Edward Olszewski, Polacy w Norwegii (1940-2010),
Wydawnictwo Adam Marsza ek,
Toru 2011, ss. 752, aneksy, indeks osobowy
ISBN 978-83-7780-183-3
Autor tej obszernej rozprawy, profesor Edward Olszewski, od wielu lat
kierownik Zak adu Ruchów Politycznych na Wydziale Politologii UMCS,
w krajowych i zagranicznych rodowiskach naukowych uwa any jest za
wietnego znawc problematyki polonijnej, zw aszcza Polonii du skiej
i norweskiej. Rezultatem jego dawniejszych bada s m.in. ksi ki Emigracja
polska w Danii 1893-1993 (Lublin 1993) i Polacy w Skandynawii (Lublin 1997).
Ta ostatnia zosta a wydana pod jego redakcj i z du ym jego udzia em
autorskim. Obie by y dobrze przyj te zarówno przez specjalistów, jak i przez
szerokie grono czytelników w Polsce i w krajach badanych. Prof. Edward
Olszewski by wi c jak najlepiej przygotowany do podj cia kolejnego zadania,
którego efektem jest jego najnowsze dzie o po wiecone dziejom Polonii
norweskiej.
Napisanie omawianej pracy poprzedzi y kilkuletnie gruntowne studia
róde miejscowych Polonii norweskiej oraz polskich. Autor nie pomin
niczego, co mia o jakikolwiek zwi zek w sensie dokumentacyjnym z Polakami
yj cymi w Norwegii w badanym okresie (1940-2010), ale i z tymi, którzy
przybyli do tego kraju jako emigranci w XIX w. Z pewno ci t najnowsz prac
mo na uzna za opus vitae prof. Edwarda Olszewskiego.
Gromadz c materia y do ksi ki Edward Olszewski nawi zywa
w Norwegii i w innych krajach skandynawskich kontakty osobiste z Polakami
starszej i m odszej generacji, zamieszkuj cymi tam na sta e albo przebywaj cymi
czasowo. Fakt ten czyni jego ksi
szczególnie cenn , bowiem dzi ki temu
wyrasta ona bezpo rednio z ycia cz onków zbiorowo ci polonijnych, które autor
analizuje, poddaje ocenom i barwnie przedstawia. Nie b dzie z pewno ci
przesad stwierdzenie, e prof. Olszewski odszed nieco od wprawdzie
uzasadnionej, ale zaw aj cej punkt widzenia metody patrzenia na badan
rzeczywisto tylko przez dokument czy znane ju dotychczas konstatacje.
Studiuj c jego ksi
o Polonii norweskiej, (podobnie jak ca y
dotychczasowy dorobek dotycz cy Polonii), odnosi si wra enie jakiej
znacz cej obecno ci yj cych tam Polaków, pocz wszy od emigrantów
popowstaniowych z XIX stulecia,
nierzy i uciekinierów, których zagna a tam
druga wojna wiatowa, uchod ców b
osoby przymusowo wydalone po
wprowadzeniu w grudniu 1981 r. stanu wojennego w Polsce, delegalizacji
„Solidarno ci”, a po ludzi wyje aj cych od maja 2004 r. dobrowolnie

w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych. Zauwa a si
bardzo
zró nicowane etapy ich asymilacji w spo ecze stwie norweskim, umo liwiaj cej
awans od wykonywanej pracy robotnika do (poprzez studia) lekarza czy
przedsi biorcy. Jako ilustracj warto porówna dzieje ycia w Norwegii Ludwika
Wac awa de Rawicza Szaci skiego, uczestnika powstania styczniowego (s. 2629) z losami emigrantów przybywaj cych tam od lat sze dziesi tych XX w. do
2010 r. (por. s. 262-288). Rzucaj si w oczy ró nice w procesie wrastania
w nowe otoczenie wie niaka, który uda si na obczyzn , bo zabrak o dla niego
chleba w rodzinnej zagrodzie, a kogo , kto odznacza si zdolno ciami, jest
dobrze wykszta cony. Ludzie tacy, o wielkiej u yteczno ci spo ecznej, maj
atwiejszy start, ale czy wnosz wi cej trwa ych warto ci do spo eczno ci
polonijnej ni dawni ubodzy wyrobnicy?
Na to pytanie pozytywnie odpowiada omawiana rozprawa prof.
Olszewskiego. Dlatego warto poznawcza jego dzie a jest znacz ca. Autor
wychodzi niejako od cz owieka, yj cego wspó cze nie, a dopiero w odtwarzaniu
dziejów wraca do tych, którzy ju odeszli, zako czyli sw drog
ycia,
zostawiaj c po sobie okre lon spu cizn . Trzeba podkre li du
warto
dokumentaln rozbudowanych aneksów, które prezentuj m.in. wypowiedzi
Polaków yj cych w Norwegii w ró nych latach.
Dochodzenie do prawdy w ksi ce Polacy w Norwegii jest troch
odmienne ni w opracowaniach typowo historycznych. Zawiera ona tyle
wa kiego materia u historycznego, ile autorskich cennych ustale
socjologicznych. Poruszanie si na pograniczu obydwóch fundamentalnych
dziedzin bada jest tak e znacz cym characteristicum ca ej bogatej twórczo ci
naukowej prof. Edwarda Olszewskiego, a w szczególno ci recenzowanej
rozprawy.
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 bardzo dobrze. Doskonale odzwierciedla i przybli a
czytelnikowi koleje losu Polaków w Norwegii na tle historii tego kraju.
Zaprezentowana tu historia Norwegii to bardzo dobry Sitz im Leben do
zrozumienia dziejów polskiej emigracji do tego skandynawskiego kraju (por.
przyk adowo s. 144-155). Klasyfikuje si jako wyró niaj ca po ród wydanych
ostatnio pozycji dotycz cych problematyki polonijnej.
Edward Walewander
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