Roman Dzwonkowski SAC, Polacy w Ko ciele katolickim
na Wschodzie (1939-2011),
Wydawnictwo Adam Marsza ek,
Toru 2011, ss. 230
ISBN 978-83-7780-135-2
Ksi dz profesor Roman Dzwonkowski, autor recenzowanej rozprawy,
jest wybitnym znawc problematyki polonijnej, zw aszcza je li chodzi o losy
Polaków na Wschodzie. W swoim bogatym dorobku twórczym ma liczne
artyku y i zwarte prace naukowe – w tym kilka syntez (monografii) – dotycz ce
ównie dziejów Ko cio a katolickiego w ZSRR i krajach powsta ych po
rozpadzie tego pa stwa.
Publikacje ks. prof. Dzwonkowskiego s wysoko cenione w krajowych
i zagranicznych rodowiskach naukowych. Maj te szerokie grono czytelników
w Polsce i w badanych krajach. Budz du e zainteresowanie, bo poruszana
w nich problematyka d ugi czas by a ma o znana, wr cz zakazana. Autor by
jednym z pionierów, którzy si ni zaj li. I to odwa nym pionierem, szukaj cym
skutecznych sposobów dotarcia do niedost pnych róde i cz sto zastraszonych
wiadków.
Efektem jego najnowszych bada , si gaj cych czasowo od drugiej wojny
wiatowej a do bie cych wydarze 2011 r., jest recenzowana praca.
Powstanie jej poprzedzi y kilkuletnie gruntowne studia róde ,
znajduj cych si zarówno na Wschodzie, jak i w Polsce. Wydaje si , e autor nie
pomin
niczego, co mia o jakikolwiek zwi zek z przedmiotem jego
zainteresowa . Dzie o ma dwie, bardzo ciekawe zalety, które podnosz jego
warto : wykorzystan bogat baz materia ow , oraz merytoryczn – przez co
rozumiemy bardzo dobr znajomo podj tych zagadnie , wnikliw kwerend ,
ogromn erudycj autora, a tak e jego osobiste do wiadczenia w codziennej
pracy duszpasterskiej w ród Polaków na Bia orusi, Ukrainie i w innych krajach
b. ZSRR. Wskutek tego w rozprawie nie odczuwa si dystansu, jaki cz sto dzieli
autora od rzeczywisto ci badanej. Gromadz c materia y do swojej najnowszej
ksi ki, Roman Dzwonkowski przez lata nawi zywa w badanych krajach
bezpo rednie kontakty z yj cymi tam Polakami starszej i m odszej generacji.
Dzi ki temu publikacja wyrasta wprost z ycia. Autor je analizuje, poddaje
ocenom i przedstawia realistycznie, bez upi ksze . Wiele si natrudzi , by losy
Polaków yj cych na Wschodzie w trudnym okresie ich dziejów, w latach 1939 2011, rozpozna , ukaza i sprawi , by sta y si
wiadectwem. Ksi dz
Dzwonkowski, jak ma o kto zajmuj cy si Polakami na Wschodzie, wie dobrze,
e obecnie potrzeby yj cych tam naszych rodaków s daleko wi ksze ni

dawniej. Przede wszystkim istnieje pilna konieczno umacniania ich ducha, bo
we wszelkiego rodzaju niedostatkach jest on coraz bardziej nara ony na
os abienie (por. s. 98-122).
Studiuj c ksi
Romana Dzwonkowskiego o Polakach w Ko ciele
katolickim na Wschodzie, atwo zauwa a si dwukierunkowy cel jego bada .
Jeden kierunek to amplifikacja naszych dziejów najnowszych. Taka potrzeba
wynika nie tylko z obowi zku historyka czy socjologa. Ma ona te aspekty
praktyczne. Wiedza o przesz ci jest niezb dna do budowania przysz ci.
Znajomo ci swych dziejów mo e bardziej ni my potrzebuj ci, którym chcemy
szczerze pomóc w ich walce o zachowanie to samo ci na ongi „nieludzkiej”,
a i dzi trudnej ziemi. Drugi kierunek to rzucanie pomostów, po których mo na
dotrze z konkretn pomoc do yj cych na Wschodzie katolików (por. s. 89123).
Recenzowane dzie o ks. Dzwonkowskiego – tak jak wszystkie
poprzednie jego publikacje - upowszechniaj gruntown wiedz na temat kultury
polskiej i Ko cio a katolickiego zarówno w przesz ci, jak i wspó cze nie.
Ksi ka Polacy w Ko ciele katolickim na Wschodzie (1939-2011) mo e
przynie w efekcie wzrost zainteresowania krajem pochodzenia, a tak e wi ksze
uwra liwienie na aktualn polsk rzeczywisto (por. zw aszcza s. 153-167).
Warto poznawcza dzie a jest wi c znacz ca. Autor wychodzi niejako od
czasów i osób wspó czesnych, a dopiero w refleksjach wraca do tych, którzy ju
odeszli, ale zostawili po sobie cenn spu cizn w postaci wiadectwa ycia.
Pod wzgl dem redakcyjnym praca jako ca
– uwzgl dniaj c jej
ciw konstrukcj , logik i jasno wywodu, a tak e warstw j zykow –
zosta a przygotowana wzorcowo. Doskonale odzwierciedla i przybli a
czytelnikowi obecno Polaków w Ko ciele katolickim obrz dku aci skiego na
Wschodzie.
Edward Walewander
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