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Procesy migracyjne w kontekœcie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. Ewy Polak, Joanny Leskiej-Œlêzak,
Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007, ss. 318.
W 2007 roku politolog, profesor Uniwersytetu Gdañskiego Andrzej Chodubski obchodzi³ potrójny jubileusz: 55-te urodziny, 30-lecie pracy zawodowej
i 10-lecie nominacji profesorskiej. Z tej okazji wspó³pracownicy i wychowankowie profesora przygotowali publikacjê zatytu³owan¹ Procesy migracyjne w kontekœcie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Jest ona „wyrazem wielkiej sympatii
i uznania dla Profesora jako wybitnego uczonego i wspania³ego cz³owieka” – czytamy we wstêpie napisanym przez redaktorów publikacji Ewê Polak i Joannê
Lesk¹-Œlêzak.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z dwudziestu dziewiêciu artyku³ów, które mo¿na uj¹æ
w kilka grup tematycznych:
– spo³eczne, polityczne i ekonomiczne aspekty migracji;
– problem migracji w literaturze piêknej i prasie;
– Polacy za granic¹;
– to¿samoœæ etniczna i narodowa.
Zbiór otwiera Szkic do portretu autorstwa profesora Marcelego Kosmana
z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kreœli on sylwetkê jubilata z subiektywnej – bo kole¿eñskiej – perspektywy. Przedstawia go jako niezwyk³ego
uczonego i nauczyciela („zawsze otoczony jest w instytucie t³umem studentów”,
s. 15), pracowitego, s³ownego, pomocnego i obdarzonego poczuciem humoru
cz³owieka. Przytacza wiele ciekawych faktów biograficznych, jak choæby sta¿ naukowy w Baku, który zaowocowa³ póŸniejszymi publikacjami na temat przemian
kulturowych na Kaukazie.
Adam Gwiazda snuje rozwa¿ania na temat zwi¹zku miêdzy poziomem PKB
a sk³onnoœci¹ do emigracji. Bogumi³a Kosmanowa, Tadeusz Linkner i Iwona
Hofman znaleŸli ciekawe odniesienia do problematyki migracji w literaturze.
Poznañska profesor napisa³a o roli „ma³ych ojczyzn” na przyk³adzie ¿ycia Józefa
Ignacego Kraszewskiego – obywatela Europy, niezmiernie têskni¹cego za rodzinnym Podlasiem, który ludzi na obczyŸnie postrzega³ jako „t³umy nieme, g³uche
i obojêtne” (s. 33). Profesor Linkner przypomnia³ historiê urodzonego w Baku
Cezarego Baryki, a Iwona Hofman z lubelskiego UMCS przeœledzi³a losy kronik
emigracyjnych zamieszczanych na ³amach paryskiej „Kultury”. Z punktu widzenia narastaj¹cego obecnie w Polsce zjawiska emigracji interesuj¹ce s¹ artyku³y
dotycz¹ce sytuacji polskich obywateli za granic¹. Edward Olszewski napisa³
o Polakach w Norwegii. Znajdziemy tu szczegó³owe dane demograficzne oraz
ma³o znane fakty dotycz¹ce polskich artystów tworz¹cych w skandynawskim kraju. Polsk¹ spo³ecznoœæ w RPA charakteryzuje Arkadiusz ¯ukowski, a Jacek Jakubowski zajmuje siê Polakami w Estonii. Kilku autorów poœwiêci³o swoje artyku³y
migracjom w przesz³oœci. Pisz¹ oni o XIX-wiecznej emigracji Kaszubów do Kana-
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dy (Pawe³ Trawicki), wysiedleniach podczas drugiej wojny œwiatowej i rewolucji
paŸdziernikowej (Bogdan Chrzanowski, Aleksandra Kosiñska, Tadeusz Dmochowski) oraz powojennych ruchach ludnoœci (Marzenna Giedrojæ). Problem migracji miêdzynarodowych w sposób ogólny podejmuj¹ Jacek Knopek, Grzegorz
Piwnicki i Rafa³ Majewski. Urszula Œwiêtochowska analizuje zjawiska migracyjne w Unii Europejskiej, strukturalizuj¹c migracje ze wzglêdu na przyczyny i typy
emigrantów. Formu³uje tak¿e wskazówki maj¹ce pomóc rz¹dz¹cym w zachêceniu do pozostania w kraju lub powrotu do niego. O negatywnych skutkach imigracji do USA pisze Sebastian Wojciechowski. Rzadki temat migracji Muzu³manów
podejmuje Jadwiga Bohdanowicz. O zainteresowaniu œrodowisk naukowych Bia³orusi¹ napisa³a Helena G³ogowska, a to¿samoœci¹ wspó³czesnych Kaszubów
zaj¹³ siê Arkadiusz Modrzejewski. Przemiany austriackiej to¿samoœci narodowej
to temat tekstu Adama Romejko. Wojciech Stankiewicz z kolei charakteryzuje
wspó³pracê polsko-litewsk¹ w ubieg³ym i obecnym wieku. Ciekawe dane na temat „spo³eczeñstw przyjmuj¹cych” i „spo³eczeñstw wysy³aj¹cych” zamieœci³
w swoim artykule o kapitale spo³ecznym jako wyznaczniku procesów migracyjnych Rafa³ Riedel. Strukturê duszpasterstwa polonijnego na terenie UE przedstawi³ Józef Szymañski.
Pozytywne wra¿enie wywo³ane interesuj¹c¹ zawartoœci¹ ksi¹¿ki, niezwyk³ym pretekstem do jej wydania oraz szat¹ graficzn¹ (barwna fotografia gdañskiego starego rynku na ok³adce) m¹c¹ b³êdy edytorskie i drukarskie (s. 27, 35, 268).
Wad¹ jest tak¿e przypadkowa kolejnoœæ artyku³ów oraz niezrozumia³y zwi¹zek
niektórych tekstów z tytu³ow¹ problematyk¹. Zabrak³o te¿ szerszych informacji
o wspó³twórcach publikacji: zamieszczone na ostatnich stronach ksi¹¿ki Noty
o autorach informuj¹ jedynie o ich miejscu pracy oraz tytu³ach naukowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Procesy migracyjne w kontekœcie przemian kulturowo-cywilizacyjnych to ksi¹¿ka wa¿na nie tylko ze wzglêdu na aktualnoœæ podejmowanej w niej problematyki. To tak¿e niezwyk³y wyraz uznania dla ¿ycia
i dorobku profesora Andrzeja Chodubskiego.

Urszula Król
Poznañ

Maciej Giertych, European Values, Bruxells 2007, ss. 31.
Europa jako kontynent, tworzy cywilizacyjn¹ ca³oœæ. To stwierdzenie mo¿e
uchodziæ za banalny truizm. Niemniej mimo ca³ej swej pretensjonalnoœci, nale¿y
je traktowaæ jako punkt wyjœcia do rozwa¿añ nad europejskim systemem wartoœci. Powstaje pytanie, jakie s¹ to wartoœci i czy w ogóle mo¿na mówiæ o ich realnym istnieniu. Wa¿nym pytaniem wstêpnym jest tak¿e okreœlenie co rozumie siê

