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ANTROPOLOG A POLITYKA. JESZCZE RAZ  
O JÓZEFIE OBRĘBSKIM, BADACZU POLESIA  
W II RZECZYPOSPOLITEJ

Minęło już ponad 10 lat od publikacji prac poleskich Józefa Obrębskiego 
w mojej redakcji naukowej [16]. Przez ten czas dotarłam do nieznanych 
mi wcześniej dokumentów archiwalnych, ukazały się też istotne dla 

tematu publikacje innych autorów. Z tej perspektywy widzę, że wstęp, którym 
zaopatrzyłam tom «Polesie» [2; 27], choć w zasadniczym swoim zrębie pozostaje 
aktualny, wymagałby dzisiaj uzupełnień, przede wszystkim zaś pogłębionego i 
krytycznego ujęcia aspektu, który został w nim ledwie zasygnalizowany: mam 
na myśli instytucjonalno-polityczne uwarunkowania badań prowadzonych przez 
Obrębskiego na Polesiu. Takie rozwinięcie prezentuje niniejszy artykuł. 

Czytelnikowi wydanych w 2005 roku listów Mariana Pieciukiewicza do Jerzego 
Turonka rzuca się w oczy następujący passus: «Niadzin wuczony u Sawieckim 
Sajuzie siannia nie paklikajecca na hienijalnyja nawukowyja “trudy” Iosifa Wi-
sorionowicza Stalina i nichto z polskich etnohrafau i sacyjałohau haworaczy pra 
etnos Paleśsia nie paklikajecca na byuszaha supracounika polskaj miżwajennaj 
“dwójki” — Juzafa Abrembskaha, jaki z biełaruskich paleszukou stwaryu nika-
mu niawiedamy niejki narod “tutejszyja”» [19, s. 100; list z 07.03.1969]. Dys-
kredytujące zestawienie Obrębskiego ze Stalinem i niemające nic wspólnego z 
faktami twierdzenie, jakoby skonstruował on koncepcyjnie «naród tutejszych», w 
połączeniu z zarzutem, że współpracował z «dwójką», czyli Oddziałem II Sztabu 
Głównego Wojska Polskiego, odpowiadającym w II RP za wywiad i kontrwywiad, 
są tak absurdalne, że można by tylko wzruszyć ramionami i co najwyżej zamyśleć 
się nad funkcją, jaką pełnią w nauce niemerytoryczne i emocjonalne, a przy tym 
nieznoszące sprzeciwu opinie. 

Nie tylko Pieciukiewicz nie rozumiał (i chyba nie czytał?) Obrębskiego. Nie 
rozumieli go, a nawet otwarcie atakowali także współcześni mu polscy etnogra-
fowie. Dla przykładu Jan Falkowski, badacz Hucułów, Bojków i Łemków, pisał: 
«[B]łędności założeń p. O. omawiać nie będę, ponieważ trzeba by nieomal każde 
zdanie prostować i wyjaśniać. <…> [A]podyktyczne nastawienie uznania jego 
socjologicznego sposobu jako jedynego i najodpowiedniejszego przy ustalaniu 
granic grup etnicznych stawia ten sposób pod wieloma względami w jednym 
szeregu z rewelacjami różnych dyletantów» [4, s. 171–172].

Postać Falkowskiego przywołuję tu nie tylko ze względu na różniące go od 
Obrębskiego stanowisko metodologiczne. Także dlatego, że uczestniczył on, wraz 
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z szerokim, interdyscyplinarnym gronem badaczy 
w tym samym projekcie rządowym, który realizo-
wał Obrębski i który Pieciukiewicz określił jako 
«współpraca z “dwójką”» (por.: [5, s. 132, 181]). 
Obrębski jednakże, wbrew tej insynuacji, choć 
prowadząc badania na Polesiu realizował projekt 
rządowy, nie realizował bynajmniej rządowego 
zamówienia politycznego1. 

W okresie, o którym mowa, czyli w latach 
1934–1939, polskie władze państwowe inicjo-
wały i promowały zakrojone na szeroką skalę 
wielodyscyplinowe badania naukowe (w tym 
także terenowe) w województwach wschodnich 
(por. [2; 3; 5; 9; 27]), gdzie ludność zaliczana 
do narodowości polskiej stanowiła statystycz-
ną mniejszość. Celem owej akcji miało być 
dostarczanie merytorycznych argumentów dla 

wdrażanej tam wówczas, z każdym rokiem coraz brutalniej, polityki asymilacji 
narodowej (innymi słowy: wynaradawiania bądź etnocydu), którą przedstawia-
no w propagandowych kategoriach misji cywilizacyjnej. Polityka ta dotyczyła 
zamieszkujących wschód kraju słowiańskojęzycznych mniejszości etnicznych, 
klasyfikowanych jako białoruska i ukraińska, a składających się z grup etnicznych o 
rozmaitych tożsamościach zbiorowych, definiowanych przez same zainteresowane 
podmioty w kategoriach zarówno narodowych, jak i anarodowych: wyznaniowych, 
stanowych bądź lokalnych. 

Zasadnicze cele polityczne władz, formułowane językiem dyskursu nacjona-
listyczno-kolonizacyjnego, mówiły o konieczności «[wzbudzenia w sobie przez] 
żywioł polski na wschodzie <…> poczucia swego prawa i entuzjazmu dla speł-
nienia wielkiej misji dziejowej, którą Polska znów podjęła otwarcie» [6, s. 99]. 
Deklarowano: «Musimy iść na wschód całą gromadą, tak jak walczyliśmy o niego 
zbrojnie, tak samo obecnie musimy tam pracować w czasie pokoju, żeby go cał-
kowicie nasycić kulturą polską i to, co zdobyto mieczem, umocnić przez wartości 
duchowe i gospodarcze» [6, s. 99]. Obiektem tak określonej misji były «etnicznie 
obce» «grupy mniej lub więcej wyraźnie się krystalizujące» oraz «bierne narodo-
wościowo, amorficzne masy», z których «część <…> posiada nawet swoją prastarą 
prymitywną kulturę, ale obecnie masy te są w poszukiwaniu kultury wyższej» [6, 

1 O kontekście historycznym, kształtującym w latach 20. i 30. XX wieku lokalną polską 
konstelację idei naukowych, procesu profesjonalizacji nauk społecznych i politycznych 
uwikłań uczonych pisze Olga Linkiewicz [10].

◊ Józef Obrębski około 1937
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s. 99, 100]1. Sformułowania te pochodzą z wywiadu, jakiego we wrześniu 1936 
roku, przy okazji ogólnokrajowego zjazdu naukowego przedstawiającego wyniki 
badań prowadzonych na Polesiu, udzielił prasie generał Tadeusz Kasprzycki, mi-
nister spraw wojskowych, kierujący rządową Komisją Naukowych Badań Ziem 
Wschodnich. Komisja ta była podmiotem odpowiedzialnym za realizację polityki 
naukowej państwa służącej opisanym w przedstawiony wyżej sposób celom2.

Wbrew pozorom jednak ten rewindykacyjny program polityczny nie przekła-
dał się w prosty i bezpośredni sposób ani na program naukowy, który Komisja 
NBZW animowała i koordynowała, ani na działalność badawczą poszczególnych 
uczonych. Mimo że cel projektu był polityczny, cele badań były przede wszystkim 
jednak poznawcze. Choć nie można wykluczyć, że niektórzy badacze byli agentami 
«dwójki» (należałoby to, swoją drogą, zbadać), nie oznacza to, że byli nimi wszyscy, 
tym bardziej że została udowodniona współpraca jednego z nich — statystyka i 
demografa Samuela Fogelsona — z wywiadem radzieckim [20]. Podobnie jak nie 
jest prawdą, że «[a]rmia wysłała na Wołyń zespoły naukowców, które miały prze-

1 Wszystkie przytoczone cytaty pochodzą z wywiadu z gen. T. Kasprzyckim, którego 
udzielił on czasopismu «Polska Zbrojna» (№ 267, 29.09.1936). Jego istotne fragmenty 
zostały przedrukowane w publikacji [6, s. 98–101], za którą je cytuję.

2 Więcej na temat działalności gen. Kasprzyckiego na styku polityki i nauki w kontekście 
procesów instytucjonalizacji i profesjonalizacji oraz kształtowania się nowoczesnych 
zastosowań nauk społecznych (ekspertyzy), zob. w: [9; 10].

◊ Józef Obrębski z dziewczętami z Horyzdrycz, pow. kobryński, 1934



190

prowadzić badania “antropogeograficzne” 
oraz “etnosocjologiczne”» [22, s. 218]. 
Takie sformułowanie znajdujemy w po-
święconej polskiej polityce wschodniej 
w 20-leciu międzywojennym monografii 
Timothy’ego Snydera. Gdy badamy dyna-
miczne pole wzajemnych oddziaływań i 
współzależności nauki i polityki, nietrud-
no zarówno o wnioski ideologiczne, jak i 
o lekceważenie faktów. 

Bo, owszem, Komisją NBZW kiero-
wał wojskowy, i to w stopniu generała. 
Owszem, zespoły naukowców realizo-
wały program legitymizowany przez 
polityków, wśród których wraz z upły-
wem czasu coraz większą rolę odgrywali 
wojskowi. Ale to nie armia «wysyłała» 
badaczy w teren, by przynieśli stamtąd 
odpowiedzi satysfakcjonujące jej poli-
tyczno-strategiczne zamówienie. 

Realizacja programu badawczego 
na ziemiach wschodnich przebiegała w 
instytucjonalnych ramach, formalizują-
cych współpracę środowiska decydentów 
politycznych i urzędników państwowych 
z uczonymi, reprezentującymi zarówno 

pięć ówczesnych polskich uniwersytetów1, jak i pozaakademickie instytucje 
naukowe i eksperckie. Podmiotem sprawczym, odpowiadającym za program i za-
biegającym o finansowanie badań2, była powołana do istnienia 2 marca 1934 roku 
Komisja Naukowych Badań Ziem Wschodnich, kierowana przez ministra spraw 
wojskowych, gen. Kasprzyckiego. Była ona organem wykonawczym Komitetu do 
Spraw Narodowościowych przy Radzie Ministrów, a więc agendą rządową. Nie 

1 Były to uniwersytety w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Lwowie i Wilnie.
2 «Badania naukowe Komisji prowadzone przede wszystkim przez Instytut Badań 

Spraw Narodowościowych finansowane były z kilku źródeł. Wskazuje na to preliminarz 
budżetowy Komisji z 1935. Spodziewano się wpływów z Funduszu Kultury Narodowej 
(200 000 zł), Funduszu Pracy (180 000) oraz z Ministerstw: Spraw Wewnętrznych (10 000), 
Wojska, Spraw Zagranicznych, Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Oświaty i Wyznań 
Religijnych, Rolnictwa i Reform Rolnych (po 5000), Sztabu Głównego (również 5000) oraz 
banków (w sumie 28 000)» [21, s. 87–88]. 

◊ Józef Obrębski w rozmowie z 
mieszkańcem Horyzdrycz, pow. kobryński, 
1934
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wojskową. Działalność Komisji koordynowało Biuro Organizacji Naukowych 
Badań Ziem Wschodnich. 

Najważniejszym partnerem naukowym Komisji był Instytut Badań Spraw 
Narodowościowych, działający aktywnie od 1926 roku, kiedy to w wyniku zama-
chu wojskowego władzę w kraju objął marszałek Józef Piłsudski, rozpoczynając 
autorytarne rządy sanacji. Był to funkcjonujący jako stowarzyszenie prywatne 
niezależny think-tank, który skupiał największe autorytety akademickie w zakresie 
studiów nad mniejszościami narodowymi i etnicznością, a także działaczy ze sfer 
politycznych (por. [5; 21; 23]). Komisję i Instytut łączyły więzi personalne, przede 
wszystkim osoba Stanisława Józefa Paprockiego, sekretarza generalnego obu in-
stytucji oraz redaktora naczelnego wydawanego przez Instytut dwumiesięcznika 
«Sprawy Narodowościowe» (1927–1939). Znaczna część uczonych realizujących 
program badawczy Komisji była członkami lub współpracownikami Instytutu. Józef 
Obrębski został jego członkiem rzeczywistym 28 marca 1936 roku.

Prowadzone w ramach programu badania ziem wschodnich, traktowane jako 
«przekrojowe studia o strategicznym znaczeniu dla państwa polskiego» [5, s. 92], 
obejmowały kompleksowo rozumiane zagadnienia ekonomiczne i narodowościo-
we. Ich wykonawcami byli ekonomiści, geografowie, statystycy, demografowie, 
antropolodzy fizyczni, specjaliści od zagadnień rolnictwa, historycy, językoznawcy, 
etnografowie (por.: [5]). Wśród zajmujących się Polesiem spotykamy m.in. takie 
nazwiska, jak Witold Doroszewski, Henryk Friedrich, Leszek Ossowski, Józef 
Tarnacki, wspomniany już Samuel Fogelson, Tadeusz Henzel, Alfons Krysiński, 
Bogdan Zaborski, Ludwik Grodzicki, Eugeniusz Mejer czy Witold Staniewicz; 
wśród badaczy Karpat: Jan Janów, Stefan Hrabec, Zdzisław Stieber, Stanisław 
Leszczycki czy Stanisław Vincenz. Otwarcie deklarowanym celem decydentów 
i sponsorów była bowiem — jak ujął to sam gen. Kasprzycki — troska o to, aby 
«państwowo-narodowa misja cywilizacyjno-kulturalna mogła się oprzeć na gruncie 
pełnego i wszechstronnego przygotowania» [6, s. 16]. Interpretacja i zakres zasto-
sowania wyników naukowych współtworzących owo «przygotowanie» należały do 
polityków, sam proces badań przebiegał jednak — jak wynika z analizy przypadku 
Obrębskiego — poza bezpośrednimi politycznymi czy ideologicznymi naciskami1. 

Stopień ewentualnego wpływu nacjonalistycznej, asymilatorskiej ideologii na 
założenia, proces i formułowanie wyników podejmowanych w ramach programu 
konkretnych przedsięwzięć badawczych zależał od ich wykonawców. Uczeni 
byli dziećmi swojej epoki, uczestnikami polskiego życia politycznego i debaty 
publicznej. Ich poglądy i postawy polityczne były różnorodne; polityka i retory-
ka rządzących wówczas Polską pułkowników była bliska części z nich, lecz nie 

1 O naukowym zainteresowaniu Obrębskiego Polesiem i jego osobistych predyspozycjach 
do prowadzenia badań w tym regionie pisałam szerzej w «Юзаф Абрэмбскі (1905–1967): 
дa біяграфіі антраполага» [28].
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wszystkim. Dominującemu, skupionemu wokół etnocentrycznej polskości stylowi 
myślowemu, jaki zwyciężył w polskim establishmencie w drugiej połowie lat 30., 
ulegali w różnym stopniu. Decyzje o wewnętrznym obszarze wolności uczonego, 
stopniu determinacji w dążeniu do prawdy, ewentualnej autocenzurze pozostawały 
decyzjami indywidualnymi. Jak podkreśla badaczka polityki naukowej tego okresu, 
Olga Linkiewicz: «Część tych uczonych nie popierała linii politycznej sanacji; 
motywowało ich przekonanie, że wiedza ekspercka może prowadzić do postępu 
społecznego. Ich stanowisko w kwestii zaangażowania uczonego było oparte na 
wizji państwa jako dobra wspólnego, podlegającego wspólnej odpowiedzialności» 
[10]. Józef Obrębski wydaje się w tym kontekście wręcz emblematyczną figurą 
intelektualnej autonomii, naukowej odwagi i konsekwencji w myśleniu. Także 
krytycznego dystansu do bieżącej polityki.

* * *
Zatrzymajmy się nad obszernym fragmentem listu Obrębskiego, pisanego z 

Drohiczyna w listopadzie 1934 roku, a więc już po pół roku trwania ekspedycji, 
do przyjaciółki Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, etnografki pracującej na uni-
wersytecie w Wilnie. List odnosił się do próby dokooptowania do ekipy terenowej 
kobiety — absolwentki geografii, mającej przeciwstawne niż on poglądy polityczne; 
kandydaturę tę ostatecznie storpedowali decydenci w Komisji NBZW. «Pisałaś 
<…>, że Ciebie dziwi to branie pod uwagę poglądów politycznych terenowca. Otóż 
widzisz, sprawa się przedstawia w ten sposób, że w naszych badaniach poglądy te 
znaczą b[ardzo] wiele. Chodzi o to, ażeby pracownik, który tu wchodzi w teren i 
bada świadomość narodową Poleszuków, nie dał się zasugerować ogólną atmosferą 
administracyjno-polityczną Polesia, i nie wyciągał przedwczesnych wniosków co 
do anarodowościowych bezbarwnych postaw Poleszuków. Pracujemy tu w gruncie 
rzeczy w b[ardzo] ciężkich i niesprzyjających warunkach. Z jednej strony mamy ad-
ministrację miejscową, szowinistyczną, pełną zapędu polonizacyjnego, wpatrzoną 
z zachwytem w ostry kurs obecnej polityki, przepowiadającą w okresie najbliższej 
piatiletki kompletną polonizację Polesia — z drugiej zaś strony Poleszuka: nieufne-
go, podejrzliwego, zapierającego się przy pierwszym kontakcie wszelkich sympatii 
proukraińskich lub probiałoruskich, wyrażającego nawet swoją gotowość pójścia 
za życzeniem władzy w tych wszystkich sprawach. Pracując, musimy zważać na 
to, aby nie wywołać nieodpowiedniego rezonansu ani śród administracji (gdyż to 
mogłoby wysoce utrudnić badania), ani śród ludności, którą się bada w sposób 
taki, by nie mogła ona zorientować się, o co chodzi. Wiadomości, jakie miałem 
<…>, osobiście b[ardzo] mnie pociągały do zaangażowania p. Petrusewiczowej: 
jako [endeczka] byłaby ona czuła na błędy miejscowej administracji; jako żona 
radykała miałaby otwarty horyzont dla zrozumienia miejscowego radykalizmu, 
który też jest przedmiotem naszych badań. Obawiałem się tylko jednej rzeczy u 
niej: typowej dla nacjonalisty polskiego postawy lekceważenia lub bagatelizowania 
tych ułamków świadomości narodowej, które staramy się dyskretnie i kunsztownie 
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wyłowić od pozornie obojętnego i kompromisowego Poleszuka. Piszę to wszyst-
ko tak obszernie dlatego, że nie chciałbym, abyś sądziła, że poglądy polityczne 
u kogokolwiek mogą wpływać w ten czy inny sposób na mój stosunek do niego. 
Odgrywają one o tyle tylko rolę, o ile mogą przesądzać w ten czy inny sposób o 
postawie badacza w stosunku do obiektu badań» [MET, 13.11.1934]. 

Współpracownik terenowy Obrębskiego, Zygmunt Korybutiak1, student Prüf-
ferowej, bez wnikania w dylematy metody i etyki, tak komentował w tym samym 
okresie w liście do niej stanowisko ekipy badawczej wobec polityki władz lokalnych 
i centralnych: «Praca <…> jest nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna, gdyż godzi 
w politykę obecnego wojewody, która nie jest wcale humanitarna, ani też celowa. 
Wszystko zresztą jest sankcjonowane przez Prezydium Rady Ministrów. Tak że, 
jak się Pani dowie o tym, że jestem w Berezie Kartuskiej — proszę się nie dziwić 
zbytnio» [MET, 22.10.1934]. 

O niełatwej sytuacji badaczy w poleskim terenie, którzy — mimo że zaopa-
trzeni w dokumenty wystawione przez rządową komisję i przybywający ze stolicy 
państwa, by realizować państwowy program naukowy — musieli się mierzyć z 
podejrzliwością lokalnej administracji i trudnościami biurokratycznymi, mówią 
też listy pisane przez Korybutiaka do Obrębskiego z Polesia w lecie 1935 roku: 
«Miałem między innymi parę incydentów z policją <…>. [P]owiedziałem komen-
dantowi, że pokazanie swego zaświadczenia uważam li tylko za czczą formalność, 
oczywista dyskutowaliśmy długo na ten temat, starałem się przekonać tego kacyka 
o słuszności swych wywodów». «Przed paru dniami byłem w starostwie łuni-
nieckim <…> i niestety odmówiono mi prawa badania do 9 [bieżącego miesiąca] 
ze względu na jakieś tam operacje wojskowe w tym akurat terenie <…>» [AR, 
17.08.1935 i 4.09.1935].

Niezwykle cennym dokumentem jest dziennnik obserwacji Obrębskiego z 
pierwszych dni pobytu na Polesiu w maju 1934 roku, który nie pozostawia złudzeń 
co do jego opinii na temat polityki państwa realizowanej tu przez jego przedsta-
wicieli. Możemy w nim przeczytać m. in:

18 V. Związek rezerwistów — droga do kultury polskiej. Argument ma-
terialny.

Przyjazd do Brześcia. Wizyta u p. Rolewicza2. Pierwsze wzmianki o państwo-
twór czym programie naszego p[ana] wojewody: przeciwstawić destrukcyjnej 
robocie komunistów itd. konstrukcyjną propagandę rządu: organizację rezerwistów, 
opanowującą gromady wiejskie, mającą wpływ na życie wsi, wychowującą ją w 
duchu państwowym itd. Pan R. nie jest iluzjonistą: na początek trzeba przemawiać 

1 O Korybutiaku jako badaczu Polesia i współpracowniku Obrębskiego pisałam szerzej 
w «Nieznany badacz Polesia i Wileńszczyzny w latach trzydziestych XX wieku: Zygmunt 
Jan Korybutiak (1907–1989)» [1].

2 Kazimierz Rolewicz (1898–1986) był wówczas naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa 
w Urzędzie Wojewódzkim w Brześciu.
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argumentem materialnym: rezerwiści otrzymują czapki, buty itd. Pan R. jest nie-
zbicie przekonany, że to jest droga do kultury polskiej na kresach. 

W trakcie rozmowy telefon z Prużany: w związku z wyborami — «warchol-
stwo» miejscowych, grupujących się w blok, przeciwstawiający się polityce wyboru 
grupy błagonadiożnej. Meldunek: ten już siedzi, ten unieszkodliwiony itd. Pan R. 
jest radośnie zadowolony: nowy krok na drodze szerzenia KP [kultury polskiej] 
w Prużańskiem zrobiony.

19 V. Poleszuk w oczach cywilizatorów i władzy.
Wizyta u Starosty [w Łunińcu]. <…> W gruncie rzeczy informacja żadna: 

światopogląd państwowy: polonizacja, cywilizacja. Ludność miejscowa nie posiada 
swego języka; język miejscowy: mieszanina rosyjskiego i polskiego. Dominuje 
wierzenie w «polskość» Poleszuka. Język miejscowy to «zepsuty polski», który 
oczywiście trzeba naprawić. (Uwaga: Maniery wojskowe w starostwie. Komen-
derowanie ludnością: wstać, P[an] St[arosta], usiąść, już go nie ma).

Rozmowa z instruktorem oświaty pozaszkolnej. To samo przekonanie o ze-
psutym języku polskim. Prócz tego wizerunek urzędowy Poleszuka: Poleszuk 
leniwy; Poleszuk rozrzutny; Poleszuk pijak; Poleszuk niegospodarny. Gospodarny, 
pracowity, oszczędny i wstrzemięźliwy — tylko kolonista polski. <…>

Nauczyciel. Panpolonizacja [Czuczewicze]
Rozmowa z żoną kierownika szkoły. Optymistka państwowo-twórcza: wyraża 

niezłomną nadzieję: w niedługim czasie ludność będzie polska, będzie mówić tylko 
po polsku. Już teraz twierdzi, że dzieci miejscowe w zabawie między sobą mówią 
po polsku (a nie — własnymi uszami słyszałem). <…> W wąskim horyzoncie 
nauczyciela ludowego: akulturyzacja Poleszuka, pozyskanie go dla państwowości: 
nauka języka polskiego, polonizacja kompletna. Magiczna wiara w potęgę języka 
«ojczystego» — polonizacja ma rozwiązać wszelkie faktyczne problemy gospo-
darcze i społeczne, które są klęską i tragedią ludności poleskiej [OC].

* * *
Prominentny historyk, jakim jest Timothy Snyder, w jednym lakonicznym 

zdaniu nie tylko zredukował naukowy projekt Komisji NBZW do czegoś w 
rodzaju ofensywy wojskowej. Więcej, ekspedycję Obrębskiego skwitował iro-
nicznym cudzysłowem w sformułowaniu «badania “antropogeograficzne” oraz 
“etnosocjologiczne”». Tymczasem badania antropogeograficzne, czyli takie, które 
dziś obejmuje geografia ekonomiczno-społeczna, w ramach programu Komisji 
prowadził na Łemkowszczyźnie wybitny geograf Stanisław Leszczycki (por.: 
[5, s. 116–117]). «Badania etnosocjologiczne» natomiast to, jak sądzę, kategoria 
stworzona przez Obrębskiego bezpośrednio na użytek ekspedycji poleskiej. W 
programach i sprawozdaniach Komisji NBZW i Instytutu BSN często występuje 
właśnie to określenie, przy czym nie ulega wątpliwości, że co najmniej część tej 
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dokumentacji sporządzał sam Obrębski. Wcześniej identyfikował się on jako et-
nograf bądź etnolog, dopiero na Polesiu poznajemy go jako etnosocjologa. 

Cele naukowe Komisji NBZW, w zależności od tego, kto je formułował, były 
wyrażane językiem oscylującym między dążeniem do obiektywności a postawą 
ideologiczną; taki był typowy dyskurs naukowy epoki, choć nie wszyscy badacze 
posługiwali się nim w takim samym stopniu. Przytoczmy fragment wypowiedzi 
programowej («Myśli przewodnie przy studiach Kresów Wschodnich» wygłoszone 
na założycielskim posiedzeniu Komisji) Władysława Wielhorskiego, akademickie-
go historyka, zarazem urzędnika ministerialnego związanego z Komisją, odnoszący 
się do zagadnień, które miały stać się przedmiotem badań Obrębskiego. Wielhorski 
wskazywał, że «bezpostaciowość narodowa mas», «bytujących w prymitywie 
gospodarczym i społecznym» na Polesiu (a także w Karpatach) stwarza szansę 
polepszenia statystyki narodowościowej na korzyść narodu państwowego. Uza-
sadniał, że «brak jednolitości oraz wyrazistości kształtów w indywidualnościach 
etnicznych najmłodszych i najsłabszych jakościowo, a zarazem najsilniejszych ilo-
ściowo żywiołów ukraińskiego oraz białoruskiego» jest czynnikiem sprzyjającym 
ich «wychowaniu» na rzecz narodu polskiego (cyt. za: [5, s. 93–95]). Obrębski 
będzie konsekwentnie dystansować się od apriorycznych założeń badawczych i 
kolonialnych celów narzucanych postępowaniu badawczemu. 

W sformułowanym na użytek Komisji programie swoich badań deklarował: 
«etnolog winien zdać sprawę z tego, czym jest współczesna rzeczywistość wsi 
wschodniej w dziedzinie problemów narodowościowych, jakie jest obecne oblicze 
narodowe ludu, jakie czynniki leżą u podstaw dokonywującej się nacjonalizacji 
wsi, na czym ten proces polega i w jakim kierunku zdąża» [OJ, s. 2]. Jakkolwiek 
paradoksalnie by to brzmiało w świetle tego, co zostało dotąd powiedziane, Komisja 
NBZW, niezależnie od tego, iż formalnie należała do podmiotów realizujących 
kolonizacyjno-asymilacyjną politykę rządu, i że z ust jej przedstawicieli padały 
przysłonięte językiem nauki deklaracje ideologiczne i polityczne, zostawiała ba-
daczom wolną rękę. Więcej — w faktycznie prowadzonych badaniach narodowo-
ściowych kierowała się, lub pozwalała badaczom, by się kierowali, założeniami i 
wytycznymi najwybitniejszych polskich uczonych i ekspertów, którzy swoje teorie, 
metody i wytyczne dla zastosowań nauk społecznych kształtowali w dialogu z 
nauką światową. Czołowym teoretykiem i autorytetem w tym zakresie był Florian 
Znaniecki (por.: [10]), którego uczeń i współpracownik Stanisław Orsini-Rosenberg 
już na przełomie lat 20. i 30. aplikował jego ustalenia teoretyczne do eksperckich 
programów badań socjologicznych [17; 18]. Powstawały one w kierowanym przez 
Znanieckiego Polskim Instytucie Socjologicznym w Poznaniu, który w latach 30. 
nawiązał współpracę z warszawskim Instytutem BSN. Opublikowany w «Sprawach 
Narodowościowych» w 1930 roku «Program badań socjologicznych w zakresie 
zagadnień narodowościowych w województwach wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej» Orsiniego-Rosenberga [18], zakorzeniony teoretycznie w socjologii 
humanistycznej Znanieckiego i jako fundamentalne założenie metodologiczne 
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przyjmujący perspektywę współczynnika humanistycznego1, podkreślał koniecz-
ność prowadzenia badań «w interesie nauki i zracjonalizowanej polityki narodo-
wościowej» [18, s. 45]. Autor «Programu…», wskazujący jako rzecz oczywistą 
rozpatrywanie badanych zagadnień «z pominięciem wszelkiej nienaukowej oceny» 
i «przez ludzi najzupełniej bezstronnych»2 [18, s. 23, 36] deklarował: «Jedynym 
kryterium, zgodnie ze stanowiskiem humanistycznym, musi tu być punkt widzenia 
samego osobnika i grupy, do której go zaliczają» [18, s. 26]. 

Obrębski — wychowanek i kontynuator Malinowskiego, uczonego, który 
wprowadził do antropologii dyrektywę uwzględniania «punktu widzenia tubyl-
ca» — całkowicie identyfikował się z tą perspektywą3. Toteż sformułowany przez 
Orsiniego-Rosenberga «Program…» stał się matrycą, na której oparł własny 
«Program badań etnologicznych…». 

Był to program adresowany nie do odbiorcy akademickiego, lecz do umo-
cowanego we władzach państwowych podmiotu sprawczego, pisany językiem 
formalnym i «politycznie poprawnym». Z niewielkim prawdopodobieństwem 
błędu można przyjąć, że pełnił on funkcję analogiczną do współczesnego wniosku 

1 Orsini-Rosenberg pisał m. in.: «[Naukowe studium narodowości] <…> winno mieć 
charakter humanistyczny, tzn. traktować narodowość nie jako zjawisko przyrodnicze, 
dane obiektywnemu obserwatorowi, ale jako syntezę przedmiotów i czynności, z których 
świadomość narodowa sama tworzy swoją istotę. Podobnież procesy, zachodzące w grupie 
narodowościowej, winny być traktowane nie jako przebiegi przyrodnicze w oderwaniu od 
świadomości ludzkiej, ale jako zmiany w układach czynności i wartości ludzkich» (podkr. 
autora) [18, s. 13–14].

2 Jesienią 1935 roku, na inauguracji seminarium narodowościowego funkcjonującego 
przy Instytucie Orsini-Rosenberg mówił: «[P]oza ramami tych studiów możemy być 
najzacieklejszymi nacjonalistami, politykami, reformatorami itd., w ramach jednak naszych 
studiów winniśmy tylko i wyłącznie być obiektywnymi, choć wczuwającymi się w treść 
badanych przejawów i grup, analitykami. Nie to, co “winno być” zdaniem naszym, ale 
to, “co jest”, co istnieje niezależnie od naszych sympatii i antypatii, winno nas wyłącznie 
zajmować» [24, s. 349]. 

3 Oto jeden z przykładów przewijających się przez jego pisma metodologicznych 
deklaracji: «Pragnienie <…> [etnologa, by odczuć i zrozumieć, czym ludzie żyją] [j]
est <…> nieodłączne od metody badań, których przedmiotem jest człowiek w jego 
rozlicznych wcieleniach w różne historyczne czy lokalne typy społeczeństw i kultur. 
Jest ono naturalną konsekwencją wspólnego dla etnologii i socjologii metodologicznego 
postulatu, domagającego się badania społeczeństwa i kultury nie od zewnątrz, przy pomocy 
zewnętrznych, heterogenicznych, pozornie obiektywnych kryteriów, ale od wewnątrz: to 
znaczy przez odkrycie i opisanie, w jaki sposób różne formy i treści życia zbiorowego 
kształtują jednostki ludzkie, jak funkcjonują w życiu zbiorowości jej instytucje, zwyczaje 
i urządzenia, czym są dla niej i jaką w niej pełnią rolę» [15, s. 337 > 25].
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grantowego. Autor w żadnym jednak momencie nie porzucił dyskursu naukowe-
go, by wejść w polityczny. Natomiast świadectwem jego podejścia eksperckiego 
jest nawiązywanie do praktyki społecznej i świadomość potrzeby zastosowania 
wyników badań. W programie czytamy: «[D]alecy jesteśmy jeszcze od momentu, 
gdy etnologia będzie w stanie dać na żądanie szczegółową i ścisłą odpowiedź na 
różne problemy życia społeczno-kulturalnego wsi. Wiele z tych problemów nie 
może jednak czekać <…>. [S]prawdzianem obiektywizmu nauki, również jak i 
promotorem doskonalenia jej metod, jest zastosowalność jej dorobku w sferze zadań 
i problemów praktycznych. <…> [O]d pomyślnego rozwiązania tego problemu 
(tj. narodowościowego) [AE] zależy, czy i w jakim stopniu uda się szerokie — 
indyferentne lub nawet opozycyjne — masy włościańskie na kresach wschodnich 
wciągnąć do czynnej, konstruktywnej kooperacji w życiu współczesnego państwa» 
[OJ, s. 1–2]. 

Myślenie o chłopach poleskich w kategoriach potencjalnych partnerów w 
«czynnej i konstruktywnej kooperacji» obywatelskiej to świadectwo demokratycz-
nego i emancypacyjnego stanowiska Obrębskiego. Stanowiska, którego przesłanką 
była troska o upodmiotowienie i uobywatelnienie warstwy chłopskiej, nie zaś o 
jej unarodowienie w kierunku dominującej polskości. Opisując i interpretując «z 
punktu widzenia tubylca» proces zmiany społeczno-kulturowej w wiejskich spo-
łecznościach Polesia, przedstawiał w swoim przekonaniu obiektywne argumenty 
przeciwko nacjonalistycznej polityce «rozszerzania polskości poprzez ekspansję 
w kierunku amorficznych narodowościowo ludów kresowych», by zacytować 
sformułowanie Wielhorskiego [5, s. 95], jak również przeciwko stosowanej w jej 
realizacji symbolicznej i realnej przemocy. 

* * *
Analityczna lektura poświęconych Polesiu prac Obrębskiego, zarówno 

tych, które opublikował, jak i tych, które pozostawił w rękopisie, przekonuje o 
imperatywach, jakimi się kierował. Nie tylko poglądy polityczne człowieka nie 
wpływały na jego stosunek do osoby. Także polityka państwa i jego organów 
zlecających badania naukowe pozostawała bez wpływu na jego prace analitycz-
no-interpretacyjne, które nierzadko prowadziły do konstatacji sprzecznych z 
oficjalną linią polityczną mocodawców. Dekonstruowały one również popularne, 
deprecjonujące wyobrażenia na temat białorusko-ukraińskich społeczności chłop-
skich, które i w środowisku naukowym były rozpowszechnionymi przedsądami. 
Konsekwencją przyjętej dyrektywy, by «mimo [wysuwanych] przez niektórych 
wątpliwości [pozostać] wierny prawdzie i nie [przekroczyć] obiektywizmu na-
ukowego» [11, s. 331], czyli świadomie pielęgnowanej niezależności w myśleniu, 
była postawa krytyczna.

W studium o funkcjonowaniu polskiej szkoły w prawosławnych wsiach Polesia 
Obrębski nazywał po imieniu kolonialny charakter polityki państwa polskiego w 
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województwach wschodnich. «Nie jest to bynajmniej opis zwycięskiego pochodu 
cywilizacji» — pisał we wstępie do tej pracy — «prędzej kronika jej klęsk i nie-
powodzeń. <…> [P]ostać, jaką przybierało [to zjawisko] <…> na Polesiu, owym 
reliktowym rejonie tradycyjnej kultury ludowej i peryferycznym obszarze ekspansji 
obcej etnicznie cywilizacji narodowej, stawia je w rzędzie procesów i sytuacji, 
typowych dla różnych obszarów kolonialnych» [15, s. 335 > 25]. Formułował też 
wskazania dla praktyki społecznej, stojące w sprzeczności z politycznym progra-
mem władz, np.: «Tylko zupełna zmiana funkcji społecznej szkoły, przeobrażenie jej 
w narzędzie walki wyzwoleńczej chłopa <…>, wpajające weń chłopskie poczucie 
godności, świadomość własnych praw i wiarę we własne możliwości i własne siły 
w skali państwowej, jest w stanie nadać jej nowy sens i nowe znaczenie, zespolić 
z życiem wsi, z jej budzącymi się dążeniami społecznymi i narastającymi potrze-
bami kulturalnymi» [15, s. 434]. Z kolei w szkicu poświęconym stereotypowemu 
wizerunkowi Poleszuka w kulturze polskiej konstatował: «Poprzez obraz, który 
tworzymy o nim, na jego temat i jego kosztem, nie oddajemy <…> jego rzeczy-
wistości, lecz stwarzamy wierne <…> odbicie i wizerunek siebie samych, takich 
jakimi współcześnie jesteśmy. Jeśli ten obraz waha się między chochołem i małpo-
ludem — czyż Poleszuk ponosi zań odpowiedzialność?» [14, s. 443]. Przytoczone 
fragmenty pochodzą z prac, które za życia Obrębskiego nie ukazały się drukiem. 

Nie oznacza to jednak bynajmniej, że Obrębski wyrażał niezależne sądy, pisząc 
do szuflady. Głosił je publicznie i ogłaszał drukiem, jak w studium «Dzisiejsi 
ludzie Polesia», które przed publikacją [13] przedstawił jako referat na I Zjeździe 
Naukowym Poświęconym Ziemiom Wschodnim we wrześniu 1936 roku. Ten dwu-
dniowy zjazd odbył się na Uniwersytecie Warszawskim przy udziale prominentnych 
przedstawicieli świata nauki i sfer rządowych i stanowił publiczne podsumowa-
nie pierwszych dwóch lat badań na na ziemiach wschodnich prowadzonych pod 
auspicjami Komisji NBZW (por. [5, s. 153–175; 6]). W przypadku Obrębskiego 
wynikiem «dyskretnego i kunsztownego wyławiania od pozornie obojętnego i 
kompromisowego Poleszuka ułamków świadomości narodowej» stała się m. in. 
sformułowana w referacie obserwacja, że «kulturalna asymilacja Poleszuka lub 
raczej upodobnienie do ogólnopolskich wzorów kulturalnych <…> nie jest bynaj-
mniej wskaźnikiem jego asymilacji społecznej, jego wrastania w naród polski» [12, 
s. 300 > 26]. Opisał tu także społeczne i kulturowe mechanizmy antagonizmów 
i konfliktów polesko-polskich; analizie w kategoriach klasowych i narodowych 
poddał poczucie krzywdy i upokorzenia poleskich chłopów oraz kształtowanie się 
odnoszonego przez nich do Polaków stereotypu wroga. «W tej sytuacji wzajemnych 
zadrażnień» — konstatował — «wizerunek środowiska polskiego kształtowany 
jest pod wpływem strachu, niechęci, żalu i uraz — i oczywiście jest negatywny. 
<…> Indywidualne krzywdy zostają <…> zgeneralizowane i uwielokrotnione, 
przekształcone w legendę krzywdy społecznej, lokalizowanej już nie w wąskiej 
sferze konfliktów chłopsko-pańskich, lecz w całej płaszczyźnie stosunków rusko-
-polskich» [12, s. 298]. Na te i pokrewne zjawiska wskazywał jako na «forpoczty 



199

ideologii narodowej» [12, s. 300]. Stwierdzał: «Studium Poleszuków sugeruje nam, 
że tym, co taka grupa etniczna pamięta nierównie silniej, są doznane w trakcie jej 
cywilizowania krzywdy i upokorzenia, o których znowu naród państwowy wolałby 
nie wiedzieć i nie pamiętać» [12, s. 305]. 

W długiej i ożywionej dyskusji, która toczyła się po jego trwającym godzinę 
wystąpieniu, Obrębski, określając się jako teoretyk, konsekwentnie pozostawał 
na stanowisku ściśle naukowym. Jego analityczno-interpretacyjne podejście do 
obiektu badań owocowało krytycznymi diagnozami, choć było tylko — i aż — 
dążeniem do «zrozumienia rzeczywistości społecznej». Generał Kasprzycki oraz 
politycy i urzędnicy państwowi mogli, po zapoznaniu się z wynikami jego badań, 
czuć się «w pełni i wszechstronnie przygotowani» [6, s. 16] do zmiany polityki 
wobec mniejszości narodowych zamieszkujących wschód kraju. Czy chcieli te 
wyniki traktować jako rekomendację dla swojej polityki, to już osobna kwestia.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że poświęcony Polesiu zjazd naukowy przy-
niósł Obrębskiemu sukces. Prasa donosiła: «Rektor Antoniewicz omówił poszcze-
gólne referaty, zatrzymując się nad niektórymi, jak np. referat dra Obrębskiego o 
“Dzisiejszych ludziach Polesia”, podnosząc jego obiektywizm, naukową metodę, 
żywotność poruszonych w nim zagadnień, czego dowodem była tak ożywiona 
dyskusja» [7]. Zjazd odbił się szerokim echem w prasie. Przeglądając dzisiaj 
kilkanaście dzienników z września 1936 roku, trafiamy na notatki informacyjne 
i komentarze, spośród ktorych najwięcej odnosiło się do wystąpienia generała 
Kasprzyckiego, kierownika Biura Melioracji Polesia Stefana Rychłowskiego oraz 
etnosocjologa Józefa Obrębskiego. «Uczmy się wszyscy etnosocjologii!» — tym 
zdaniem zakończył swój artykuł «Elita napływowa czyli uczmy się etnosocjologii» 
dziennikarz «Kuriera Wileńskiego» Józef Święcicki, piszący pod pseudonimem 
Piotr Lemiesz. Zamykając 3-odcinkowe sprawozdanie ze Zjazdu artykułem po-
święconym w całości wystąpieniu Obrębskiego, konkludował: «Wystarczy tego, 
cośmy tu powtórzyli za referentem i dyskutującymi na Zjeździe Poleskim, aby się 
przekonać, że etnosocjologia nie jest nauką oderwaną. Mówi ona w sposób naukowy 
i zrozumiały nawet dla napływowej elity to, co my ludzie miejscowi i bez tego 
dostatecznie rozumiemy. Wydobywa na powierzchnię tragiczne nieporozumienia, 
które co krok spotykamy, nieporozumienia pomiędzy nami i tymi, którzy chcą 
nas uszczęśliwiać wbrew naszej woli i nie chcą nas przybrać sobie do pomocy, bo 
nie mają zaufania, bo obawiają się obdzielić nas nadmiarem władzy. Uczmy się 
wszyscy etnosocjologii — może to usunie nieporozumienia» [8].

Do wybuchu II wojny światowej nieporozumienia już tylko się pogłębiały. 
Wnikliwe diagnozy Obrębskiego nie pociągnęły za sobą korekty praktyki społecz-
nej ani tym bardziej zmiany polityki obozu rządzącego. Jego konstatacje rychło 
znalazły potwierdzenie w przebiegu wydarzeń historycznych. Z początkiem wojny 
we wrześniu 1939 roku Polesie stało się areną licznych aktów wrogości wobec 
Polaków: dochodziło do mordów polskich właścicieli majątków, cywilni ucieki-
nierzy przed Niemcami i wycofujące się oddziały polskiego wojska przemieszczali 
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się po jego terenie w uzasadnionym poczuciu zagrożenia. Polonizacyjna «misja 
cywilizacyjno-kulturalna» zakończyła się fiaskiem. Generał Kasprzycki i inni pro-
motorzy polskiej polityki kolonizacyjno-asymilacyjnej na ziemiach białoruskich i 
ukraińskich musieli skonfrontować się z faktami, które negatywnie zweryfikowały 
przeświadczenie, że «jesteśmy na wschodzie Polski wieczyści i odejść stąd, jak to 
nam próbują sugerować różni nieproszeni obcy doradcy, nie zamyślamy» [6, s. 99]. 

Archiwalia
AR — Аrchiwum rodzinne Obrębskich w posiadaniu autorki.
MET — Archiwum Muzeum Etnograficznego w Toruniu im. Marii Znamierowskiej-

Prüfferowej.
OC — Obrebski Collection // University of Massachussetts. — Amherst, USA.
OJ — Obrębski, Józef. Program badań etnologicznych w zakresie spraw 

narodowościowych w województwach wschodnich. — Warszawa, 1934. — 13 s. 
(Maszynopis w AR)
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