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 O zbawczym wpływie egzaminów studenckich na aktywność  
recenzencką wykładowcy albo komentarz do książki Anny Śliz,  
Wielokulturowość: iluzja czy rzeczywistość?. Socjologiczne studium 
przypadku na przykładzie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Opole:  
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009, stron 458. 

Omawiana praca jest wydana dwa lata temu. Jednak kiedy po raz pierwszy 
wpadła mi w ręce to po przeglądnięciu odłożyłam ją na półkę; lektura takiej pracy 
wydała mi się zajęciem dość niewdzięcznym. To zaniechanie odrabiam, pisząc 
niniejszy komentarz. I tu nawiąże do tytułu. We wrześniu 2011 roku student oblał 
egzamin, potem by mnie przekonać do swoich racji przyniósł pracę Anny Sliz. 
Uznać musiałam jego argumenty, ponieważ nie przestrzegłam na czas studentów, 
by z owej pracy korzystali z ograniczonym zaufaniem. 

Wszyscy, którzy w naszym kraju zajmują się szeroko pojętą problematyką 
kanadyjską wiedzą doskonale jak niewielu badaczy interesują studia kanadyjskie 
i jak mało jest rzetelnych publikacji z tego obszaru badań. Dlatego każde nowe 
opracowanie wzbudza wśród  nas zainteresowanie, a szczególnie tak obszerne jak 
przedstawiana publikacja. 

Pracę Anny Śliz można by podzielić na dwie niemal autonomiczne części. 
Jedna obejmująca pierwsze ponad 130 stron jest poświęcona rozważaniom teo-
retycznym na temat zróżnicowania kulturowego i wielokulturowości oraz tejże 
wielokulturowości w perspektywie zagadnień konfliktu etnicznego. W części dru-
giej Autorka zajmuje się niezmiernie szeroko ujętą problematyką kanadyjską. Od 
razu trzeba zaznaczyć, że obie części nie mają zbyt wiele wspólnego ze sobą, 
a w szczególności dywagacje teoretyczne w żaden sposób nie są wykorzystywane 
w dalszych analizach, nie ma także odniesień do nich w krótkim podsumowaniu 
pracy. 

Trudno jest polemizować z pierwszą częścią pracy, to zawsze jest w znacznej 
mierze odautorski wybór. Przegląd prac, tu bardzo rozległy, zawiera ogromnie 
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dużo wątków i teorii z niezmiernie szerokiego wachlarza jaki ma do zapropono-
wania socjologia, kulturoznawstwo czy politologia. Szkoda tylko, że obok teorii 
konfliktu Marksa, Gumplowicza (łącznie z jego życiorysem), czy innych teorety-
ków sprzed wielu dekad, nie znalazło się miejsce dla przywołania istotnych dla 
zrozumienia sensu zmian zachodzących we współczesnych środowiskach imigra-
cyjnych, a w szczególności polonijnych, rozważań klasyka najnowszych badań 
nad etnicznością i migracjami prof. Grzegorza Babińskiego. Rozważań dotyczą-
cych przemian organizacji etnicznych czy konfliktu etnicznego. Zastosowanie 
kryteriów i kategorii zaproponowanych przez Babińskiego pozwoliłoby Autorce 
zdecydowanie łatwiej poruszać się po podjętej problematyce, w szczególności 
w drugiej części pracy. 

W zasadzie praca Anny Śliz, wymagałaby dwóch odrębnych recenzji, dwoja-
kiego jej skomentowania. Jedno winno odnosić się do wyżej zasygnalizowanych 
rozważań teoretycznych, kolejne zaś do problematyki stricte kanadyjskiej. Ni-
niejsze omówienie dotyczy tej drugiej kwestii, pierwszą pozostawiam innym. Tak 
więc skoncentruję się na tekście począwszy od rozdziału 3. czyli od strony 133. 

Moje rozważania to raczej eksplikacja a nie klasyczna recenzja, gdyż wyjaś-
nienia wymaga bardzo duża ilość kwestii poruszanych w pracy Anny Śliz. Wśród 
nich szczególnie ważne jest ustosunkowanie się do: nazewnictwa używanego 
w pracy; analiz historycznych prowadzonych przez Autorkę, dotyczących za-
równo tak obszernego zagadnienia jak dzieje budowy państwa i społeczeństwa 
kanadyjskiego jak i bardziej szczegółowych jak choćby kanadyjska polityka imi-
gracyjna. Wielu komentarzy wymagają przedstawione w pracy relacje między 
dwiema grupami założycielskimi; podobnie dzieje Quebecu i Quebecois; prob-
lemy ludności rodzimej; polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Trudno pominąć 
także kwestie literatury, którą wykorzystała Autorka, bo wprawdzie bibliografia 
książki to 25 stron drobnego druku, jednak brak tam podstawowych prac, uzna-
wanych w środowiskach badaczy problematyki kanadyjskiej za rzetelne i ważne 
dla zrozumienia procesów o których traktuje omawiana praca. Wreszcie, trzeba 
zwrócić uwagę na redakcję tekstu i język pracy, a mówiąc wprost na niedostatki 
stylistyczne oraz brak dbałości o sens zdań. 

Zacznijmy od stosowanego przez Autorkę nazewnictwa, pamiętając, że jest 
to w zamierzeniu rozprawa naukowa a nie beletrystyka, która zresztą także nie 
zwalnia od rzetelności. Trudno zrozumieć dlaczego u Anny Śliz Kanada to przede 
wszystkim Kraj Klonowego Liścia, pisany raz z dużej, raz z małej litery. Może 
w publicystyce powielanie zgranej już dawno „fidlerowskiej maniery”, jest do 
przyjęcia ale w pracy naukowej raczej nie. Jeśli Autorka próbuje wyjaśnić skąd 
wziął się liść klonowy, to trzeba wrócić do lat 30. XIX wieku i do symboliki 
quebeckich Patriotów czy Société Saint-Jean-Baptiste, (przypis 6 na stronie 11, 
zawiera nie do końca prawdziwe informacje). 
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Absolutnie nieuprawnione jest używanie drugiego określenia, którym Autorka 
posługuje się równie często, nazywanie Kanady Krajem (lub krajem, np. s. 149) 
Indian i Eskimosów (!). Skąd taka nazwa? We wprowadzeniu do pracy, na stronie 
12, znaleźć można zdanie o tym, że powstanie Kongresu Polonii Kanadyjskiej 
było „próbą pokazania zarówno sprzeciwu wobec powojennej polskiej rzeczywi-
stości politycznej, jak i zespolonej siły zdolnej przeciwstawić się jakiejkolwiek 
dyskryminacji czy służyć pełnej asymilacji Polaków żyjących na terytorium Kraju 
Indian i Eskimosów”. Nie komentując sensu tego zdania konieczne jest przypo-
mnienie, że określenie Eskimosi jest co najmniej niepoprawne i przynajmniej od 
kilku dekad, a oficjalnie od 1982 roku, określenie ludności rodzimej zamiesz-
kującej kanadyjską północ to Inuici. Eskimosi to nazwa dla Inuitów obraźliwa, 
choć poprawna, obok nazw yupik i Inupiat, w stosunku do mieszkańców północ-
nej Alaski i Syberii. Badacz problematyki kanadyjskiej powinien o tym wiedzieć 
i stosować obowiązujące nazewnictwo. 

Kolejne błędy dotyczą braku rozróżnienia między grupą Polaków w Kanadzie, 
Polonią kanadyjska, czy polską grupą etniczną. W pracy występuje także określe-
nie „kanadyjski Polak” bez wyjaśnienia kto to taki. Jeśli różnice między tym ter-
minami nie są oczywiste, to wystarczy zaglądnąć choćby do prac wspomnianego 
wyżej profesora G. Babińskiego aby uzyskać jasność w tej materii, i nie nazywać 
Polakami przedstawicieli kolejnych pokoleń polskiej grupy etnicznej urodzonych 
w Kanadzie (np. s. 256). 

W licznych innych miejscach tekstu znaleźć można także brak rozróżnienia, 
a może po prostu brak staranności w używanym nazewnictwie, gdy Autorka pi-
sze o Frankokanadyjczykach czy, jeszcze gorzej, o Quebecois i mieszkańcach 
Kanady pochodzenia brytyjskiego. W tekście nazywani są po prostu Francuzami 
i Anglikami, Brytyjczykami, czasem Anglosasami, bez względu na to czy mowa 
o okresie Nowej Francji czy II połowy XX wieku (np. s. 142-143, 145, i dalsze). 
To w bardzo dużym skrócie uwagi odnoszące się do nazewnictwa.

W tym kontekście mniejszy kaliber ma zarzut, dotyczący odmiany obcego 
rzeczownika. Na przykład w języku polskim nazwa Quebec odmienia się następu-
jąco: Quebecu, a nie Quebecku i Quebekiem (Wielki słownik ortograficzny PWN, 
wyd. II, 2006). W pracy A. Sliz (przykładowo na stronach 141-152) panuje w tym 
względzie zupełna dowolność. 

Przechodząc do innych kwestii, na stronach od 227 do 240 panuje chaos in-
formacyjny dotyczący danych, mówiących o liczebności polskiej grupy etnicznej 
w Kanadzie. Skalę nieporozumień nieźle oddaje cytat ze strony 229 „O wzrasta-
jącym potencjale populacyjnym polskich imigrantów (sic – MKT) w Kanadzie 
świadczą zachowane dane statystyczne. Procentowy udział polskiej grupy etnicz-
nej w społeczeństwie kanadyjskim wzrósł z 0,1% w roku 1901 do 1,4% w roku 
1941. W roku 2001 udział polskiej grupy etnicznej w liczebności społeczeństwa 
kanadyjskiego wyniósł 0,88%”. Z kolei na s. 231 mowa jest o polskich uchodź-
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cach (!), którzy w ilości ponad 40 tyś. przybyli do Kanady z Polski w latach 1989-
1996, i dalej „ co stanowiło 54% ogółu imigrantów przyjętych w latach 1989 
– 1996” (s.231). Po pierwsze zdecydowanie należy rozróżnić kategorie: imigranta 
i uchodźcy, w tym okresie nie było uchodźców z III RP, byli już tylko imigranci. 
Po drugie w latach 1986-1990 Kanada przyjęła 1,2 mln imigrantów, a kolejnym 
pięcioleciu, 1991-1996, 1,1 mln. O czym więc mówi ostatnie z cytowanych zdań? 
Takie przykłady można mnożyć. 

Dużo bardziej skomplikowane i niemal wielopiętrowe są błędy dotyczące 
dziejów Kanady. Właściwie odnosi się wrażenie, że mamy do czynienia z bra-
kiem zrozumienia wielu podstawowych procesów, zarówno tych sprzed kilkuset 
lat, jak tych sprzed kilku dekad. Trudno odgadnąć dlaczego, mimo że Autorka nie 
opanowała kanadyjskiej historii – politycznej, etnicznej, społecznej – zajmuje się 
nią w swojej pracy, zaczynając od początków osadnictwa europejskiego. Gdyby 
praca skupiała się na problematyce zawartej w tytule, można było uniknąć kło-
potów. 

Omawiając pracę Anny Śliz, najbardziej przydatne i trafne okazuje się 
słowo„szkoda”. Przede wszystkim szkoda, ze Autorka nie skorzystała z właściwej 
literatury przy studiowaniu historii Kanady. Jak sama mówi, w Kanadzie w tym 
w Toronto, spędziła kilka miesięcy. A właśnie tam, w Roberts, znakomitej biblio-
tece University of Toronto, znajduje się ogromny zbiór rzetelnych prac z zakresu 
historii Kanady. Miast tychże, w swojej pracy A. Śliz bazuje na książce Zinsa 
z 1975 roku. To praca sprzed czterech dekad, nie dość, że z licznymi błędami, to 
jeszcze obciążona ideologicznie perspektywą poprzedniej epoki. Także powoły-
wanie się na Węgierskiego jest nieporozumieniem, przykładem może być przypis 
23 na stronie 147. Wynika z niego, że zarówno Węgierski jak i Autorka nie wie-
dzą kiedy Parti Quebecois zdobyła większość w quebeckim parlamencie i zaczęła 
rządzić w prowincji. Był to 1976 rok, nie 1978, a wydarzenie to było brzemienne 
w skutkach tak dla Quebecu jak i całej Kanady. Na oficjalnej stronie internetowej 
prowincji Quebec (www.gouv.qc.ca) można wszystko zweryfikować. 

Jeśli już nie zostały wykorzystane zasoby bibliotek kanadyjskich to należy po-
służyć się zdecydowanie najlepszą na polskim rynku Historią Kanady, Jana Gra-
bowskiego, wydaną w 2001 roku. Tam, w przeciwieństwie do niektórych innych 
tekstów, do których Autorka sięga, nie ma błędów. Szkoda, że praca Grabowskie-
go jest przywoływana przez Autorkę jedynie sporadycznie.

Nie wchodząc w nadmierne szczegóły, przytoczę tylko niektóre błędy, które 
można znaleźć w książce A. Śliz. Ponieważ dotyczą one rozmaitych kwestii, po-
daję je według kolejności w jakiej są przedstawiane, począwszy od strony 133. 
Szkoda, że podawanie przy każdym sprostowaniu stosownej literatury, wymaga-
łoby zbyt dużo miejsca. 
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•  s. 135. Pierwsi imigranci z Europy, a w szczególności osadnicy z Francji, 
przybyli na terytorium Nowej Francji, Kanady, która była jedynie jej częścią, 
rzeczywiście w początkach XvII wieku. Jednak w tym okresie ich kontakty 
z, jak Autorka pisze, „ludnością tubylczą” to niemal wyłącznie relacje z kil-
koma plemionami Indian, a nie z Eskimosami (!) i Metysami, a także nie 
z Indianami niestatusowymi. Indianie statusowi i niestatusowi, to kategorie, 
które pojawiły się w połowie XIX wieku, a nie w początku wieku XvII. 
Ludy Północy nigdy nie były zepchnięte co rezerwatów, bo tam rezerwa-
tów po prostu nie było. Z kolei Metysi, od słowa métissage, to potomko-
wie mieszanych związków, w Nowej Francji głównie Francuzów i Indianek, 
pierwsze dzieci z takiego związku zostały zarejestrowane w Forcie Quebec 
w latach 30. XvII wieku. 

•  s. 136. Montreal nie był drugim miastem założonym w Nowej Francji, wcześ-
niej w 1634 roku powstała osada Trois-Rivieres. Montreal, założony w 1642 
roku, był misją katolicką do nawracania Indian, głównie Irokezów, których 
tereny łowieckie rozciągały głównie na południe od Rzeki św. Wawrzyńca. 

   Rozkwit procesów kolonizacyjnych w Nowej Francji miał miejsce za pano-
wania Ludwika XIv a nie XIII, a korsarze, bracia Kirke, napadli na Fort Que-
bec w 1627, a nie 1727 roku i żadne źródła nie mówią o tym, że wcześniej 
zadomowili się tam „kolonizatorzy angielscy”.

•  s. 137. W okresie Nowej Francji Anglicy nie tworzyli „swoich kolonii na 
terytorium Kanady”. Istniejący system zależności ekonomiczno-społeczno-
politycznych jaki wykształcił się w Nowej Francji nazywał się systemem 
senioralnym i zdecydowanie nie był tożsamy z francuskim feudalizmem. 
Autorka powtarza tu zdezaktualizowane tezy tzw. szkoły Whig, z przełomu 
XIX i XX wieku, zawarte w szczególności w pracach F. Parkmana i G.M. 
Wronga. Dwudziestowieczne badania nie potwierdziły słuszności ich podej-
ścia. Przy okazji trzeba zwrócić uwagę, że w tekście omawianej pracy nie 
ma wystarczających informacji dotyczących Nowej Francji, poza króciutką 
na stronie 135. A przecież historia Nowej Francji to stusześćdziesięcioletni 
ogromnie ważny okres tworzenia i krzepnięcia wspólnoty frankofońskiej, 
zbiorowości, która współzakładała dzisiejszą Kanadę. 

   Dwukrotny gubernator Nowej Francji, de Fronteniac, miał na imię Louis 
(Louis de Buade, Comte Frontenac) a nie Lowis.

•  s. 139. The Canada Act, inaczej the Constitutional Act, z 1791 roku został 
wydany w Londynie a nie w Quebec, a jedną z najważniejszych nowości 
w stosunku do the Quebec Act z 1774 roku było wprowadzenie instytucji 
zgromadzenia parlamentarnego w obu koloniach, Górnej i Dolnej Kanadzie 
i szerokiego prawa wyborczego.

•  s. 140. Lata masowej irlandzkiej migracji do Ameryki, w tym do Kanady, 
spowodowanej głodem ziemniaczanym to dekady lat 40. i 50. XIX a nie 
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XX wieku. Katolicyzm nie tyle „ znajdował zwolenników wśród francu-
skiej(!) ludności Dolnej Kanady, co był dominującym wyznaniem Franko-
fonów, a quebecki Kościół katolicki to jedna z podstawowych instytucji 
życia publicznego Quebecu od początków XvII wieku do lat 50. wieku 
XX. Aby unaocznić wagę tej kwestii trzeba zaznaczyć, że od 1627 do roku 
1959 tenże Kościół posiadał monopol między innymi w dziedzinie edukacji 
Frankokanadyjczyków. Co więcej, właśnie szkolnictwo było tą sferą, której 
niezależności Quebecois pilnują od czasów Samuela de Champlain do dziś. 
Quebeckie szkolnictwo, jak w każdej innej prowincji Kanady, jest niezależne 
od administracji federalnej i dodatkowo bardzo różniło się i różni od tzw. 
kanadyjskich szkół w ROC czyli Rest of Canada. 

•  s. 141. W 1867 roku powstaje Dominium of Canada, czyli kolonia brytyjska 
o poszerzonych obszarach niezależności, ale nie „ państwo o niezależnym 
bycie”.

•  s. 142. Nunavut to nie „półsuwerenny kraj (siedziba Eskimosow-Inuitów)”, 
który powstał w 1998 roku, a jedynie nowa kanadyjska jednostka administra-
cyjna – terytorium, którego mieszkańcy to głównie Inuici. Oficjalnie Teryto-
rium Nunavut zaczęło funkcjonować 1 kwietnia 1999 roku.

•  s. 146. Kanada stała się krajem oficjalnie dwujęzycznym na mocy the Offi-
cial Languages Act z 1969 roku (nie w roku 1957).

•  s. 148-149. W 1982 roku P.E. Trudeau sprowadził do Kanady konstytucję, 
która od 1867 roku znajdowała się w Londynie, do tej konstytucji dołączony 
został Akt Konstytucyjny i Kart Praw i Wolności, Quebec do dziś nie raty-
fikował tych dokumentów, a dwie ugody konstytucyjne tzw. Meech Lake 
Accord z 1987 roku i tzw. Charlottetown Accord z 1992 roku to próby za-
kończenia procesu ratyfikacji. Pierwsza z nich została ostatecznie zabloko-
wana nie przez stronników Trudeau a przez Elijaha Harpera, indiańskiego 
deputowanego w parlamencie Manitoby, w roku 1990. To wydarzenie było 
znamienne jako przejaw wzrastającej siły a przede wszystkim świadomości 
kanadyjskich natives.

Takie przykłady można niestety mnożyć. 
I jeszcze kilka szczegółów, już bez systematycznego przeglądu kolejnych stron. 

Autorka pisze, że „Kanada przyjęła ustawę o wielokulturowości w 1971 roku” (s. 
11). To nie jest prawda, w 1971 roku premier Kanady Pierre Eliot Trudeau ogło-
sił deklarację politycznej woli prowadzenia przez Kanadę „polityki pluralizmu 
kulturowego w ramach oficjalnej dwujęzyczności”, tak brzmi pełna nazwa tejże 
deklaracji, nota bene pełne jej brzmienie w recenzowanej pracy nie pada. Na-
tomiast ustawa The Canadian Multiculturalism Act (Bill C-93), została przyjęta 
przez parlament kanadyjski dopiero 17 lat później, w 1988 roku, gdy premierem 
Federacji był konserwatysta Brian Mulroney.
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Podrozdział Osadnictwo na kanadyjskiej ziemi (s. 153-164), pokazuje, że 
Autorka najwyraźniej nie rozumie kanadyjskiej polityki imigracyjnej, myli daty 
i przepisy, a 1967 rok niewiele jej w tej materii mówi. W tymże 1967 roku, w stu-
lecie powstania Dominium of Canada, wprowadzone zostały nowe przepisy imi-
gracyjne, tzw. system punktowy. Znosił on dyskryminację imigrantów o innym 
kolorze skóry, niż biały i po raz pierwszy w historii Kanady umożliwiał oficjal-
ne ich przyjmowanie. Wcześniejsze przepisy zdecydowanie preferowały białych 
imigrantów z Europy i USA. W konsekwencji nowych regulacji bardzo szybko 
zaczęła zmieniać się struktura nie tylko etniczna, ale i rasowa społeczeństwa kana-
dyjskiego, gdyż od przełomu lat 60. i 70. XX wieku wśród imigrantów dominują 
grupy nie-białe, zwane visible minorities. 

Nieprecyzyjne są także informacje dotyczące liczebności ludności rodzimej 
w końcu XX wieku (s. 163). W 2006 roku natives liczyli około 1,2 mln osób, czyli 
wg Autorki 0,3% społeczeństwa Kanady. Gwoli sprostowania – w tymże roku 
w Kanadzie mieszkało około 32 mln osób. 

Ze względu na brak przypisów, trudno dociec, skąd wzięte zostały kolejne 
nieprawdziwe informacje, mówiące o regionach zamieszkania kanadyjskiej lud-
ności rodzimej. W ich świetle najwięcej Indian mieszka w Calgary, natomiast 
najliczniejsza społeczność Eskimosów (!) mieszka, wg Autorki, także w Calgary 
oraz w miejscowości Baie-Comeau w Quebecu. Mówiąc najkrócej, to po prostu 
nieprawda. Także i takie przykłady można mnożyć.

Powyższe wyliczenia, to tylko niewielki przykład ewidentnych błędów. Osob-
ną sprawą jest duża ilość nieprawdziwych interpretacji; szkoda, że nie ma tu miej-
sca na obszerną polemikę. Brak dokładnego rozeznania w podjętej problematyce 
ilustruje jeszcze jeden rodzaj błędów, jakie Autorka popełnia w pracy. Dotyczą 
one imion i nazwisk, najczęściej dość ważnych postaci, jakie przywoływane są 
w tekście. Jest tu zbyt dużo błędów, by można było mówić jedynie o braku sta-
ranności redakcyjnej. Dla przykładu, wieloletni premier Quebecu to Maurice Du-
plessis, a nie Marice (s. 143); Gagnon ma na imię Alain, a nie Charles (s. 146); 
premierem Quebecu w latach 1985-94 był nie René a Robert Bourassa, z kolei 
René to nie Bourassa a Lévesque, pierwszoplanowa postać dla Quebecu drugiej 
połowy XX (s. 148). Niemal absurdalny jest przykład Harace (sic!) Kallen. A. Śliz 
pisząc o „autorce” Harace Kallen („kontrowersyjne stwierdzenie autorki”, s. 133), 
myli filozofa Horace Kallena, którego zresztą przywołuje wcześniej (s. 48), praw-
dopodobnie ze współczesną badaczką, Evellyn Kallen, autorką głośnego Ethnicity 
and Human Rights in Canada, profesora na york University w Toronto. Być może 
takich pomyłek udałoby się uniknąć, gdyby Autorka gromadząc materiały, częś-
ciej sięgała do oryginalnych prac, a nie do opracowań i cytatów „z drugiej ręki” 
(np. s. 133 przypis 2). 

I jeszcze kilka uwag, bardziej ogólnych odnośnie polskiej grupy etnicznej 
w Kanadzie i Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Ta część pracy, czyli strony 213-
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420, jeśli traktować poważnie tytuł, stanowić ma jej zasadniczy zrąb. Jest to z pew-
nością najbardziej cenna część całości, szczególnie ze względu na materiały, do 
których Autorka dotarła. Wykorzystane zostały tu w dużej ilości różnorodne źród-
ła dokumentujące działalność Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Znaleźć tu można 
wiele informacji istotnych dla badaczy życia organizacyjnego polskiej grupy et-
nicznej w Kanadzie, dodatkowo pochodzących z wiarygodnych źródeł. Szkoda, 
że znowu nie wszystko zostało precyzyjnie podane Są tu wyraźne nieścisłości, np. 
w datach – wizyta Premiera Kanady w Warszawie, J. Chretiena i odsłonięcie po-
mnika żołnierzy, nie tylko polskich ale i kanadyjskich, tzw. Pomnika Dwóch Skał 
miała miejsce w 1999 roku a nie 1998 (s. 328). Ważniejsze od takich potknięć jest 
jednak, że ta część pracy to niemal bezkrytyczne powtarzanie informacji a nie, jak 
zaznaczono w tytule, „socjologiczne studium”. Brak szerszego kontekstu rozwa-
żań to główny mankament pracy. Działania KPK zostały wypreparowane z szer-
szego kontekstu, a przecież cały okres po II wojnie światowej, czyli kolejne dzie-
sięciolecia działalności Kongresu, to dekady niezmiernie burzliwego i ogromnie 
dynamicznego rozwoju wieloetnicznego społeczeństwa Kanady. Dopiero na tym 
tle można zobaczyć i zrozumieć rzeczywistą pozycję KPK, największej tzw. umb-
rella organization wśród polskiej grupy etnicznej w Kanadzie. Lekceważąc kon-
tekst, zdani wyłącznie na dokumenty badanej organizacji, możemy przygotować 
raczej księgę pamiątkową, lub wręcz laurkę. W dodatku wprowadzamy czytelnika 
w błąd, dając do zrozumienia, że polska grupa etniczna to niemal jedna z najważ-
niejszych, najbardziej wpływowych i liczących się zbiorowości etnicznych w tym 
kraju. Każdy rzetelny badacz wie, że tak po prostu nie jest. 

Autorka wspomina wprawdzie o współpracy między KPK a organizacjami 
reprezentującymi niektóre tzw. stare kanadyjskie grupy etniczne, czyli te po-
chodzenia europejskiego, jednak to co pisze znowu, mniej lub bardziej, mija się 
z prawdą. Przykładowo, przytacza relacje z polską grupą etniczną grup żydow-
skiej i ukraińskiej, czyli zbiorowości z grupą polską bodaj najbardziej skonflikto-
wanych (s. 345-347). Przyczyny nieporozumień są różne, głównie chodzi o dawne 
animozje, przeniesione na kanadyjski grunt. Bez owego tła, poruszane kwestie 
są po prostu niezrozumiałe. Ponadto, znawcy sytuacji Polonii w Kanadzie wie-
dzą, że opinie Autorki nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością. Dotyczy to 
np. stwierdzeń – „Później pojawiły się kolejne wydarzenia w sferze współpracy 
między Kongresem Polonii Kanadyjskiej i Kongresem Żydów, które określiły, że 
stosunki pomiędzy społecznościami polską i żydowską w Kanadzie zawsze były 
poprawne”(s. 345-346) oraz „Równie dobra atmosfera towarzyszyła stosunkom 
polsko-ukraińskim” (s. 347). 

Wydaje się, że problemem tej pracy jest, powtórzę kolejny raz, brak analiz, 
w szczególności socjologicznych, nadmiar zbyt ogólnych stwierdzeń oraz daleko 
idący brak dbałości o ich logikę i sens. Przykłady można mnożyć, tu przytoczę 
passus mówiący o relacjach „pomiędzy Polską i Niemcami osiadłymi na tery-
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torium Kanady. W tym kontekście dużą popularność miała praca wydana przez 
Instytut Zachodni w Poznaniu, pt. The Exodus of the Germans from the Odra and 
Lusatian Nysa Territories. Książka ta stała się ogólnie dostępna dzięki przekaza-
niu jej egzemplarzy do biblioteki University of victoria. Praca była propagowana 
wśród całego społeczeństwa kanadyjskiego” (s. 348). Powyższe zdanie nie wy-
maga komentarza. 

W podrozdziale Kongres w trosce o dobra polskiej kultury i nauki znajdują 
się informacje dotyczące kwestii rewindykacji skarbów wawelskich (s. 355-356). 
Szkoda, że znowu mamy do czynienia z nierzetelnością. Autorka pisze: „Ówczes-
ne władze polskie nie były zainteresowane odzyskaniem skarbów i wobec tego to 
Kongres podjął wszelkie możliwe działania w celu ich odzyskania i przekazania 
prawowitemu właścicielowi, czyli narodowi polskiemu” (s. 355). I dalej „Kon-
gres jako organizacja nie wypowiadał się w sprawie skarbów, ponieważ w jego 
szeregach nie było jednomyślności w kwestii przyszłości tego dobra narodowego”  
(s. 356). Oba zdania są wzajemnie sprzeczne i rzecz jasna nie mówią prawdy. 
Władze PRL-u usilnie dążyły do odzyskania skarbów, podnosząc sprawę nawet na 
forum ONZ, natomiast strona kanadyjska, a w szczególności quebecka, starała się 
jak najdłużej nie dopuścić do tego obawiając się, między innymi, że skarby mogą 
trafić do Moskwy zamiast na Wawel. 

Z pracy A. Śliz wyłania się wygładzony, niemal wyidealizowany obraz dzia-
łalności Kongresu Polonii Kanadyjskiej i szerzej, życia organizacyjnego polskiej 
grupy etnicznej w Kanadzie. Nie odzwierciedla to jednak rzeczywistości. W tak 
obszernej pracy nie znalazło się miejsce na analizę prawdziwych problemów z ja-
kimi borykają się nie tylko organizacje polonijne, ale i inne organizacje etnicz-
ne, w Kanadzie i wielu innych krajach. Wśród nich jedną z podstawowych jest 
kwestia zmiany pokoleniowej, koniecznej nie dla trwania ale przede wszystkim 
dla rozwoju życia organizacyjnego zbiorowości etnicznych. I tu przydałaby się 
lektura prac profesora Babińskiego. 

Na zakończenie jeszcze dwie kwestie. Pierwsza która wymaga skomentowa-
nia, to sprawa korzystania z kanadyjskich statystyk, w szczególności tych mówią-
cych o pochodzeniu etnicznym mieszkańców Kanady. Te problemy wielokrotnie 
dyskutowane były tak w kanadyjskiej jak i polskiej literaturze przedmiotu i nazy-
wane są przez profesora K. Krótkiego „produkowaniem sztucznych Kanadyjczy-
ków”. Chodzi tu między innymi o sumowanie liczb odnoszących się do kategorii 
spisowych, tzw, single ethnic origin i multiple ethnic origin. Jest to zabieg nie-
uprawniony, ponieważ prowadzi on do wniosku, że w Kanadzie mieszka około 
100 milionów ludzi, w tym ponad 800 tys. polskiego pochodzenia. Autorka, mimo 
zastrzeżeń, podaje jednak właśnie takie dane sumaryczne (s. 234-239). 

Przy okazji trzeba wspomnieć o braku stosownych przypisów do danych 
przytaczanych w książce. Brakuje też informacji podstawowych. Spośród wielu, 
wybierzmy przykład ze strony 238 – znajdują się tu dane mówiące o liczebno-
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ści społeczeństwa Kanady. Występująca tam kategoria „obecnie” nic nie mówi, 
w szczególności w studium socjologicznym. „Obecnie” czyli kiedy?

Druga kwestia, wspominana już wcześniej, dotyczy literatury i źródeł, z jakich 
Autorka korzystała. Niekwestionowaną wartość stanowią materiały do jakich do-
tarła i które przedstawiła, pisząc część poświęconą Kongresowi. Natomiast bra-
kuje co najmniej kilku ważnych dla omawianej problematyki opracowań ogól-
nych; wymieniam jedynie kilka z nich. Brak klasycznej dla kanadyjskich badań 
nad etnicznością pracy Johna Portera, The Vertical Mosaic. An Analysis of Social 
Class and Power in Canada z 1969 roku (czy jej kontynuacji w pracach Wal-
lace Clementa i Petera Lee). Natomiast Autorka przywołuje książkę M. Gordo-
na Assimilation in American Life, z 1964. Jest ona ważna ale przede wszystkim 
dla analizy procesów przebiegających w społeczeństwie amerykańskim, ponadto 
współcześnie o asymilacji mówi się w USA innym tonem. W Kanadzie było po 
prostu inaczej (niż pisze Gordon), a jak i dlaczego inaczej pozwala zrozumieć 
właśnie praca Portera. 

KPK wydał drukiem materiały z sympozium Multiculturalizm and the Polish 
Community, Toronto 1984. Praca to zbiór 12 tekstów pokonferencyjnych mówią-
cych o udziale polskiej grupy etnicznej, w tym także KPK, w programach reali-
zowanych w pierwszym dziesięciu, najbardziej optymistycznych latach polityki 
pluralizmu kulturowego. Autorka do tego nie dotarła choć korzystała ze zbiorów 
biblioteki The Canadian – Polish Research Institute przy Roncesvalles Avenue 
w Toronto. 

Wprawdzie zarówno w bibliografii jak i przypisie (s. 229, przypis 53) można 
znaleźć pracę Anny Reczyńskiej Emigracja z Polski doKanady w okresie mię-
dzywojennym, Kraków 1986, jednak jak pokazują błędy, które można znaleźć 
w książce, Autorka niezbyt dokładnie przestudiowała zawartość pracy A. Reczyń-
skiej. A jest to najważniejsze i bardzo rzetelne opracowanie mówiące o tej fali 
emigracji z Polski, która budowała organizację, będącą głównym przedmiotem 
dywagacji omawianej pracy.

Podobnie jest z inną bardzo ważną dla podjętej problematyki pracą pod redak-
cją Edwarda Sołtysa i Rudolfa Koglera, Half Century of Canadian Polish Con-
gress, wydaną w 2004 roku w Toronto przez The Canadian-Polish Research Insti-
tute. Autorka sygnalizuje jedynie istnienie takiego opracowania ale, co zupełnie 
niezrozumiałe, w ogóle z niego nie korzysta (s. 375, przypis 67). 

Zadziwiające są z kolei niektóre źródła na jakie powołuje się Autorka. Dla 
przykładu, przypis o menonitach odsyła czytelnika do „Związkowca” (s. 226); 
przypis nt. Front Liberation du Quebec podaje link – www. marxists.org (s. 146), 
a wiele innych przypisów odsyła do codziennych kanadyjskich i polskich gazet, 
a nawet … do Wikipedii. 

W przeciwieństwie do wielu rzetelnych opracowań, praca nie posiada indeksu, 
choćby nazwisk. Szkoda, że Autorka recenzowanej pracy nie skontaktowała się 
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z Zakładem Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i nie skorzystała z najbogatszych bodaj w Polsce zbiorów 
kanadianistycznych z obszaru historii, socjologii, politologii i badań polonijnych, 
to ponad 2,5 tys. pozycji. Katalog on-line biblioteki można znaleźć na stronie 
www.iaisp.uj.edu.pl.

Bardzo trudno tu o krótkie podsumowanie. Komentowana część pracy  
A. Śliż, poza wskazanymi powyżej błędami i brakami, nie stanowi spójnej całości, 
w tekście nie ma odniesień ani do tematu pracy, o którym mowa w tytule, ani do 
rozważań teoretycznych zajmujących pierwsze ponad sto stron rozprawy. W tych 
kwestiach krótkie, pięciostronicowe, zakończenie także nic nie wnosi. 

Praca Anny Śliz jest przykładem tego jak o Kanadzie nie należy pisać a ni-
niejszy tekst jest także przestrogą dla moich studentów, że już nie wolno z niej 
korzystać.




