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Problem mniejszości narodowych i et-
nicznych w Europie jest jedną z trud-

niejszych kwestii politycznych i społecz-
nych. To to zagadnienie było bezpośred-
nim powodem lub pretekstem wielu wojen 
na kontynencie. Chociaż Europa Zachodnia 
od kilku dekad żyje w pokoju to zagadnie-
nie nadal wydatnie wpływa na politykę wie-
lu z państw położonych również w tej czę-
ści kontynentu.

Polska, w wyniku wojny i następujących 
po niej migracji i przesiedleń, stała się jed-
nym z najbardziej jednolitych narodowo-
ściowo krajów w Europie. Pomimo tego 
w granicach naszego kraju mieszka wiele 
mniejszości narodowych i etnicznych, któ-
re wraz z upadkiem komunizmu i demokra-
tyzacją, otrzymały możliwości pielęgnowa-
nia swoich unikalnych kultur, co przyniosło 
również wzrost ich liczebności w oficjal-
nych zestawieniach. Na całym kontynencie 
natomiast średni odsetek mniejszości w po-
szczególnych krajach to kilkanaście procent 
mieszkańców, co prowadzi do licznych kon-
fliktów – politycznych, ale również militar-
nych. Zagadnienie mniejszości jest także 
aktywnie wykorzystywane w celu osiągania 
celów politycznych poza granicami kraju, 
jak ma to obecnie miejsce w krajach dawne-
go Związku Radzieckiego, gdzie Rosja poli-
tykę narodowościową wykorzystuje w celu 
wpływania na Ukrainę, Gruzję, Mołdowę, 
a po części nawet państwa bałtyckie.

Książka Mniejszości narodowe i etniczne 
w Polsce i Europie. Aspekty polityczne i spo-

łeczne pod redakcją naukową Andrzeja Sak-
sona jest zbiorem artykułów opisujących 
wybrane zagadnienia dotyczące mniejszości 
narodowych i etnicznych w kraju i na kon-
tynencie europejskim. Publikacja składa się 
de facto z dwóch części – artykułów doty-
czących mniejszości w Polsce oraz artyku-
łów opisujących wybrane aspekty związane 
z polityką wobec mniejszości w wybranych 
krajach europejskich – zarówno na zacho-
dzie, jak i na wschodzie kontynentu.

Analizy, które znalazły się w części „pol-
skiej” opisują najbardziej newralgiczne za-
gadnienia dotyczące mniejszości w najnow-
szej historii kraju. W tomie znajdziemy więc 
artykuły dotyczące organizacji aktywizują-
cych Ślązaków na rzecz autonomii i demon-
strowania odrębności kulturowej; zagadnie-
nia statusu języka regionalnego oraz języ-
ków mniejszości etnicznych i narodowych 
– w tym zagadnienia, które regularnie po-
wraca w debacie publicznej, a więc dwuję-
zycznych tablic; artykuły dotyczące przesie-
dleń Ukraińców i Rusinów do północnych 
regionów kraju w ramach akcji „Wisła” oraz 
pozycji Kościoła grecko-katolickiego; po-
ruszono również zagadnienie mniejszości 
romskiej.

Po długim okresie tłumienia wszelkich 
ruchów na rzecz odrębności kulturalnej i et-
nicznej do 1989 r., obserwujemy stopnio-
we przebudzenie w Polsce regionalizmów. 
Najgłośniejsza walka o autonomię kulturo-
wą a nawet polityczną odbywa się na Gór-
nym Śląsku. Artykuł Patrycji Bałdys i Rober-
ta Geislera przybliża działalność najważniej-
szych organizacji, a więc Ruchu Autonomii 
Śląska oraz Związku Ludności Narodowości 
Śląskiej. Autorzy analizują przede wszystkim 
„grę” polityczną tych organizacji z władzami 
samorządowymi i państwowymi, a także ak-
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tywizację społeczeństwa i tworzenie dyskur-
su nt. regionu i jego tożsamości.

Ważnym, i często drażliwym, zagadnie-
niem jest również tożsamość Śląska Opol-
skiego. W dwóch artykułach Franciszek 
Jonderko i Sławomir Łodziński analizują 
odpowiednio Strukturalne podłoże procesów 
społecznych w województwie opolskim oraz 
zagadnienie wprowadzania dwujęzycznych 
nazw miejscowości oraz języka niemieckie-
go jako pomocniczego w części miejscowo-
ści w tej części kraju. Szczególnie ciekawy 
pierwszy z tekstów przybliża zróżnicowanie 
ludności ze względu na pochodzenie naro-
dowościowe oraz w podziale na ludność au-
tochtoniczną i napływową. Jonderko ukazu-
je to zróżnicowanie powołując się na takie 
aspekty, jak wielkości emigracji, wykształ-
cenie, zasoby mieszkaniowe czy zasobności 
mieszkańców.

Inne mniejszości, które zwłaszcza 
w  okresie powojennym stanowiły „kwe-
stię problematyczną”, są mniejszości ukra-
ińska i łemkowska. Krótko po wojnie wielu 
mieszkańców Podkarpacia i Małopolski zo-
stało przesiedlonych do północnej Polski. 
W opracowaniu znaleźć można trzy teksty 
na ten temat. Teresa Astramowicz-Leyk na 
podstawie dokumentów archiwalnych opi-
suje Sprawę ukraińską w polityce rządu emi-
gracyjnego RP w 1940 roku. Witold Bobryk 
przybliża natomiast kwestie religijne bli-
sko związane z tymi mniejszościami, a więc 
związki między nimi a Cerkwią grecko-ka-
tolicką w okresie PRL. Niezwykle ciekawą 
analizą jest artykuł Mniejszość ukraińska 
na Warmii i Mazurach autorstwa Andrze-
ja Saksona. Autor przybliża politykę i plany, 
które stały za przesiedleniami Ukraińców 
w ramach akcji „Wisła” z południa na pół-
noc Polski oraz powody, dla których jej za-

łożenia nie zostały spełnione. Sakson przy-
bliża również relacje przesiedleńców z  in-
nymi grupami społecznymi już na Warmii 
i  Mazurach oraz wyjaśnia przyczyny ich 
izolacji wobec innych grup.

W ostatnim z artykułów dotyczących 
kwestii krajowych, Patryk Pawełczak opisu-
je mniejszość romską w województwie wiel-
kopolskim. Mniejszość ta, chociaż nielicz-
na, jest bardzo zróżnicowana. Autor ukazuje 
różnice i ich źródła ze względu na pocho-
dzenie poszczególnych grup w ramach tej 
mniejszości.

Część druga, europejska, jest właściwie 
wyborem artykułów sygnalizujących kwe-
stie polityczne i społeczne dotyczące mniej-
szości etnicznych i narodowych w różnych 
częściach kontynentu. Jest to raczej krót-
ki przegląd, bo zagadnienie mniejszości 
w Europie jest tematem tak obszernym, że 
zapewne poświęcenie całego tomu nie wy-
czerpałoby go nawet w niewielkiej części. 
Wybór dokonany przez redaktora tomu jest 
natomiast o tyle celny, że stanowi doskonały 
materiał porównawczy do artykułów zebra-
nych w części „polskiej” opracowania.

Kolejne artykuły poruszają kwestię na-
cjonalizmu w integracji europejskiej oraz 
studium przypadku nacjonalizmu galicyj-
skiego w Hiszpanii; opis i zmian w ostatnich 
latach w położeniu mniejszości muzułmań-
skiej w Grecji; sytuację mniejszości etnicz-
nych i narodowych w Holandii. Wśród arty-
kułów znalazły się również tematy dotyczą-
ce krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
– opisano politykę narodowościową Ukra-
iny; wpływ mniejszości rosyjskojęzycznej 
na społeczeństwo estońskie oraz w dwóch 
artykułach opisano wpływ kultury mniej-
szości i historii regionu na współczesną toż-
samość Obwodu Kaliningradzkiego oraz 
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opisano mniejszość polską zamieszkującą 
ten region Rosji.

Nataliia Shypka porusza zagadnienie 
nacjonalizmu w europejskich procesach 
integracyjnych. Autorka zwraca uwagę na 
wzrost nastrojów nacjonalistycznych, co, 
obserwując sceny polityczne wielu krajów 
europejskich, jest tematem niezwykle ak-
tualnym.

Ewa Godlewska jest autorką dwóch ar-
tykułów w tym opracowaniu. Pierwszy 
z  nich jest poświęcony kwestii praw języ-
kowych mniejszości narodowych w kra-
jach europejskich oraz problemów wyni-
kających z braku zgody i nieporozumień 
pomiędzy większością a mniejszością. Dru-
ga z analiz autorki poświęcona jest mniej-
szości rosyjskojęzycznej w Estonii. Autor-
ka przedstawia pozycję mniejszości w spo-
łeczeństwie oraz argumentuje jej wpływ na 
dezintegrację całego społeczeństwa.

Innym artykułem poświęconym tej czę-
ści kontynentu jest tekst Magdaleny Lacho-
wicz analizujący złożoną politykę narodo-
wościową władz Ukrainy po odzyskaniu 
niepodległości w 1991 r. Artykuł przed-
stawia wyjątkową wartość ze względu na 
obecne wydarzenia u naszego wschodniego 
sąsiada – można doszukać się w nim czyn-
ników, które stały się pretekstem dla agre-
sywnej polityki Rosji wobec Ukrainy.

Michał Klonowski swoje opracowanie 
poświęcił nacjonalizmowi galicyjskiemu 
w Hiszpanii. Autor oparł swoje badania na 
porównaniu tego obszaru z innymi, głośniej 
domagającymi się swoich praw regionami 
kraju. Jędrzej Paszkiewicz w swoim artykule 
przybliża inne mniejszościowe zagadnienie 

z obszaru Europy Południowej. Autor anali-
zuje politykę władz Grecji wobec mniejszo-
ści muzułmańskiej w północno-wschod-
niej, graniczącej z Turcją części kraju. Stu-
dium przybliża politykę, która skutecznie 
ograniczała prawa mniejszości oraz podko-
pywała jej poziom życia oraz prowadziła do 
napięć pomiędzy mniejszością muzułmań-
ską a chrześcijańską większością.

Joanna Leska-Ślęzak przybliża sytuację 
mniejszości narodowych i etnicznych w Ho-
landii, co jest przykładem polityki wobec 
imigrantów. Holandia chociaż prowadziła 
aktywną politykę integracyjną poniosła na 
tym polu porażkę.

Studia Wiktora Romanovskiyego i Krzy- 
sztofa Żęgota poświęcone są zagadnieniom 
pamięci i mniejszości Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Ten odcięty od pozostałej części 
kraju skrawek państwa zdecydowanie róż-
ni się od jego pozostałych części. Do II woj-
ny światowej niemiecki, po jej zakończe-
niu stał się sowiecki – zamieszkuje go po-
nad sto mniejszości narodowych. Pomimo 
tego mieszkańcy coraz częściej sięgają do 
dziedzictwa poniemieckiego tego obszaru. 
Artykuł Żęgoty poświęcony jest natomiast 
mniejszości polskiej zamieszkującej Obwód 
Kaliningradzki. Autor przybliża jej specyfikę 
oraz życie społeczne i kulturalne. 

Książka jest doskonałą propozycją dla 
osób zainteresowanych mniejszościami et-
nicznymi i narodowymi współtworzący-
mi polskie społeczeństwo. Dodatkowo za-
prezentowane artykuły poruszające kwe-
stie europejskie są natomiast materiałem 
pozwalającym spojrzeć na kwestie krajowe 
z perspektywy zagranicznej.


