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Recenzowana książka zasługuje na uwagę jako dzieło pionierskie. Jak zauwa-
ża w pierwszym rozdziale John Radziłowski, antykomunistyczne mniejszości 
etniczne w Stanach Zjednoczonych są w zasadzie nieobecne w piśmiennictwie 
amerykańskim. Autor podaje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy, a wśród nich na 
pierwszym miejscu fakt pozostawania tej problematyki na pograniczu kilku ob-
szarów badawczych, a przez to na uboczu każdego z nich. Pisze, że dla historyków 
grup etnicznych antykomuniści stanowią tylko niewielką mniejszość badanych 
przez nich populacji – analogicznie, grupy etniczne pozostają marginesem dla ba-
daczy ruchu antykomunistycznego; badacze amerykańscy nie rozumieją specyfi ki 
krajów pochodzenia poszczególnych grup, zaś uczeni w tych krajach – realiów 
amerykańskich. Każda z grup etnicznych badana jest na ogół osobno, a część li-
teratury powstaje tylko w językach narodowych, przez co jest słabo dostępna dla 
czytelnika anglojęzycznego. To z pewnością nie ułatwia autorom przebicia się ze 
swoimi ustaleniami do głównych nurtów historiografi i. 

Ten wstępny tekst Johna Radziłowskiego to prawdziwa perełka tomu. Spro-
stał on zadaniu spojrzenia ogólnego na antykomunistyczne mniejszości etniczne. 
Powołuje się na przykłady z różnych grup. Szuka szerszej perspektywy dla po-
ruszanych zagadnień, wychodzi poza badania etniczne, poza ruch antykomuni-
styczny i poza Stany Zjednoczone. Nie unika ujęć porównawczych i wniosków 
przekrojowych. Jako jedyny podejmuje próbę zdefi niowania pojęcia „antyko-
munistycznej mniejszości”, którą widzi jako grupę etniczną, której antykomu-
nizm – oparty najczęściej na osobistym doświadczeniu wielu członków – jest jej
 w pewnym sensie konstytutywną cechą, wyznacznikiem, poglądem zdecydowa-
nie dominującym i nadającym jej specyfi cznego charakteru. Dlatego Radziłowski 
zalicza do „antykomunistycznych mniejszości etnicznych” Ukraińców czy Pola-
ków, ale nie na przykład Irlandczyków, wskazując, że choć i oni z komunizmem 
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nie sympatyzowali, to w ich przypadku stosunek do komunizmu nie był tak istot-
nym elementem tożsamości. Dostrzega istnienie ugrupowań prokomunistycznych 
wewnątrz omawianych grup, podkreśla jednak, że pozostawały one w zdecydo-
wanej mniejszości.

Kolejne rozdziały przynoszą przegląd powojennych losów i postaw kolejnych 
grup etnicznych, najpierw tych, w których krajach pochodzenia komunizm upadł 
wraz z końcem zimnej wojny, potem zaś tych, w których panuje nadal. W tej 
pierwszej grupie mamy Polaków, Ukraińców, Ormian, Węgrów, Czechów ze Sło-
wakami, Łotyszy i Bułgarów, a zamyka ją tekst Anny Mazurkiewicz poświęcony 
Zgromadzeniu Europejskich Narodów Ujarzmionych – a więc inicjatywie mającej 
wyrażać współpracę przedstawicieli różnych narodowości we wspólnym dąże-
niu do obalenia komunizmu. Grupa druga obejmuje zaś Wietnamczyków, Hmong 
oraz Kubańczyków. Można dyskutować nad doborem grup, a w szczególności 
ubolewać nad brakiem niektórych z nich, jak choćby Niemców, Rosjan, Chiń-
czyków, innych poza Łotyszami narodów bałtyckich itp. Wygląda na to, że dobór 
ten był nieco przypadkowy, bowiem w notatce na temat książki, zamieszczonej 
w witrynie internetowej wydawnictwa, zapowiadana jest charakterystyka m.in. 
Albańczyków i Słowaków (ci pierwsi występują jedynie w składzie ACEN, a ci 
drudzy na marginesie rozważań nad grupą czeską) oraz „Węgrów lub Rumunów” 
(najwyraźniej wybrano Węgrów)1. 

Nieco przypadkowy pozostaje także dobór treści, wypełniających kolejne 
rozdziały. Różnią się one między sobą cezurami czasowymi: niektórzy badacze 
sięgają do początków dziejów danej grupy etnicznej w USA, inni zaczynają swą 
narrację znacznie później. Teksty „europejskie” koncentrują się na ogół na latach 
pięćdziesiątych, często zaniedbując kolejne dekady. Różna jest też opisywana 
populacja. Oto Donald Pienkos pisze głównie o wielomiliononowej „etnicznej” 
Polonii tworzonej w większości przez kolejne pokolenia potomków emigrantów 
ekonomicznych, a Prokop Tomek – o czeskim „rządzie cieni”, a więc o co najwy-
żej kilkudziesięcioosobowej grupie liderów emigracji powojennej. Każdy z nich 
wybiera zatem zupełnie inną podgrupę ze swojej grupy etnicznej, a równocześnie 
ignoruje wśród „swojej mniejszości” grupę, będącą podstawą rozważań drugiego. 
Autorzy podjęli także różne decyzje co do wyboru przedstawianych zagadnień
i stawianych pytań – co uważam za mankament książki, utrudniający zrealizo-
wanie jednego ze stawianych przez redaktorkę postulatów, a mianowicie, ujęcia 
porównawczego, wyciągania spójnych wniosków. Przydałby się wspólny kwe-
stionariusz pytań, na które odpowiadaliby wszyscy autorzy – oczywiście, poświę-
cając więcej lub mniej miejsca określonym obszarom, w zależności od specyfi ki 
grupy, ale w ogóle je poświęcając. Tymczasem w obecnym kształcie na przykład
o roli Radia Wolna Europa dowiadujemy się w przypadku antykomunizmu cze-

1 http://us.macmillan.com/anticommunistminoritiesintheus, dostęp 8 II 2010 r.
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skiego czy bułgarskiego2 – ale już przy polskim nie jest ona w ogóle wzmianko-
wana, choć skądinąd wiadomo, że do 1974 r. istniało nowojorskie biuro Sekcji 
Polskiej RWE, że rozgłośnia miała olbrzymi wpływ na polską opinię publiczną, 
a także że Polonia, mobilizowana przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego, poświęca-
ła lobbowaniu na rzecz radia sporo uwagi i wysiłku. Zasadnicza część artykułu 
„polskiego” poświęcona jest natomiast sympatiom politycznym Polonii w USA
i jej głosom podczas kolejnych wyborów prezydenckich – o których to zagadnie-
niach z kolei milczy większość tekstów o pozostałych grupach, może z wyjątkiem 
kubańskiej, ukazywanej jako przykład sukcesu we wprowadzaniu swoich repre-
zentantów do amerykańskiego Kongresu oraz skutecznego lobbingu w sprawach 
kubańskich u amerykańskich władz. 

Obraz Kubańczyków zdecydowanie różni się od pozostałych „antykomuni-
stycznych mniejszości”, którym trudno było – co podkreśla bardzo wielu autorów 
– znaleźć skuteczne sposoby wywierania wpływu tak na amerykańskie władze, 
jak i na opinię publiczną. Znajdowały zrozumienie jedynie o tyle, o ile ich poglądy 
były zbieżne z aktualną linią Waszyngtonu – co następowało zwykle w okresach 
„ochłodzenia” zimnej wojny. W okresach odprężenia przeważnie traktowano ich 
liderów jako antykomunistycznych dziwaków, zafi ksowanych na jednym tylko 
celu: obalenia komunizmu w swoich krajach pochodzenia, który to cel nie prze-
mawiał do większości amerykańskiej opinii publicznej, niezależnie od tego, jak 
próbowali go uzasadnić (trudności z odpowiednim doborem argumentów i sposo-
bem ich przedstawiania dobrze pokazuje tekst poświęcony grupie łotewskiej). 

Były także inne powody nieskuteczności działania „antykomunistycznych 
mniejszości”, w tym przede wszystkim konfl ikty wewnątrzgrupowe, na które 
wskazuje wielu autorów – choć nie wszyscy, bo na przykład Donald Pienkos zu-
pełnie je ignoruje w przypadku grupy polskiej, co uznać chyba należy za próbę 
mitologizacji polskiego antykomunizmu w USA. Znacznie surowszy jest tu John 
Radziłowski, który pisze, że przywódcy etniczni (w ogóle, nie skupia się tylko na 
grupie polskiej) często sami byli najgorszymi wrogami swojej sprawy. Benjamin 
Alexander, pisząc o grupie ormiańskiej, przedstawia tak bolesne przejawy we-
wnętrznych konfl iktów, jak zabójstwo arcybiskupa Touriana w Wigilię Bożego 
Narodzenia 1933 roku przez jedną ze zwalczających się frakcji i późniejsze próby 
wciągania opinii ogólnoamerykańskiej do rozstrzygania ormiańskich sporów. 

Propagandowej nośności haseł antykomunistycznych, wysuwanych przez et-
nicznych przywódców, nie sprzyjały z pewnością niektóre praktyczne poczynania 
przedstawicieli owych grup. Można tu przytoczyć wspomniane już krwawe po-

2 Aczkolwiek w tekście „czeskim” rozgłośnia przedstawiana jest w sposób bardzo wyidealizo-
wany, jako inicjatywa społecznego Komitetu Wolnej Europy (s. 119-120). Vasil Paraskevov pisze
o rozgłośni jako o ważnym obszarze współpracy między emigrantami (bułgarskimi) a rządem ame-
rykańskim (s. 156). O powiązaniach z CIA dowiadujemy się dopiero z tekstu Anny Mazurkiewicz 
o ACEN (s. 169-170). 
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rachunki Ormian (a także Kubańczyków), ale także uciekanie się do metod ter-
rorystycznych w krajach pochodzenia – zwłaszcza przez Kubańczyków i Hmong 
(przywódcy tych ostatnich znaleźli się w trudnej sytuacji po 11 września 2001 
roku, kiedy władze amerykańskie skupione na walce z międzynarodowym terrory-
zmem przestały przymykać oczy na ich poczynania w Indochinach). W przypadku 
zaś grup europejskich z okresu zimnej wojny konta niektórych liderów, jak i ca-
łych grup, obciążała współpraca z III Rzeszą podczas II wojny światowej. Różne 
grupy przyjęły tu różną strategię: na przykład Węgrzy zdecydowanie odcięli się 
od pronazistowskich działaczy, wykluczając ich ze swoich organizacji w USA, 
czego nie można powiedzieć o grupie łotewskiej, gdzie epizody wojennej współ-
pracy liderów etnicznych z nazistami były tolerowane. Różną strategię przyjęli 
też autorzy zamieszczanych tekstów, od pełnego zrozumienia dla takiego ostracy-
zmu Węgrów, przez dostrzeganie negatywnych implikacji stanowiska Łotyszy dla 
wiarygodności łotewskiego antykomunizmu w USA, po marginalizowanie prohi-
tlerowskich sympatii Ukraińców i traktowanie wszelkich wzmianek na ten temat 
jako przejawu antyukraińskiej propagandy. Na marginesie, jako polskiego czytel-
nika, razi mnie zamieszczone w tekście Myrona Kuropasa o grupie ukraińskiej 
stwierdzenie o polskiej okupacji Galicji Wschodniej w okresie międzywojennym 
(s. 44) – które stoi w jawnej sprzeczności z zapowiadanym we wstępie dążeniem 
do maksymalnego obiektywizmu tekstów.

Te odmienne doświadczenia historyczne, postawy zajmowane wobec nich
w USA, a także różne przekonania polityczne (poza wspólnym antykomunizmem) 
oraz indywidualne ambicje stawały na przeszkodzie skutecznej współpracy mię-
dzyetnicznej, której bardzo ograniczony zakres zaliczyć należy do przyczyn 
słabości zimnowojennego antykomunizmu. Przejawy tej współpracy w ramach 
Zgromadzenia Europejskich Narodów Ujarzmionych przedstawia Anna Mazur-
kiewicz, ale i ona – przy całym idealizowaniu ruchu (razi zwłaszcza cukierko-
we zakończenie: „można patrzeć na ACEN jako na zapowiedź udziału narodów 
Europy Środkowej i Wschodniej w Unii Europejskiej”, s. 179) – dostrzega we-
wnętrzne konfl ikty. Skupia się niestety jedynie na grupie polskiej, a i tu zapewne 
brak miejsca nie pozwolił jej na bardziej gruntowną analizę zagadnienia. Autorka 
wskazuje też na szeroki margines tych mniejszości, które nie weszły do ACEN, 
o składzie którego decydował amerykański Komitet Wolnej Europy, a nie sami 
zainteresowani. 

Dochodzimy tu do kolejnej dyskusyjnej kwestii, mianowicie natury stosun-
ków między władzami amerykańskimi a przedstawianymi mniejszościami. Na ile 
prowadziły one samodzielną politykę? Na ile znajdowała ona zrozumienie u przy-
wódców amerykańskich? Na ile grupy etniczne, ich przywódcy czy przywódcy 
różnych ugrupowań etnicznych mieli dostęp do Białego Domu czy Departamentu 
Stanu? Na ile mieli realny wpływ na to, co się w tych instytucjach działo, a na ile 
ich obecność tam była wykorzystywana jedynie na użytek propagandowy? Na ile 
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w ogóle antykomunistyczne grupy etniczne były tylko narzędziem Amerykanów? 
I czy tylko propagandowym? Czy także na przykład wywiadowczym? A może, 
przynajmniej w planach – dywersyjnym?

Analizowane teksty na ogół nie dają jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, 
choć niektóre przynajmniej sygnalizują przedstawione problemy. Idąc od końca, 
po pierwsze, szkoda że nie został rozwinięty wątek przygotowywanych we współ-
pracy z USA czechosłowackich oddziałów zbrojnych (s. 120-121). Po drugie, John 
Radziłowski stawia tezę, że przywódcy antykomunistyczni obcego pochodzenia 
raczej nie byli werbowani przez wywiad, zarówno z powodu trudności komunika-
cyjnych, jak też generalnego ignorowania grup etnicznych przez instytucje zdo-
minowane przez WASP, a wreszcie – ze względu na obawy, że grupy te mogą być 
zinfi ltrowane przez wywiady państw komunistycznych. Po trzecie, co do wpływu 
imigrantów na politykę amerykańską, Radziłowski uważa, że w okresie zimnej 
wojny rzeczywiście takowy istniał, co powinno – jego zdaniem – stanowić dodat-
kową zachętę do podejmowania badań nad mniejszościami antykomunistyczny-
mi. Radziłowski zarysowuje kilka płaszczyzn, na jakich te badania powinny być 
prowadzone, oraz bazę źródłową, jaką należałby wykorzystać. 

Autorzy podejmują zatem – w sposób bardziej lub mniej szczegółowy – cały 
szereg ważnych zagadnień. Sygnalizują problemy wspólne dla wszystkich lub 
większości badanych grup. Okazuje się, że doświadczenia antykomunistycznych 
mniejszości były dość powtarzalne, że zjawiska, które wydawać się mogą spe-
cyfi czne dla jednej z nich, występowały również u innych. Recenzowana praca 
pozwala przyjrzeć się „własnej” grupie w zwierciadle innych, co otwiera pole dla 
nowych poszukiwań, ujęć, uogólnień.

Rozczarowuje niestety rozdział podsumowujący książkę (czego nie można po-
wiedzieć o „łotewskim” artykule Ievy Zake). Przedstawiane wnioski nie zawsze 
wynikają z wcześniejszych tekstów. Są tam też generalizacje, stwierdzenia przed-
stawiane jako przesądzone, które w rzeczywistości wymagają jeszcze starannych 
studiów: na przykład, że przywódcy antykomunistyczni asymilowali się wolniej 
niż „zwykli” imigranci albo że „starzy” przywódcy izolowali młodsze pokolenia 
od kontaktów z krajem pochodzenia. W sposób bardzo uproszczony zarysowana 
jest sprawa roli politycznej etnicznych przywódców antykomunistycznych, real-
ności ich oczekiwań i możliwości w USA – z jednej strony, a stosunku między 
nimi a ich krajami pochodzenia – z drugiej. Wydaje się, że z uwagi na złożoność 
zagadnień i brak wystarczających badań nie czas jeszcze na wyciąganie wnio-
sków, lecz raczej na formułowanie listy pytań i wskazówek do dalszych prac. 

Przy wszystkich tych zastrzeżeniach doprowadzenie do publikacji recen-
zowanego tomu ze wszech miar zasługuje na uznanie. Wnosi on bardzo wiele 
do literatury przedmiotu, nie tylko jako forum wymiany osiągnięć badaczy po-
szczególnych grup etnicznych, ale także przez próby ujęć bardziej przekrojowych
i stworzenie okazji do dostrzeżenia różnych punktów widzenia. Można mieć na-
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dzieję, że badania nad „mniejszościami antykomunistycznymi” będą kontynu-
owane i zaowocują kolejnymi opracowaniami wieloetnicznymi oraz że wpłyną na 
historiografi ę poszczególnych grup. Obawiam się tylko, że cena publikacji (obec-
nie ok. 90 dolarów) może okazać się zaporowa, przynajmniej w Polsce.


