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RECENZJE
Eugeniusz K³osek, Œwiadomoœæ etniczna i kultura spo³ecznoœci polskiej we
wsiach Bukowiny rumuñskiej, Wroc³aw 2005, 449 ss.
W dzisiejszym œwiecie, który podlega bezlitosnym prawom globalizacji, nadal istnieje wiele spo³ecznoœci interesuj¹cych dla antropologów ze wzglêdu na
ich unikalny charakter. Prowadzenie nad nimi badañ jest konieczne, poniewa¿
grozi im ca³kowity zanik i zapomnienie. Aby je odnaleŸæ, wcale nie trzeba wyje¿d¿aæ gdzieœ daleko, do amazoñskich lasów czy w rejony subsaharyjskie.
Spo³ecznoœci te s¹ o wiele bli¿ej, ni¿ myœlimy – pod wzglêdem zarówno geograficznym, jak i sentymentalnym. Udowadnia to Eugeniusz K³osek, który
opracowa³ bardzo rzeteln¹ monografiê dotycz¹c¹ polskiej mniejszoœci etnicznej
w Rumunii. Monografia ta jest o tyle ciekawa, ¿e nie ogranicza siê jedynie do
opisu etnograficznego bukowiñskich polonusów. Jest to spo³eczno-kulturowy
obraz pewnej grupy etnicznej, którego autor próbuje zmierzyæ siê z jej histori¹,
a tak¿e status quo w wielokulturowym pañstwie z jednej oraz z izolacj¹ geograficzn¹ z drugiej strony. Dodatkowo K³osek próbuje odpowiedzieæ na pytanie:
„Co dalej bukowiñska Polonio?”
Bukowiñska Polonia zamieszkuje przede wszystkim ma³e, izolowane wsie
górskie, do których dojazd jest bardzo utrudniony, nawet pomimo pomocy pañstwa polskiego (tzw. droga Kwaœniewskiego w Nowym Soloñcu, która ³¹czy
wieœ z g³ówn¹ drog¹ nawet w czasie deszczów). Ten czynnik sprawia, ¿e homogeniczna spo³ecznoœæ staje siê zamkniêta na obcych. Oczywiœcie, ka¿dego goœcia we wsi Polacy przyjmuj¹ chêtnie i postêpuj¹ wed³ug charakterystycznego
dla naszego narodu przys³owia „Goœæ w dom, Bóg w dom”, jednak bardzo trudno jest badaczowi przebiæ siê przez te zewnêtrzne oznaki sympatii i potrzebê
pokazania siê z jak najlepszej strony przybyszowi. Ten zaœ nie bada wówczas
rzeczy takiej, jaka jest na co dzieñ. D³ugotrwa³a, ¿mudna praca i wnikanie
w spo³ecznoœæ, zdobywanie jej zaufania zaowocowa³y g³êbok¹ analiz¹ i bogatymi opisami ¿ycia codziennego Polaków zamieszkuj¹cych tereny rumuñskiej
Bukowiny.
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Wieloletnie badania prowadzone przez K³oska dostarczy³y interesuj¹cych
i wartoœciowych pod wzglêdem naukowym danych. Tak naprawdê wiele z poruszonych w¹tków mog³oby stanowiæ osobny temat, jednak ca³oœæ jest dobrze
skomponowana, posiada logiczn¹ strukturê, która pomaga wychwyciæ konkretne
zale¿noœci: historyczne, geograficzne, demograficzne i socjologiczne determinanty to¿samoœci polskiej mniejszoœci etnicznej w bukowiñskich wioskach.
K³osek pokazuje wielokontekstowoœæ, w której usytuowani s¹ Polacy w Bukowinie. Wyjaœnia, w jaki sposób ta wieloœæ kontekstów wp³ywa na to¿samoœæ
i kulturê mieszkañców tych okolic, którzy maj¹ polskie korzenie i wywodz¹ siê
z polskiej tradycji kulturowej i etnicznej.
W pierwszych dwóch rozdzia³ach ksi¹¿ki autor przedstawia historiê badanych spo³ecznoœci (których tak naprawdê jest wiêcej, a ich zró¿nicowanie wynika w du¿ej mierze ze struktury ludnoœciowej danej wsi). Omawiane s¹ migracje
Polaków na tereny dzisiejszej Rumunii – temat w Polsce szerzej nieznany. Jest
to okres, kiedy Bukowina stanowi³a czêœæ pañstwa austro-wêgierskiego. Autor
w tym miejscu nie ogranicza siê jedynie do analizy samych ruchów migracyjnych zwi¹zanych z tym obszarem. Polskie spo³ecznoœci w Rumunii osadzone s¹
w szerszym kontekœcie historycznym. K³osek opowiada, w jaki sposób historia
wp³ynê³a na kszta³towanie siê tej grupy etnicznej w jej ró¿nych konfiguracjach
kulturowo-spo³ecznych. Dalej rozpatrywany jest ju¿ okres rumuñski, tzn. czas
pomiêdzy wojnami œwiatowymi, kiedy to tak niedaleko przebiega³a granica polsko-rumuñska. Autor nie okrywa milczeniem nastêpnych dziejów – tych z czasów
¿elaznej kurtyny oraz po jej upadku, np. kwestii remigracji do Polski i Czechos³owacji oraz demograficznej analizy spo³ecznoœci, które w Rumunii pozosta³y.
W trzecim rozdziale ksi¹¿ki K³osek dokonuje analizy poszczególnych determinantów œwiadomoœci etnicznej bukowiñskich Polaków. Najwa¿niejszym
czynnikiem decyduj¹cym o to¿samoœci narodowej badanych spo³ecznoœci wydaje siê balansowanie pomiêdzy polsk¹ a rumuñsk¹ œwiadomoœci¹ narodow¹.
Pamiêtajmy, ¿e mniejszoœæ polska zamieszkuj¹ca Bukowinê to obywatele Rumunii. Pos³uguj¹ siê biegle (choæ nie na co dzieñ) jêzykiem rumuñskim, który
wp³ywa na postrzeganie przez nich œwiata. Nie s¹ oni jednak w pe³ni Rumunami, gdy¿ ich œwiatopogl¹d zosta³ ukszta³towany równie¿ przez jêzyk polski,
pewn¹ mitologizacjê pochodzenia oraz polsk¹ kulturê. Taka sytuacja prowadzi
do rodzenia siê wielu stereotypów i specyficznych postaw o charakterze etnicznym. Autor podaje przyk³ady wp³ywu tych przekonañ na strategie ma³¿eñskie
osób nale¿¹cych do badanej spo³ecznoœci, np. jak postrzegana jest rodzina niejednorodna pod wzglêdem etnicznym. Struktury psychologiczne „swojego”
i „obcego” rozk³adane s¹ przez K³oska na elementy, które je buduj¹, co pozwala
zrozumieæ nie tylko to¿samoœæ czy zachowania bukowiñskich Polaków, lecz
tak¿e wytworzon¹ przez nich specyfikê kulturow¹. Znakomitym przyk³adem
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kot³a kulturowego jest przedstawiana w osobnym podrozdziale wieœ Kaczyka,
któr¹ oprócz Polaków i Rumunów zamieszkuj¹ równie¿ Niemcy i Rusini. W tej
ma³ej wsi wspó³istniej¹ obok siebie parafia katolicka, cerkiew prawos³awna
i parafia unicka. Taka ró¿norodnoœæ wp³ywa na pojawianie siê stereotypów
i uprzedzeñ. Budowane s¹ wizerunki „swojego” i „obcego”. Jednak mimo tego
wszyscy mieszkañcy Kaczyki potrafi¹ ¿yæ w zgodzie. Podstawowe zasady
wspó³¿ycia w wielokulturowym spo³eczeñstwie ukazane na powy¿szym przyk³adzie stanowi¹ odzwierciedlenie w ma³ej skali tych samych mechanizmów
wspó³¿ycia spo³ecznego w szerszym kontekœcie – ca³ej Bukowiny.
Jak wygl¹daj¹ konkretne przejawy specyfiki kulturowej omawianej w monografii spo³ecznoœci? Na to pytanie odpowiada autor w rozdziale czwartym pt.
Oblicze kultury ludnoœci polskiej – wynik izolacji i lokalnych wp³ywów. Analizuje tu przejawy kultury materialnej (tzw. korelaty kultury, u¿ywaj¹c jêzyka
Stanis³awa Ossowskiego): domy i budynki gospodarcze, strój, ubiór i kulinaria,
oraz niematerialnej: obrzêdy zwi¹zane z rodzin¹ – narodziny i chrzest, wesele
(bukowiñscy Polacy s¹ zwi¹zani silnie z katolicyzmem, który jest dla nich elementem polskiej to¿samoœci narodowej), pogrzeb, obrzêdy cyklu rocznego,
wierzenia oraz podania lokalne i historyczne. Ten rozdzia³ ksi¹¿ki jest przyk³adem analizy etnograficznej badanej spo³ecznoœci. Jest ona o tyle cenna, i¿
pozwala na dok³adne porównanie wyizolowanej mniejszoœci polskiej w Rumunii z danymi etnograficznymi dotycz¹cymi tej samej grupy etnicznej ¿yj¹cej na
terenach, z których pochodz¹ badani, a która nie emigrowa³a, tylko pozosta³a
w miejscu pochodzenia. Pozwala to na okreœlenie ram wp³ywu kultury rumuñskiej oraz innych nacji zamieszkuj¹cych Bukowinê na tê mniejszoœæ.
Polska spo³ecznoœæ w Rumunii stoi obecnie przed wieloma dylematami okreœlaj¹cymi jej to¿samoœæ, zwi¹zanymi z faktem cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Czy wracaæ do Polski, czy pozostaæ wiernym ma³ej ojczyŸnie? A mo¿e m³odzi
Polacy przyjmuj¹ te same wzorce kulturowe, co ich rumuñscy rówieœnicy?
W jaki sposób kultury polska i rumuñska przenikaj¹ siê nawzajem? Jakie dodatkowe znaczenie dla polskiej œwiadomoœci narodowej i kulturowej ma mulitikulturowoœæ regionu? To nieliczne z wielu pytañ, na które odpowiada K³osek
w ostatnim rozdziale ksi¹¿ki, zatytu³owanym Co dalej, bukowiñska Polonio?
W monograficznym opracowaniu Œwiadomoœæ etniczna i kulturowa spo³ecznoœci polskiej we wsiach Bukowiny rumuñskiej autor kreœli przed nami obraz
obecnej sytuacji Polaków w tym regionie Rumunii, przedstawia kulturê tej
spo³ecznoœci jako wynik izolacji i lokalnych wp³ywów (m.in. wspomnianej
wielokulturowoœci). Wiele miejsca przeznacza na bogate analizy wierzeñ i zwyczajów, obrzêdów religijnych, na przemiany kulinarne, na ilustracjê designu tradycyjnych strojów, prezentacjê folkloru s³ownego.
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K³osek stara siê odpowiedzieæ na pytanie: „Co dalej”? Pomimo ¿e nie poœwiêca zbyt du¿o miejsca na prognozowanie – nie o to w tej pracy chodzi, to
jednak porusza istotne dla przedstawianych spo³ecznoœci zagadnienia. Przede
wszystkim przedstawia ludzi, którzy od dwustu lat ¿yj¹ odizolowani od wp³ywów swojego pañstwa i kultury, a mimo to utrzymuj¹ swoj¹ tradycjê i przekazuj¹ j¹ m³odszym pokoleniom.
Pawe³ Apollo

Zdzis³aw W¹sik, Peter Chmiel (Hrsg.), Schlesien in der germanistischen
Forschung und Lehre, Philologica Wratislaviensia: Acta et Studia, vol. 3,
Wroc³aw 2010, 153 ss.
Przedmiotem niniejszego omówienia jest wybór artyku³ów, stanowi¹cych
podsumowanie dotychczasowego dorobku badawczego germanistów polskich
zajmuj¹cych siê zagadnieniami literatury, jêzyka i kultury œl¹skiej, zaprezentowanych przez pracowników naukowych wywodz¹cych siê z oœrodków uczelnianych Wroc³awia, Katowic, Opola i Zielonej Góry na konferencji „Schlesien
in der germanistische Forschung und Lehre” (Œl¹sk w nauce i dydaktyce)
w dniach 19–20 marca 2010 roku w Wy¿szej Szkole Filologicznej (dalej –
WSF) we Wroc³awiu. Konferencja zosta³a zorganizowana z inicjatywy nauczycieli akademickich zatrudnionych w WSF we Wroc³awiu, która od wielu lat
kszta³ci anglistów, germanistów i romanistów, prowadz¹c równie¿ inne formy
dzia³alnoœci, umo¿liwiaj¹ce kadrze dydaktycznej i studentom rozwój naukowy
i wymianê doœwiadczeñ w skali miêdzynarodowej. Odzwierciedleniem tej
dzia³alnoœci jest równie¿ wydanie pracy zbiorowej pod redakcj¹ Zdzis³awa
W¹sika i Petera Chmiela.
Wydawcy w przedmowie do trzeciego tomu serii wydawniczej Philologica
Wratislaviensia: Acta et Studia podkreœlaj¹ rangê Œl¹ska w dzisiejszej Europie,
w której granice powoli, ale systematycznie trac¹ swoj¹ pierwotn¹ funkcjê.
Œl¹sk, historyczny kraj Korony Czeskiej œw. Wac³awa, rz¹dzony przez Przemyœlidów, Piastów, Habsburgów i Hohenzollernów, kolebka niemieckiego baroku,
pomost miêdzy Europ¹ Œrodkowowschodni¹ a Zachodem – jednym s³owem –
miejsce zbli¿eñ interkulturowych.
Ten fakt podkreœla w swoim artykule Norbert Morciniec, który analizuj¹c
znajomoœæ jêzyków pierwszych Piastów, zwraca uwagê na ich wielojêzykowe
wychowanie, wynikaj¹ce ze stosunków politycznych i dynastycznych. Tak na
przyk³ad Boles³aw I Wysoki opanowa³ trzy jêzyki: niemiecki, staropolski i staroruski. Dzieciñstwo spêdzi³ na dworze w Krakowie, gdzie nauczy³ siê staropol-

