater. A wielokulturo24
wość jest najlepszą rzeczą, jaka mogła się temu miastu przydarzyć” . Przywołane
egzemplifikacje pokazują jeden kontekst mówienia o wielokulturowości Wrocławia –
czyni się to często przy okazji mówienia o historycznych dziejach i współczesnych
losach miasta. Nadawcami są często przedstawiciele szeroko rozumianych elit.
Drugi kontekst budują wypowiedzi bardziej zróżnicowane tematycznie, związane
z codziennym życiem. W artykule omawiającym rolę wolontariuszy pracujących przy
organizowaniu spotkań związanych z polską prezydencją UE, możemy przeczytać:
„We Wrocławiu poleciłyby: Ostrów Tumski, wycieczkę statkiem po Odrze i Dzielnicę
Czterech Wyznań. To miejsce najlepiej pokazuje wielokulturowość Wrocławia –
25
mówi Anna” . Również temat jedzenia, a dokładniej otwarcia internetowego serwisu Smakiwrocławia.pl, jest okazją do ogłoszenia stanu wielokulturowości: „Bogactwo
i siła wrocławskiej kuchni wynika z wielokulturowości miasta, będącej konsekwencją
niezwykle burzliwej i zawiłej przeszłości”26. Nawet tematyka biznesowa może służyć
przemycaniu interesujących nas informacji – organizatorzy pierwszego Oktoberfestu
we Wrocławiu uznali, „że to bardzo dobra okazja, żeby spotkać się towarzysko i podkreślić wielokulturowość miasta – mówi Ilona Chodorkowska z Polsko-Brytyjskiej Izby
27
Handlowej” . Wydanie książki „Baśnie nie z tego miasta. Opowieści wrocławskich
dzieci”, w której znalazły się bajki z różnych części świata, skłania autorkę notatki
22 H. Wieczorek, Wrocław: Meczet nam niestraszny, 31.03.2010 http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/
239012,wroclaw-meczet-nam-niestraszny,id,t.html (dostęp: 11.01.2013).
23 Prezydenci Polski, Niemiec i Ukrainy z wizytą we Wrocławiu, 11.14.2011, http://www.gazetawroclawska.pl/
artykul/472215,prezydenci-polski-niemiec-i-ukrainy-z-wizyta-we-wroclawiu,id,t.html (dostęp: 11.01.2013).
24 K. Górowicz, Piastowski Wrocław
z przeszłością, 21.09.2009, http://www.prw.pl/articles/view/3959/
piastowski-wroclaw-z-przeszloscia-posluchaj (dostęp: 11.01.2013).
25 T. Wysocki, Opiekun, przewodnik, czyli oficer, 27.06.2011, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/
1,90443,9850597,Opiekun__przewodnik__czyli_oficer.html (dostęp: 11.01.2013).
26 B. Knapik, Jak smakuje Wrocław? Różnorodnie, 17.10.2009, http://www.gazetawroclawska.pl/
artykul/174696,jak-smakuje-wroclaw-roznorodnie,id,t.html (dostęp: 11.01.2013).
27 Biznesmeni bawili się na pierwszym Oktoberfest we Wrocławiu, 29.09.2005, http://wiadomosci.gazeta.pl/
kraj/1,34309,2943608.html (dostęp: 11.01.2013).
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o tym fakcie do następujących konstatacji: „Książeczka trafi do wrocławskich bibliotek i ma być dowodem na wielokulturowość stolicy Dolnego Śląska. (…) Książeczka
28
ma pokazać prawdziwą, współczesną wielokulturowość Wrocławia” .
***
Postrzeganie wydarzeń społecznych i rozumienie problemów życia publicznego
jest związane, co zostało już podkreślone, z zapośredniczającym działaniem mediów.
Treści, których one dostarczają, mają charakter wystandaryzowany, określony oraz
obliczony na wywołanie konkretnego efektu i jako takie są „swoistą pożywką dla
naszych myśli i podstawą naszych opinii”29. Kontekst medialny, w którym ludzie
funkcjonują, determinuje ich poglądy społeczne. Dlatego też formowania się opinii
publicznej nie należy wiązać, jak pisze Robert Szwed, z jednostkowymi procesami
poszukiwania informacji (bez względu na to czy spontanicznymi, czy systematycznymi) oraz z ekspertyzami specjalistów – jej źródłem jest dyskurs pomiędzy obywatelami, politykami i przedstawicielami grup interesu, określonymi podmiotami „które
wchodzą ze sobą w interakcje poprzez media. W ten sposób media są niczym pomost
łączący opinię publiczną z instytucjami sfery publicznej oraz sceną, na której jej
reprezentanci komunikują się ze sobą”30. Przyjmując takie założenie za zasadne,
warto pokusić się o zaprezentowanie opinii wrocławian na temat wyartykułowanych
powyżej, medialnych aspektów wrocławskości i sprzężonej z nią wielokulturowości.
Ich źródło stanowią wyniki badań zrealizowanych w 2011 roku w ramach projektu
Wielokulturowość Wrocławia w opiniach jego mieszkańców – jakościowych wywia31
dów pogłębionych oraz wywiadów CATI .

Do(po)strzeganie medialnej wielokulturowości Wrocławia
Rozpocząć należy od kwestii związanej z dostrzeganiem działań związanych z promocją Wrocławia jako miasta wielokulturowego. Badanych poproszono o ustosunkowanie się do tezy, że Wrocław promuje się jako miasto wielokulturowe, i zaznaczenie
odpowiedzi na siedmiopunktowej skali (na której wartość „1” oznaczała, że „zdecydowanie się nie promuje”, a wartość „7”, że „zdecydowanie się promuje”). W efekcie
81,4% respondentów uznało, że promocja tego rodzaju ma miejsce (połączone
28 M. Orzeł, Baśnie całego świata, 31.05.2011, http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/kultura/basnie-calegoswiata/4611396 (dostęp: 11.01.2013).
29 C. Trutkowski, Wybór czy konieczność – o potrzebie wykorzystania analizy dyskursu w socjologii, „Kultura
i Społeczeństwo, 2004, nr 1, s. 36-37.
30 R. Szwed, Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, Lublin 2011, s. 257.
31 Badanie CATI zrealizowano w studiu badań telefonicznych Kantar Media Sp. z o.o. w dniach 9-19 grudnia 2011.
Dobór badanych (n=429) odbywał się przez proste losowanie dwustopniowe; wywiady przeprowadzono przy
standardowym poziomie ufności (0,95) i frakcji (0,5) – w konsekwencji błąd statystyczny nie przekroczył 5%. Badania
sfinansowane zostały w ramach II Konkursu na Wewnętrzne Projekty Badawcze na Wydziale Nauk Społecznych
Uniwersytetu Wrocławskiego 1526/M/IS/11.
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kategorie „5”, „6” i „7”, odpowiednio 30,3%, 23,1% i 28% badanych), przeciwnego
zdania było 7,9% badanych (połączone kategorie „1”, „2” i „3”, odpowiednio 0,9%,
1,9% i 5,1%); pozostali (10,7%) wybrali środek skali („4”). Do tych, którzy udzielili
odpowiedzi twierdzącej, zwrócono się o wskazanie, z jakimi przejawami promocji się
spotkali (było to pytanie otwarte, niesugerujące). Bardzo różnie sformułowane
odpowiedzi zostały później zrekodowane, a spośród nich najwyraźniej do sfery
medialnej nawiązują dwie stworzone kategorie: „przekazy medialne” (udzielono
41 odpowiedzi, co stanowi 8,1% wszystkich zgłoszonych propozycji) i „reklama”
(udzielono 31 odpowiedzi, co stanowi 6,1% wszystkich zgłoszonych propozycji). Pierwszą mogą zilustrować przykładowe wypowiedzi badanych do niej zakwalifikowane:
artykuły w prasie lokalnej, zetknęłam się w telewizji, promocja w mediach, w telewizji
regionalnej był program o tym, w audycjach lokalnego radia, promocja w internecie,
komentarze w wywiadach, relacje z imprez kulturalnych, w prasie wrocławskiej
i krajowej. W kategorię „reklama” wpisano przykładowe odpowiedzi: na bilbordach,
miasto spotkań – bilbordy, reklamy w lokalnej telewizji, kampanie reklamowe, foldery, spoty filmowe w telewizji i kinie, afisze, bilboardy, nagonka reklamowa, eventy
reklamowe, bilboardy za granicą, reklamy miasta na zachodzie.
Część badanych (w pomiarze jakościowym) ujawniła, iż ma świadomość, że
mówienie o wielokulturowości Wrocławia jest częścią marketingu terytorialnego
prowadzonego przez władze miasta. Przy czym dominuje pogląd (poza dwoma innymi – skrajnymi i opozycyjnymi względem siebie – że wielokulturowości miasta nie da
się wykreować oraz że wielokulturowość Wrocławia jest czystą kreacją), że nagłaśnianie, również przez media, wielokulturowości stolicy Dolnego Śląska, jest pożądane
i uzasadnione. Jego egzemplifikację stanowi następujący cytat: Trudno powiedzieć,
wydaje mi się, że, że jakby jedne i drugie przyczyny są tutaj istotne. Bo, tak jak już
wspominałam, właśnie historia miasta tworzyła tą wielokulturowość, ale nasze
władze wydaje mi się tą wielokulturowość bardzo promują w mediach i właśnie
o Wrocławiu mówi się ciągle o mieście jako o wielokulturowym... jakby w celu…
uatrakcyjnienia tego miasta, pokazania go jako miasto nowoczesne, dobrze rozwinięte i… jakby władze to mmm...jakby pokazują, wzmacniają ten efekt i w mediach
wydaje mi się, że Wrocław uchodzi za miasto takie otwarte, tolerancyjne no i właśnie
wielokulturowe. Dlatego wydaje mi się, że pierwszym tym zaczynkiem do tego była ta
historia, która stworzyła tą wielokulturowość Wrocławia a potem...to już jakby
zostało podłapane przez media przez władze i wydaje mi się, że bardzo pozytywnie,
bo oczywiście to co miasto już posiada trzeba promować, pokazywać, żeby, żeby
mmm...no było atrakcyjne, bo nie można powiedzieć, że Wrocław nie jest atrakcyjny
(22, k 21).
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Świadomość historycznego dziedzictwa i jej konsekwencje
Podejmowana w dyskursie publicznym dyskusja na temat dziedzictwa historycznego Wrocławia i stosunku do tego dziedzictwa znalazła swoje odzwierciedlenie
w badaniach nad wrocławską wielokulturowością. Respondenci, odwołując się do
historii miasta, przywoływali najczęściej bardzo ogólne przesłanki, które można ująć
32
w stwierdzeniu, że Wrocław był czeski, pruski, niemiecki . Jednocześnie formułowali
poglądy o dziedzictwie jako jednej z podstaw wielokulturowości i wyrażali je na wysokim poziomie ogólności: Wrocław znajdował się tam pod wpływami różnych kultur
i to ukształtowało jego charakter współczesny. I wydaje mi się, że właśnie tak jak już
mówiłam historia jest tym głównym czynnikiem, który sprawił, że właśnie w naszym
mieście widoczne są wpływy wielu kultur no i gdyby nie ta historia to wydaje mi się, że
Wrocław nie wyróżniałby się a wydaje mi się, jestem pewna nawet, że Wrocław na tle
innych miast polskich wyróżnia się pozytywnie. (…) wydaje mi się, że, że wszystkie
kultury, które były kiedykolwiek obecne we Wrocławiu powinny odżyć, czy powinny
nadal żyć, nie powinny nigdy umierać wydaje mi się, bo wiadomo, że to sprawia, że, że
Wrocław jest taki wyjątkowy i też właśnie o tej wielokulturowości, o której jakiś czas
rozmawiamy... To tworzy tą wielokulturowość. I wydaje mi się , że te inne kultury,
które miały wpływ na nasze miasto w historii czy ciągle mają, bo to też… tego nie
można wykluczyć, że ciągle inne kultury mają wpływ na Wrocław... No to oczywiście
ta pamięć o tych nie powinna nigdy jakby umierać i powinna oczywiście być pielęgnowana. Bo historia, to historia... I tak jak już mówiłam, dlatego Wrocław jest taki jaki
jest, bo miał taką a nie inną historię (22, k 21). Współczesnym symbolem tego
dziedzictwa jest, na co wskazał jeden z badanych, herb Wrocławia podzielony na
4 części, jedna część… typowo polska – piastowska, jedna jest czeska, jedna jest
niemiecka, jedna jest z literą „W”, typowo wrocławską – sam herb już jest takim
zbitkiem tych kultur. Nazwa Wrocław też się wywodzi od jego założyciela, który był
Czechem (70, m 33). I choć niektórzy podkreślają, iż nie należy zapominać o tym, że
we Wrocławiu również inne kultury są lub były [oprócz niemieckiej]. I jakąś spuściznę
po sobie pozostawiły i myślę, że to również trzeba pokazać, ponieważ to jest część historii tego miasta (59, k 22), to najczęściej przywoływanymi przez badanych wpływami
kulturowymi były wpływy niemieckie.
Jeżeli nie jesteśmy się w stanie wyprzeć (53, k 38) dziedzictwa niemieckiego, bo
historii zmienić się nie da (22, k 21), to pojawia się pytanie, w jaki sposób się do niego
odnosić – gdybyśmy byli pod zaborami rosyjskimi, to byśmy mieli tutaj jakieś banie,
łaźnie i w ogóle. Jakby nas spacyfikowali Japończycy, no, to byśmy, kurcze, mieli chińskie pergole na co drugim skrzyżowaniu, no… historii nie da się cofnąć, więc starajmy
się to wykorzystać dla naszej przyszłości. A to, że się akurat nam przydarzyło tak, że to
32 Maria Lewicka podkreślała, że świadomość wydarzeń oraz wybitnych postaci związanych z odległą historią
miasta jest niewielka: Dwa miasta – dwa mikrokosmosy. Wrocław i Lwów w pamięci swoich mieszkańców, [w:] My
Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, P. Żuk, J. Pluta (red.), Wrocław 2006.
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była część niemiecka, no, tak wyszło, tak. Jeżeli by to była część hiszpańska, to byśmy
mieli, nie wiem, corridę i piasek wysypany na ulicach więc… nie, absolutnie (53, k 38).
Problematyczna jest nie tyle obecność symboli świadczących o przeszłości Wrocławia, ile pewien „powrót do źródeł”, jak nazwać można przywracanie nazw przywołujących niemiecką genealogię. W przypadku nazwy Hala Ludowa/Hala Stulecia mamy
do czynienia, co nie powinno dziwić, z odmiennymi postawami. Z jednej strony mamy
do czynienia z ukierunkowaniem na sięganie do korzeni: Myślę, że jeśli chodzi na
przykład o Halę Stulecia, no, to jakby nazwa tej Hali wiąże się z wystawą stulecia, czyli
z jakby, z wydarzeniem kulturalnym i myślę, że tutaj jakby zmiana tej nazwy była
bardziej odpowiednia, no, bo rzeczywiście Hala Ludowa, to została tak nazwana za
czasów komunistycznych, więc również niezbyt nam się dobrze kojarzącymi. Natomiast jakby powrót do tej nazwy jest związany właśnie z samym wydarzeniem we
Wrocławiu i jakby pokazuje po co ta budowla w ogóle wybudowana, w jakim celu
(59, k 22); No, Hala Ludowa, według mnie, nigdy się nie powinna przyjąć. (…) nie było
podstawy, żeby nazywać (11, m 29). Pojawiają się również stanowiska, że spory takie,
jak o Halę Stulecia, to nie powinny mieć miejsca... Jako wrocławianie, czy w każdym
innym mieście w Polsce, powinniśmy być dumni, że, że, że to, że Hala Stulecia została
wpisana na listę UNESCO, a nie kłócić się o nazwę czy o... jakieś takie... Konflikt wydaje mi się po prostu rozdmuchany i bezsensowny (22, k 21). Poza tym czy Hala będzie się
nazywała Halą Ludową czy Halą Stulecia, to nie zmieni to właściwie, no, nic to nie
zmienia, moim zdaniem. Bo i tak okolice Hali są piękne, sama w sobie jest piękna, jest
jednym z bardziej obleganych miejsc we Wrocławiu, gdzie różne ważne imprezy się
odbywają, różne spotkania. Także myślę, że tutaj nazwa nie ma nic do rzeczy, no bo ta
nazwa jednak nie zmieniła funkcji naszej Hali. Także no nie, nie. Mnie osobiście jakoś
to nie razi. I nie uważam tego za jakiś negatywny proces (…) (3, k 21).
Pojawiają się jednocześnie postawy negujące tego rodzaju przedsięwzięcia:
wydaje mi się, że nie warto. No, w końcu mieszkamy tutaj od ponad pół wieku, no,
i przyzwyczailiśmy się do nazw polskich, no, i skoro Wrocław jest polski, to dlaczego
mamy wracać do nazw niemieckich. Mimo, że to budowali Niemcy, no ale myśmy też
zostawili na wschodzie bardzo dużo polskich pamiątek, zabytków. (…) Oczywiście
podlegają renowacji, bez przerwy się coś robi, bo to mają stulecia i by to się już rozsypało, gdyby się o to niedbało, ale, no, ale już są polskie (57, k 68). Ważny pozostaje
przy tym właśnie kontekst historyczny – ożywienie kultury niemieckiej to jest, moim
zdaniem, samobójstwo. Bo, po prostu, we Wrocławiu, no, przykro mi to jest mówić,
bo to nie o to chodzi, chociaż nie, ja powiem szczerze, mi się Niemiec też źle kojarzy, ale
mi się Niemiec źle kojarzy, nie przez wojnę, ale przez ten ich obrzydliwy język, ale to
pominę ten fakt. No, ale wiele osób, no, Niemcy się źle kojarzą, no, ile razy się słyszy, że
jak jakiś starszy pan, już dogorywający w swoich ostatnich latach życia, usłyszy
o Niemcach, to padnie na zawał albo po prostu, z karabinem w ręku, żeby w razie
czego być przygotowanym. No, i to nie jest dobry pomysł, bo kultura niemiecka, tak
naprawdę, nie jest tak jakoś specjalnie fascynująca moim zdaniem… z tego co się
orientuje. Ale jedyne, co mi, szczerze powiedziawszy, przychodzi do głowy, no, to tak,
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to ta zmiana nazwy z Hali Ludowej na Halę Stulecia, co brzmi beznadziejnie. Bardzo
beznadziejnie. Wręcz okropnie (7, k 20).
Z powodu owego kontekstu pojawiają się opinie wskazujące na pewną „ostrożność” w przekraczaniu społecznie akceptowanych granic eksponowania odmienności: mieszkańcy tacy rdzenni Wrocławia zdają sobie sprawę z tego, że to było
niemieckie i traktują to tak z przymrużeniem oka. Ale z drugiej strony wydaje mi się to
negatywne z tego względu, że przez bardzo długi czas było głośno o tym, że to są
tereny niemieckie i one powinny zostać niemieckie. I było wiele kłótni na ten temat,
dlatego wydaje mi się, że i trochę ze względu… ze strony Polaków, oni czują takie, że
„och, my mamy ten, ten Dolny Śląsk, on jest nasz” i właśnie ten Wrocław, że… że go
wygrali. I to z drugiej strony właśnie Niemcy, ci bardziej mieszkający przy granicy,
którzy mieli tutaj rodzinę czują się właśnie jakby też taką, wydaje mi się, że są negatywnie nastawieni do tego (47, k 37). W związku z tym, takie powroty na przykład do
nazw, myślę, że to jest coś dobrego, dlatego, że to jest jakby no… jakaś budowla
została, tak, wtedy i wtedy wybudowana, i tak została nazwana. Też tutaj zależy, no,
bo tak, to byśmy mogli powracać, dajmy na to, do niemieckich nazw ulic, prawda.
A myślę, że to już by było, no, jakby za daleko. (…) nie można w tym iść za daleko, bo na
przykład zmiana, można by tak wtedy sądzić, że na przykład można by zmienić ulice
na nazwy niemieckie czy inne tego typu przedsięwzięcia. Myślę, że to by już było zbyt
daleko idące posunięcie. (59, k 22).
Kończąc tę część, warto przywołać dane z pomiaru ilościowego. Respondentów
zapytano, jaka powinna być postawa wrocławian wobec budowli, pomników, zabytków i innych dzieł stworzonych przez mieszkających tu niegdyś Niemców, Czechów,
Żydów, Austriaków. 74,6% badanych uznało (320 osób), że „powinniśmy o nie dbać
jak o swoje dziedzictwo kulturowe i narodowe, podczas gdy 24,7% (106), że „powinniśmy o nie dbać w miarę możliwości, bo to jednak obce dziedzictwo kulturowe”.
Odpowiedź „nie powinniśmy się nimi specjalnie zajmować, bo to dla nas obce”
wskazało 0,7% (3), a „powinniśmy eliminować je z przestrzeni miasta, bo to elementy
obce polskości” – żaden z badanych (z n = 429).

Wielokulturowa otwartość
Zakładamy, za badanymi, że elementem klimatu Wrocławia jako miasta wielokulturowego jest postawa otwartości względem inności. W pomiarze ilościowym
okazało się, że dla 93% badanych (54,1% „zdecydowanie tak” i 38,9% „raczej tak”)
pojęciem kojarzonym z wielokulturowością jest właśnie otwartość, a dla 90% cechą
konstytuującą miasto wielokulturowe jest otwartość mieszkańców na innych ludzi
(49% „zdecydowanie tak” i 41% „raczej tak”). Ze względu na fakt, iż 94,2% wrocławian
uznało Wrocław za miasto wielokulturowe (51,3% „zdecydowanie tak” i 42,9%
„raczej tak”), można postawić pytanie, w jaki sposób przejawia się owa otwartość?
Jedną z „furtek” jest symboliczne włączenie cudzoziemców w społeczność wrocławian.
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W pomiarze jakościowym wyartykułowana została między innymi kwestia „bycia
wrocławianinem” – co to znaczy „być wrocławianinem” i czy obcokrajowiec wrocławianinem może być/stać się. Zasadność postawienia tego rodzaju pytań wynika
z założenia, iż konsekwencją uczestnictwa w zróżnicowanej (choć nie zawsze wielokulturowej) codzienności może być zarówno zaostrzenie pewnych granic tożsamościowych (zmiany w dotychczasowej strukturyzacji świata), jak i włączanie „innych”
w przestrzeń dotychczas określaną jako swoją. Tożsamość jednostki jest bowiem
określana zarówno przez nią samą, jak i wyznaczana przez innych, którzy konstytuują
jej społeczne otoczenie: „Identyfikujemy się sami, tak jak jesteśmy identyfikowani
33
przez innych, przez umiejscowienie się we wspólnym świecie” .
Bycie wrocławianinem ukonstytuowane jest w odwołaniu do, po pierwsze, szeregu obiektywnych treści, wynikających bezpośrednio m.in. z waloryzacji zamieszkiwanego terytorium oraz obowiązującego i wyznaczającego granice społecznego działania systemu aksjonormatywnego a także, po drugie, do czynnika subiektywnego.
Biorąc pod uwagę przesłanki obiektywne, podkreślić należy kryterium genealogiczne
– urodzenie: No pierwsze, to trzeba się urodzić we Wrocławiu, bo jak jesteś spoza… Ja
też teraz jeżeli mi się pyta: no gdzie się urodziłeś? To nie mówię we Wrocławiu tylko
w Wielkopolsce, jestem Wielkopolaninem, tak. Czy… Poznaniakiem, jak się potocznie
mówi, pyrą poznańską. Miejsce urodzenia tak trzyma człowieka, noo, nie da się
wykręcić od tego, bo jeżeli się pytam na przykład Rosjanina: ›gdzie się urodziłeś‹? ›No
w Rosji‹. ›Czym ty jesteś‹? ›Ruskim‹, nie? A bliżej, no to już wtedy o miasto czy o wieś,
gdzie tam się urodził. Także decydującym, czyli taką klasyfikacją decydującą o pochodzeniu człowieka, jest miejsce urodzenia. I to jest na całym świecie tak… cię wpisują
w metrykę, czy w dowód, czy w paszport miejsca urodzenia. (...) tu mieszkam już
pięćdziesiąt lat, to czuję się tak jak wrocławianinem, ale nikt mnie nie, nie uzna za
prawdziwego wrocławianina, bo jestem urodzony gdzie indziej. (...) No to przecież to
by... dla samego siebie to wystarczy, nie. (...) ale to… to jest za mało (6, m 75). Dalej,
kryteria odnoszone do przestrzeni geograficznej i budowanej w oparciu o nią
„praktycznej relacji z miastem” – chodzi nie tylko o zamieszkiwanie i/lub zameldowanie w mieście oraz podejmowaną aktywność zawodową czy społeczną, ale również
umiejętność poruszania się po mieście, doświadczania miasta w sposób biograficznie
znaczący: Wydaje mi się, że takie, poznawanie miasta nie tyle od strony ›to jest
kościół, to jest Panorama Racławicka‹, chociaż to też jest bardzo istotne, ale… (...) ten
odcinek czasu musi być, ten okres z pewnością przekłada się na całe bogactwo
doświadczeń, jakie ta osoba może wiązać z Wrocławiem, więc samo to, pewnie bardziej się przyczyni, że ta osoba będzie czuła klimat tego miasta, będzie wiedziała,
w jakich dzielnicach, czego ma się spodziewać, jak się poruszać po mieście… Takie
często prozaiczne sprawy, które też… w moim domniemaniu, mają wpływ na to, czy ta
osoba czuje się dobrze we Wrocławiu (58, m 20). Poza tym, wrocławianin to również
33 P. L. Berger, Tożsamość jako problem socjologii wiedzy, [w:] Problemy socjologii wiedzy, tłum. A. Chmielecki i in.,
Warszawa 1985, s. 485.
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osoba o określonych cechach charakterologicznych (otwarta, miła, tolerancyjna czy
ciepła) oraz kulturowych, przy czym (...) nie ma rodowitych wrocławian – zresztą to
jest jedno pokolenie tak naprawdę, może, może dwa. Więc wrocławianin to jest
osoba wymieszana kulturowo, etnicznie, która stwierdziła, że Wrocław będzie jej
miastem, w którym chce spędzić swoje życie i się rozwijać (53, k 38).
Znaczący pozostaje w tym układzie czynnik subiektywny – wrocławianinem jest
ten, kto czuje się wrocławianinem (pojawiały się założenia, że to kryterium jest
ważniejsze niż zamieszkanie we Wrocławiu), utożsamia/identyfikuje się z miastem,
czuje związek z miastem: żeby myśleć o sobie jako o wrocławianinie, to nie trzeba się
tutaj urodzić, myślę, że to powinna być osoba, która mieszka tu już jakiś czas, nie jest
tylko przejazdem, ale myślę, że przede wszystkim ważne jest to, że w jakiś sposób
utożsamia się z tym miastem, że jest to dla niej ważne miejsce, na przykład może się
angażować w różnego rodzaju wydarzenia, które w tym mieście się odbywają.
I myślę, że to jest kryterium, które mogłoby świadczyć o tym, że jakaś osoba może być
uznana, czy siebie uznawać, za wrocławianina – właśnie to, w jaki sposób jest jakby
połączona z tym miastem (59, k 22). Ponadto, będzie traktowany jak wrocławianin
ten, który dobrze się czuje we Wrocławiu, czuje się w mieście „jak u siebie”, chce być
wrocławianinem czy, po prostu, odpowie, że nim jest: Dla mnie wrocławianin jest
kimś, kto zapytany o to, kim jest, odpowie, że wrocławianinem. Taka definicja byłaby
najprostsza. (...) myślę, że to są kryteria [nazywania kogoś wrocławianinem] indywidualne dla każdego z osobna, tak. Ktoś może źle czuł się w swoim mieście (...), po
tygodniu mu się Wrocław spodobał, to może powiedzieć, że jest wrocławianinem. Bo
widocznie nie mamy zdefiniowanego obywatelstwa na poziomie regionalnym, prawda, dlatego takie obywatelstwo każdy sobie może zdefiniować sam (31, m 29).
Jeden z badanych formułuje konkluzję, którą można potraktować jako swego
rodzaju podsumowanie: nie wiem, chyba każdy kto tu żyje, i czuję się w jakiś sposób
związany z tym miastem, niezależnie od tego czy mieszka tu przez tydzień czy przez
czternaście lat, to może nazywać się wrocławianinem – jeśli ma na to ochotę i nikt mu
tego nie zabroni, prawda? (...) Może wyglądać to dość śmiesznie, ktoś po tygodniu
mówi, że czuje się wrocławianinem, ale... nie ma czegoś takiego chyba jak stuprocentowy wrocławianin, czy ktoś, kto jako jedyny może nazywać siebie prawdziwym
wrocławianinem.... tak mi się przynajmniej wydaje (5, m 19).
W związku z tym, budowanie wizerunku wrocławianina w oparciu o przedstawione kryteria staje się bodźcem do wyartykułowania poglądów na temat symbolicznego włączania w społeczność lokalną „innych” – obcokrajowców. Czy zatem
obcokrajowiec może być/stać się wrocławianinem? Badani wymieniają układające
się dychotomicznie kryteria, które winien on spełnić. Wśród przesłanek obiektywnych wymieniają w zasadzie te same, które stanowią o byciu wrocławianinem,
z jednym wyjątkiem – czynników środowiskowych łączonych, po pierwsze, z akceptacją społeczności przyjmującej (choć nie ma ona największego znaczenia): bardzo
ważna jest akceptacja innych ludzi w mieście, jak najbardziej. Bo jeżeli ktoś się czuje
nieakceptowany, odrzucany, to nieraz są też takie przypadki, to po prostu może czuć
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się na pewno gorzej. Ale tak naj... tak najbardziej to wpływają na to czy się czuje
wrocławianinem czy nie, subiektywne odczucia tej jednostki. Akceptacja, zachowanie
innych ma na to wpływ, no to na pewno nie ulega wątpliwości, że jeżeli ktoś jest
bardzo dobrze przyjęty w środowisku, jest zaakceptowany, jest lubiany, nie jest wyszydzany... panuje tam tolerancja, to się ta osoba bardzo dobrze czuje (...) (45, k 45); po
drugie, z wtopieniem się w tłum: (...) nie mam na myśli zrezygnowania ze swojej
odmienności, ale będą mieli tutaj znajomych, będą tutaj przebywali, będą tutaj żyli,
nie będą zamknięci we własnej komunie, że tak to ujmę (84, m 22) i po trzecie,
z akulturacją: musiałby zajść proces takiej głębszej akulturacji, która polega nie tylko
na tym żeby tu przyjechać i zamieszkać, ale także przyjąć część kultury wrocławskiej
czy polskiej i zasymilować je do swojej kultury. Procesy akulturacyjne są bardziej
rozpowszechnione na zachodzie, nie wiem czy u nas takie coś jest (73, k 27).
Wskazać należy dwa podmioty odpowiedzialne za „nadanie” tożsamości wrocławianina. Po pierwsze, samą jednostkę, bo to kwestia indywidualna, subiektywna: to
powinno wyjść od tej osoby, po pierwsze – bo myślę, że nikt to nie czuje się jakby
związany z danym miejscem, nie będzie się nazywał, no wrocławianinem, czyli mieszkańcem Wrocławia, czy osobą związaną z tym miastem. Więc myślę, że to powinno
wyjść od tej osoby, a to, co mogłoby spowodować, że dana osoba uzna się za wrocławianina to myślę, że właśnie to, że mieszka już tutaj jakiś czas, ale przede wszystkim
to, że jest w jakiś sposób z tym miejscem związana (59, k 22). Drugie, to otoczenie
społeczne, a zatem sami wrocławianie. Za ich głos uznać można tych badanych,
którzy konstytuują odmienną, od dotychczas opisywanej, postawę – obcokrajowiec
nie może być/stać się wrocławianinem. Nie, absolutnie nie. Wrocławianin dla mnie to
jest osoba, która się urodziła tutaj, we Wrocławiu, tutaj mieszka. Nie każdy może nim
być, to znaczy ja urodziłam się w Trzebnicy, pod Wrocławiem, ale nie jestem wrocławianką. Mieszkam tutaj, ale mi się wydaje, że przede wszystkim urodzenie... (35,
k 44). Ewentualnie, gdy na przykład ktoś decyduje się zostać tutaj na całe życie i tu
zakłada rodzinę, zakłada rodzinę i żyje już tak dłuższy czas, to myślę, że w pewnym
sensie, można, znaczy na pewnym etapie będzie można określić go jako wrocławianina, jeżeli tak zapuści tutaj korzenie. No i będzie przynosił, będzie również w jakiś
sposób promował jakoś, pielęgnował ten Wrocław i będzie mówił o tym, że jednak
jest z Wrocławia. (…) Myślę, że ciężko. Myślę, że ciężko, ale dlaczego nie (66, k 21).

Zakończenie
W oparciu o dane urzędowe, materiały prasowe oraz badania socjologiczne
w artykule zaprezentowano wielokulturowość Wrocławia w trójkącie sprzęgniętych
ze sobą aspektów: realnego zróżnicowania miasta, wypowiedzi prasowych dotyczących jego wielokulturowości oraz postrzegania jej przez mieszkańców. Wobec
niemożności zadekretowania realnej wielokulturowości stolicy Dolnego Śląska uderzająca jest popularność tego poglądu w mediach i świadomości wrocławian. Biorąc
pod uwagę właśnie te dwa podmioty, mamy do czynienia z pewną przekładalnością
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dyskursu medialnego, w którym biorą udział przedstawiciele władz czy lokalnych elit,
i światem społecznie konstruowanym przez jednostki będące, w określonym kontekście, odbiorcami treści wypełniających ów dyskurs.
Ulokowanie kwestii wielokulturowości Wrocławia właśnie w dyskursie medialnym ujawniło jej charakter na tyle, że stała się ona kwestią „publicznie istotną”, przy
czym jej treść ma charakter zróżnicowany, zarówno w warstwie przekazów
medialnych (na co wskazują przedstawione w artykule fragmenty), jak i w narracjach
badanych wrocławian, a dotyczących chociażby niemieckiego dziedzictwa we Wrocławiu czy ich otwartości względem „bycia/stawania się” wrocławianinem przez
„innych”.
Podkreślić jednak należy, iż owej wewnętrznej niejednorodności towarzyszy przekonanie wrocławian o tym, że wielokulturowość jest cechą konstytuującą wizerunek
stolicy Dolnego Śląska, a wiążą ją między innymi właśnie z wielohistorycznością
Wrocławia czy otwartością wobec „innych”. Poza tym, w argumentacji odwołują się
34
do tego, co przez Stanleya Fisha nazywane zostało wielokulturowością butikową ,
inaczej – fasadową, kulinarną i festiwalową. W podobnej perspektywie o wielokulturowości mówi/pisze się w mediach, łącząc ją niejednokrotnie z atrakcyjnością
wydarzeń przez nie relacjonowanych (rzadziej z problemami pojawiającymi się
w przestrzeni miasta). Media również, wobec niewielkiego zróżnicowania etnicznego
lokalnej społeczności, przekładającego się na niskie prawdopodobieństwo bezpośredniego spotkania z „innymi”, stają się głównym nośnikiem takich zapośredniczonych kontaktów.
Kształtujące się wśród wrocławian przekonanie o życiu w wielokulturowym mieście nie jest związane z realnym jego zróżnicowaniem, ale może wzmacniać ich autostereotyp społeczności otwartej na innych35. Pytanie, z jakim pozostajemy, dotyczy
tego, na ile jest to postawa zinterioryzowana, a na ile poprawne polityczne deklaracje
akceptujące „wartości społeczeństwa demokratycznego, które jest przywiązane
szczególnie do takich wartości, jak: prawa człowieka, równość i wolność”36, czyli
mainstreamowy dyskurs medialny.

34 S. Fish, Boutique Muliticulturalism, Or Why Liberals Are Incapable of Thinking about Hate Speech, „Critical
Inquiry”, Vol. 23, 1997, No. 2.
35 J. Pluta, Studium wrocławskiego autostereotypu, [w:] My Wrocławianie. Społeczna przestrzeń miasta, P. Żuk,
J. Pluta (red.), Wrocław 2006, s. 238.
36 A. Sadowski, Dialog w społeczeństwie zróżnicowanym kulturowo, [w:] Etniczność – o przemianach społeczeństw
narodowych, M. Szmeja (red.), Kraków 2008, s. 204.
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Summary
The issue of Wroclaw multiculturalism, taken in this paper, is presented in three aspects: the real
diversity of the ethnic structure of the city, the media presentation of the phenomenon and the level of
its social consciousness. The authors relied on three types of sources: the existing data, the content of
media messages and the results of sociological surveys conducted in Wroclaw in 2011. They put forward
the idea that multiculturalism is a phenomenon strictly connected with the many Wroclaw outlooks and
beliefs, carried out, among others, in the media to produce a specified context and/or determine the
ways of thinking about the reality of Wroclaw.
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