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Andrzej Poczobut, System Bia³oruœ, Wydawnictwo Helion,
Gliwice 2013, ss. 248.
Poœwiêcona wspó³czesnej Bia³orusi literatura na gruncie polskim nie nale¿y
do zbyt obszernych. Mowa w tym miejscu zarówno o publikacjach o charakterze
naukowym, jak i tych u¿ytkowych, publicystycznych. Bia³oruœ jako niepodleg³e
pañstwo wydaje siê byæ tematem na ogó³ pomijanym przez literatów, a przez
naukowców traktowanym przewa¿nie jako t³o lub element wiêkszej ca³oœci, opisywane najczêœciej z perspektywy polskiej polityki wschodniej, ³amania praw
cz³owieka czy europejskiego ³adu gospodarczego. Tym bardziej z satysfakcj¹
nale¿y odnotowaæ fakt ukazania siê w paŸdzierniku 2013 r. ksi¹¿ki pod tytu³em
System Bia³oruœ, stanowi¹cej udan¹ próbê kompleksowego podsumowania dziewiêtnastu lat rz¹dów Aleksandra £ukaszenki, szczególnie zaœ polityczno-spo³ecznych konsekwencji wyboru przez Bia³orusinów £ukaszenki na urz¹d prezydenta
w 1994 r. i póŸniejszych trzech jego reelekcji (w 2001, 2006 i 2010 roku).
Autor ksi¹¿ki, Andrzej Poczobut, jest pochodz¹cym z Grodna dziennikarzem,
blogerem i publicyst¹, od 2006 r. bia³oruskim korespondentem „Gazety Wyborczej”. Aktywnie dzia³a na rzecz mniejszoœci polskiej na Bia³orusi, a za swoj¹ pracê dziennikarsk¹ wielokrotnie by³ nagradzany (m.in. uzyska³ tytu³ „Dziennikarza
Roku”, przyznany przez bran¿owy miesiêcznik „Press”). W 2011 r. zosta³ skazany
przez s¹d w Grodnie na trzy lata pozbawienia wolnoœci z odroczeniem wykonywania kary na dwa lata1. Podstaw¹ wyroku by³o zniewa¿enie prezydenta Bia³orusi
w oœmiu artyku³ach, opublikowanych na ³amach „Gazety Wyborczej”, a przede
wszystkim okreœlenie Aleksandra £ukaszenki mianem dyktatora2. Osobiste doœwiadczenia Poczobuta w du¿ym stopniu wp³ynê³y na powstanie ksi¹¿ki System
Bia³oruœ, warto przy tym zaznaczyæ, ¿e Autor pisa³ j¹, maj¹c zakaz opuszczania
Grodna w zwi¹zku z wyrokiem s¹dowym. Poczobut, jak sam podkreœla, dostrzeg³
koniecznoœæ przybli¿enia polskim czytelnikom ca³ego kontekstu bia³oruskiego
1

Polska Agencja Prasowa, http://www.polskieradio.pl/75/921/Artykul/396761,Andrzej-Poczobut-skazany-na-trzy-lata-wiezienia-z-odroczeniem.
2
J. Klimowicz, Andrzej Poczobut skazany. Wyrok w zawieszeniu, http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,87318,9895713,Andrzej_Poczobut_skazany__Wyrok_w_zawieszeniu.html.
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i usystematyzowania wiedzy na temat Bia³orusi, przede wszystkim okolicznoœci objêcia w³adzy przez £ukaszenkê oraz przyczyn d³ugotrwa³oœci jego prezydentury1.
Na wstêpne nale¿y podkreœliæ, ¿e System Bia³oruœ nie stanowi refleksji naukowej, jest to przede wszystkim kontynuacja pracy dziennikarskiej Andrzeja Poczobuta, któr¹ pod k¹tem stylu oraz stosowanej nomenklatury zaliczyæ mo¿na do
szeroko rozumianej publicystyki. Tytu³owy „system” nie odnosi siê bezpoœrednio
do systemu politycznego Republiki Bia³oruœ, a jest okreœleniem odpowiednim dla
holistycznie ujmowanej bia³oruskiej rzeczywistoœci, obejmuj¹cej nie tylko sferê
polityki, lecz tak¿e aspekt spo³eczno-kulturowy. Pomimo braku teoretycznej podbudowy oraz pewnej niekonsekwencji terminologicznej, praca Poczobuta w sposób analityczny przedstawia determinanty funkcjonowania wspó³czesnego pañstwa
bia³oruskiego. Istotnym walorem ksi¹¿ki jest wykorzystanie przez Autora bogatego zasobu Ÿróde³ w postaci bia³orusko- i rosyjskojêzycznych dzienników oraz
czasopism, a tak¿e praktyczna znajomoœæ „systemu” od œrodka, co przes¹dza
o tym, ¿e pozycja ta jest niezwykle interesuj¹ca zarówno dla œrodowiska akademickiego, jak i zwyk³ego czytelnika.
Pod k¹tem struktury organizacyjnej ksi¹¿ka System Bia³oruœ oparta jest na podziale na trzy czêœci, poruszaj¹ce odrêbn¹ tematykê: Baæka. Twórca systemu, System. Jak to dzia³a oraz ¯ycie w czasach dyktatury. Formê podsumowania oraz próbê
prognozowania stanowi epilog Niewolnicy systemu. W rozdziale dotycz¹cym Aleksandra £ukaszenki Autor przybli¿a sylwetkê obecnego prezydenta i szczegó³owo
opisuje jego drogê do w³adzy. Na uwagê zas³uguje dokonana przez Autora wnikliwa analiza cech charakterologicznych £ukaszenki, w których upatrywane jest
Ÿród³o wielu jego decyzji politycznych i ogólnej determinacji. Nie bez znaczenia s¹
w tym kontekœcie czasy dzieciñstwa i m³odoœci dziœ najwa¿niejszej osoby na
Bia³orusi. Poczobut wykazuje, ¿e droga kariery £ukaszenki prowadzi³a przez tzw.
Komsomo³ (Wszechzwi¹zkowy Leninowski Komunistyczny Zwi¹zek M³odzie¿y),
jednostkê Zachodniego Okrêgu Pogranicznego (czêœci rosyjskiego KGB) oraz lokalny oddzia³ wszechzwi¹zkowej organizacji „Znanije”. We wszystkich tych
miejscach m³ody Aleksander £ukaszenka zajmowa³ siê „prac¹ ideologiczn¹”
– przemawia³ do ludu i wychowywa³ w duchu komunizmu. Dla przysz³ego prezydenta posady propagandysty by³y wyœmienit¹ szko³¹ demagogii, co, jak udowadnia
Autor Systemu Bia³oruœ, zosta³o w póŸniejszym czasie wielokrotnie wykorzystane.
Andrzej Poczobut dokonuje tak¿e szczegó³owego i kompleksowego opisu
najnowszej historii politycznej Bia³orusi. W pierwszej czêœci ksi¹¿ki odnaleŸæ
mo¿na przedstawienie kulis politycznych rozgrywek i taræ pomiêdzy partyjn¹ nomenklatur¹ a prodemokratyczn¹ opozycj¹, w efekcie których m³ody polityk,
Aleksander £ukaszenka, zyska³ na popularnoœci, przedstawiaj¹c raport dotycz¹cy
walki z korupcj¹. Ponadto Autor w sposób bardzo przejrzysty obrazuje zmiany

1

Wywiad z Andrzejem Poczobutem, który zosta³ przeprowadzony przez autorkê
16.12.2013 r. w Poznaniu.
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systemu politycznego w latach 1994–2004, które nast¹pi³y w efekcie przeprowadzenia referendów konstytucyjnych oraz wynikaj¹ce z tego konsekwencje. Warto
zaznaczyæ, ¿e z konieczn¹ w tym miejscu dok³adnoœci¹ i delikatnoœci¹ podjêty zostaje w¹tek tajemniczych zaginiêæ kilku osób zwi¹zanych z opozycj¹ w 1999
i 2000 r., co przypisywane jest dzia³alnoœci tzw. „szwadronów œmierci”, czyli grupy maj¹cej podlegaæ bezpoœrednio Aleksandrowi £ukaszence. Poczobut portretuje osobê prezydenta z niezwyk³¹ precyzj¹, wielowymiarowo, przytaczaj¹c jako
potwierdzenie z jednej strony fakty historyczne, a z drugiej opinie innych osób
oraz wypowiedzi samego £ukaszenki.
Usystematyzowanie informacji na temat przywódcy s¹siedniego pañstwa,
wzbogacone o jego rys psychologiczny, nale¿y uznaæ za istotne dla zrozumienia
wspó³czesnej sytuacji na Bia³orusi. Ksi¹¿ka choæ zawiera wiele elementów biograficznych, stanowi przy tym szersze spojrzenie na bia³oruskie problemy polityczno-spo³eczne, których nie sposób analizowaæ w oderwaniu od najwa¿niejszej
osoby w pañstwie – prezydenta. Takie podejœcie do tematu nale¿y uznaæ za zaletê
Systemu Bia³oruœ, bior¹c pod uwagê fakt, ¿e na rynku polskim do momentu opublikowania pracy Poczobuta istnia³o tylko jedno (w dodatku niewielkie objêtoœciowo)
opracowanie poœwiêcone Aleksandrowi £ukaszence pod tytu³em £ukaszenko. Dyktator w ko³chozie Bia³oruœ, autorstwa dziennikarza Micha³a Kacewicza. Prace naukowe czêsto traktowa³y prezydenta Bia³orusi, a tak¿e i pañstwo jako takie,
jedynie jako jeden z elementów naukowych rozwa¿añ.
W czêœci System. Jak to dzia³a Autor wyró¿nia trzy mechanizmy funkcjonowania bia³oruskiego pañstwa, którymi s¹, stanowi¹ce przy tym podtytu³y rozdzia³u, Chleb, Show i Strach. Pierwszy z nich dotyczy kwestii gospodarczych
i realiów ¿ycia codziennego Bia³orusinów. Wnikliwie zostaj¹ omówione konsekwencje braku procesu prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych (stanowi¹cych
dziœ ponad 80% ca³ej struktury bia³oruskiej gospodarki). Autor dokonuje oceny
wydolnoœci gospodarki, wskazuje na problem nierentownoœci lub niskiej rentownoœci wiêkszoœci przedsiêbiorstw pañstwowych oraz wskazuje jako przyczynê takiego stanu rzeczy aspekt polityczny – niechêæ ze strony Aleksandra £ukaszenki
do ograniczenia swojego wp³ywu w efekcie ewentualnego wprowadzenia zasad
gospodarki rynkowej. Pisz¹c o problemach gospodarczych nie sposób pomin¹æ
kwestii stosunków bia³orusko-rosyjskich, dlatego te¿ Poczobut poœwiêca sporo
uwagi udzia³owi Rosji w kredytowaniu Bia³orusi oraz wzajemnym tarciom na linii Miñsk–Moskwa. Natomiast czêœæ dotycz¹ca Show porusza niezwykle istotn¹
problematykê kontroli pañstwowej nad œrodkami masowego przekazu i konsekwentnego narzucania okreœlonej ideologii spo³eczeñstwu. Autor podkreœla z jednej strony wykorzystanie imprez masowych (zw³aszcza o charakterze sportowym)
do celów propagandowych, a z drugiej strony wskazuje na niemoc aparatu ideologicznego w konfrontacji z Internetem i poszukiwaniem przez spo³eczeñstwo
bia³oruskie obiektywnych informacji. Z kolei wyczerpuj¹ce omówienie metod
marginalizacji wp³ywów opozycji i podtrzymywania apatii spo³ecznej odnaleŸæ
mo¿na w podrozdziale Strach.
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Interesuj¹cym uzupe³nieniem dwóch pierwszych czêœci jest z pewnoœci¹ zamieszczenie portretów piêciu kontrastowych osób, ¿yj¹cych w obrêbie tytu³owego „systemu Bia³oruœ”. Poczobut uwypukla pe³ne spektrum spoœród sylwetek
Bia³orusinów, którzy na ró¿ny sposób odnajduj¹ swoje miejsce w bia³oruskiej
rzeczywistoœci. Czytelnik ma okazjê skonfrontowaæ postawy i pogl¹dy konsekwentnie popieraj¹cego £ukaszenkê nauczyciela, konformistycznie nastawionego
przedsiêbiorcy, pogodzonej z realiami ¿ycia emerytki, niez³omnego opozycjonisty i wycofanego did¿eja. I choæ wysnuwanie wniosków o charakterze bardziej
ogólnym na podstawie portretów kilku, wybranych osób mo¿na uznaæ za nieco ryzykowne, niemniej jednak osobom niezorientowanym w sytuacji na Bia³orusi
taka forma zamkniêcia ksi¹¿ki z pewnoœci¹ u³atwi zrozumienie skomplikowanego po³o¿enia Bia³orusinów.
Na koniec warto równie¿ wskazaæ te aspekty, które wymagaj¹ od Autora pewnego uzupe³nienia. Podczas gdy polityczne determinanty funkcjonowania „systemu Bia³oruœ” zostaj¹ wyklarowane z du¿¹ dok³adnoœci¹, Poczobut k³adzie
mniejszy nacisk na kwestie gospodarcze, którym poœwiêca znacznie mniej uwagi.
W czêœci Chleb mo¿na by oczekiwaæ bardziej precyzyjnej analizy Ÿróde³ spo³ecznego poparcia (o pod³o¿u ekonomicznym) dla rz¹dów Aleksandra £ukaszenki.
Autor ksi¹¿ki zaznacza³ wielokrotnie w wywiadach, ¿e koniecznoœci¹ jest zapoznanie polskiego czytelnika z kompleksowym obrazem Bia³orusi, który nie opiera³by siê jedynie na informacjach szokuj¹cych, skoncentrowanych wokó³ konfliktów
politycznych i ³amania praw cz³owieka. Tymczasem System Bia³oruœ, bêd¹c
oczywiœcie publikacj¹ bardzo wnikliw¹ i rzeteln¹, stanowi przy tym wizjê pesymistyczn¹, w której brakuje wyraŸnego wskazania sukcesów Bia³orusinów oraz
pozytywnych aspektów bia³oruskiej rzeczywistoœci. Dodatkowym atutem pracy
by³oby równie¿ zastosowanie terminologii politologicznej i doprecyzowanie pojêæ „system polityczny”, „re¿im polityczny”, „autorytaryzm” czy „propaganda”.
Niew¹tpliw¹ zalet¹ ksi¹¿ki jest za to bogactwo cytowanych Ÿróde³ w postaci
kilkunastu gazet codziennych, t³umaczonych z jêzyka bia³oruskiego i rosyjskiego
na polski, czasopism, ksi¹¿ek, witryn internetowych i wiadomoœci podawanych
przez agencje informacyjne. Zas³ug¹ Autora jest wzbogacenie narracji licznymi
wypowiedziami g³ównego bohatera Systemu Bia³oruœ, Aleksandra £ukaszenki
oraz usystematyzowanie informacji. Dziennikarski warsztat i lekkie pióro Poczobuta u³atwiaj¹ odbiór ksi¹¿ki i sprawiaj¹, ¿e nawet dla niezorientowanego w tematyce odbiorcy lektura jest interesuj¹ca. Skomplikowane w swojej istocie
zagadnienia zostaj¹ podane w sposób przemyœlany, zrozumia³y choæ bez uproszczeñ. W obliczu wszystkich wy¿ej zaprezentowanych zalet, kompleksowego ujêcia tematu i ma³o obszernej literatury dotycz¹cej spraw bia³oruskich, System
Bia³oruœ mo¿na uznaæ za ksi¹¿kê obowi¹zkow¹ i wartoœciow¹ nie tylko dla studentów, lecz tak¿e badaczy zainteresowanych problematyk¹ wschodni¹.

Aleksandra GALUS
Poznañ
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Sz. Kadyrov, O. Brusina, L. Perepelkin, A. Kazankov,
I. Skarboro, R. Bobochonov, A. Avdeev, Matrica ètnologii. Oèerki o teorii i metodologii (Matryca etnologii.
Eseje o teorii i metodologii), Moskva 2013, ss. 112.
Recenzowane opracowanie przygotowane przez grupê badaczy pod kierownictwem naukowym prof. Sz. Kadyrowa prezentuje efekty badañ z zakresu etnologii.
Powsta³o ono przy wspó³pracy z Miêdzynarodowym Zwi¹zkiem „Muþectvo i gumanizm”. Autorami ksi¹¿ki s¹ pracownicy uniwersyteckich oœrodków naukowych, w tym Instytutu Etnologii i Antropologii Rosyjskiej Akademii Nauk,
jednostek naukowych w Tad¿dzykistanie, Pary¿u czy USA.
Publikacja podejmuje ró¿ne w¹tki z obszaru teorii i metodologii etnologii.
Struktura pracy sk³ada siê z dwóch czêœci: pierwszej pt. Ètnos i ètnosy (Etnos i etnosy) (s. 3–47) oraz drugiej pt. Paradygmat i matryca ètnologii (Paradygmat
i matryca etnologii) (s. 48–107), podzielonych na rozdzia³y. Rozwa¿ania czêœci
pierwszej rozpoczyna wprowadzenie (Vvedienie, s. 3–6), w którym Autorzy wyraŸnie podkreœlaj¹, ¿e choæ powsta³o wiele koncepcji dotycz¹cych etnosu i narodu, jako otwarte nale¿y traktowaæ pytanie o to, czym s¹? Istota ich analiz zawiera
siê m.in. w poszukiwaniach koncentruj¹cych siê wokó³ odpowiedzi na tak postawione pytania z punktu widzenia etnologii.
W rozdziale Otricnie ètnosa (Zaprzeczenie etosu) (s. 7–14) Autorzy w ciekawy sposób przedstawiaj¹ badania S. N. Abašina, który podejmuje nowatorsk¹
próbê odpowiedzi na pytanie czym jest etnos, naród i jakie fenomeny okreœlaj¹
stosunki miêdzyetniczne. Poddaj¹c krytyce pogl¹dy badacza, Autorzy wskazuj¹
na szczególn¹ rolê struktury etnosu. W inspiruj¹cy sposób wyjaœniaj¹ równie¿ na
czym polega g³ówny b³¹d badaczy zachodnich traktuj¹cych o etnicznoœci. Upatruj¹ go – w ich optyce mylnym podejœciu – opieraj¹cym siê na tym, ¿e to¿samoœæ
etniczna mo¿e byæ tylko jedna, gdy¿ cz³owiek nie jest w stanie byæ równoczeœnie
cz³onkiem dwóch grup etnicznych.
Rozwa¿ania kolejnego rozdzia³u pt. Profanaciâ opredelenij ètnosa (Profanacja okreœlenia etnosu) (s. 14–21) stanowi¹ kontynuacjê analizy etnosu i okreœlaj¹cych go bytów. Autorzy przywo³uj¹c szereg teorii, wskazuj¹ m.in. na badania
S. M. Širokogorova, który wyjaœniaj¹c omawiane pojêcie ³¹czy ze sob¹ wiedzê
z etnologii i etnografii. W dalszych analizach uwagê Czytelnika koncentruj¹ m.in.
na tym, ¿e sama nazwa narodu niewiele mówi o jego etnogenezie. Przedstawiciele
etnosu choæ mog¹ mówiæ ró¿nymi jêzykami, we wzajemnych kontaktach pos³uguj¹ siê jêzykiem rodzimym, uto¿samiaj¹c siê jednoczeœnie z rdzeniem, z którego
siê wywodz¹. Autorzy interesuj¹co poruszaj¹ problematykê to¿samoœci etnicznej,
zwracaj¹c uwagê na fakt, ¿e cechuj¹ j¹ ró¿ne poziomy, które niejednokrotnie zale¿ne s¹ od konkretnych sytuacji, w których znajduje siê cz³owiek. W uwagach koñ-
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cowych formu³uj¹ trafn¹ konkluzjê, ¿e aby rozwa¿aæ o to¿samoœci etnicznej
cz³owieka czy te¿ danej grupy ludzi wa¿ne jest nie tylko zbadanie ich pochodzenia,
ale równie¿ ich wiêzi rodzinnych i przynale¿noœci do okreœlonej kultury. Rozdzia³
zamykaj¹ przemyœlenia na temat roli czynnika politycznego w kszta³towaniu
etnosu.
Kolejny rozdzia³ pt. Kornievoj postulat („aksioma”) i glovnoe svojstvo
ètniènosti (G³ówny postulat (aksiomat) i w³aœciwoœci etnicznoœci) (s. 22–25) poszerza refleksjê nad fenomenem etnosu, koncentruj¹c uwagê Odbiorcy m.in. na
okreœlaj¹cych go w³aœciwoœciach. Z kolei w rozdziale Klan i ètnos (Klan i etnos)
(s. 25–30) Autorzy wprowadzaj¹ Czytelnika w ciekawe i szczegó³owe rozwa¿ania na temat roli etnicznoœci w klanach i strukturach „patron–klient”.
W rozdziale Naciâ i ètnos (Naród i etnos) (s. 30–39) zaprezentowano szereg
pogl¹dów i podjêto ambitn¹ próbê opisu i wyjaœniania czym jest naród a czym etnos, wskazuj¹c przy tym, ¿e pojêæ tych z jednej strony nie nale¿y traktowaæ jako
przeciwstawne, a z drugiej jako to¿same. Autorzy w inspiruj¹cy sposób traktuj¹
o tym, ¿e konsolidacja grupy etnicznej w naród jest reakcj¹ na groŸby asymilacji
ze strony narodu tytularnego. Ich analizy ³¹cz¹ siê z nastêpnym rozdzia³em, w którym z kolei pochylaj¹ siê nad paradygmatem etnicznoœci (s. 39–45).
Czêœæ pierwsz¹, w której ukazane zosta³y wybrane aspekty obszaru badañ, zamyka streszczenie (s. 45–47), w którym Autorzy syntetycznie wskazuj¹ na g³ówne wnioski swoich badañ, w tym formu³uj¹ konkluzjê, ¿e przynale¿noœæ etniczna
jest wpisana w cz³owieka, rzutuje na jego spo³eczn¹ egzystencjê, a tak¿e stosunki
miêdzyludzkie. Uœwiadamiaj¹ Czytelnikowi, ¿e asymilacja jednej grupy etnicznej przez drug¹ jest istot¹ rozwoju etnicznoœci, a same grupy etniczne oddzia³uj¹c
na siebie w kontekœcie konkurencji zabiegaj¹ o okreœlone miejsce w hierarchii.
Czêœæ drug¹ publikacji otwieraj¹ rozwa¿ania dotycz¹ce paradygmatu etnologii. Autorzy podejmuj¹ próbê okreœlenia miejsca etnologii w systemie dyscyplin
zajmuj¹cych siê problematyk¹ grup etnicznych i narodu. Wyjaœniaj¹ przy tym, ¿e
we wspó³czesnej etnologii istnieje wiele ró¿norodnych koncepcji dotycz¹cych etnosu czy narodu oraz przyczyn, dla których powstaj¹. Powód ich rozwoju argumentuj¹ tym, ¿e ¿adna z nich nie jest w stanie w pe³ni zidentyfikowaæ i wyjaœniæ
wszystkich fenomenów zwi¹zanych z grup¹ etniczn¹ czy narodem. Ciekawie prezentuj¹c ró¿ne szko³y badaczy, niejednokrotnie zbie¿ne, wskazuj¹ tak¿e na proces
ich powstawania. Ukazuj¹ równie¿ wspólne elementy wiêkszoœci koncepcji,
w tym m.in. akcentuj¹, ¿e cz³owiek mo¿e niejako ukrywaæ swoj¹ to¿samoœæ etniczn¹ dla osi¹gniêcia ró¿nych celów (s. 51).
Czytelnik zapoznaje siê równie¿ z pogl¹dami, które s¹ szczególnie bliskie Autorom i wzbudzaj¹ ich aprobatê, w tym z koncepcj¹ V. R. Filipova dotycz¹c¹ paradygmatu etnologii. Autorzy rozwa¿aj¹ tak¿e o paradygmacie jako instrumencie
badañ, w konkluzjach stwierdzaj¹c, ¿e do tej pory nie traktowano go jako specyficznego narzêdzia badañ w teorii i metodologii etnosu (s. 55). Z dalszej lektury
Czytelnik dowiaduje siê o wyznaczonych przez Autorów zadaniach, w tym dotycz¹cych wykorzystania paradygmatu w etnologii dla wyznaczenia ram tej dys-

SP 2 ’14

Recenzje

221

cypliny, a tak¿e pokazania wp³ywu paradygmatu na stosunek badaczy wobec
problemów etnologii.
Kolejny rozdzia³ pracy pt. Ètnoforstvo (s. 59–63), poszerza refleksjê nad
tytu³owym fenomenem. Autorzy interesuj¹co wyjaœniaj¹ pojêcie ètnofor, ostatecznie dochodz¹c do wniosku, ¿e ludzie siê nimi rodz¹. Rozwa¿aj¹ równie¿ o stosunkach miêdzyetnicznych, przedstawiaj¹c pogl¹d, ¿e etnicznoœæ jest fenomenem
grupowym, który odgrywa istotn¹ rolê w ¿yciu cz³owieka. Prezentuj¹ równie¿
pogl¹d, ¿e ka¿dy z narodów jest wyj¹tkowy i posiada indywidualne cechy, co
z kolei rodzi szereg pytañ w budowaniu jednego paradygmatu badañ.
Kolejne dwa rozdzia³y (s. 63–64; s. 64–79) opisuj¹ i wyjaœniaj¹ szerokie spektrum koncepcji zwi¹zanych z formu³owaniem paradygmatu w etnologii, w tym
koncentruj¹ uwagê Czytelnika na rozwa¿aniach dotycz¹cych etnicznoœci, wskazuj¹c m.in. ¿e jest ona manifestowana tylko wówczas, gdy dochodzi do sporów
spo³ecznych czy politycznych pomiêdzy ró¿nymi grupami etnicznymi. Analizê
zawart¹ w rozdzia³ach zamyka podsumowanie, systematyzuj¹ce wiedzê Odbiorcy. Autorzy wyraŸnie akcentuj¹, ¿e przy zg³êbieniu problematyki paradygmatów
w etnologii wyodrêbniaj¹ siê dwie zasadnicze grupy pogl¹dów. Ró¿nica miêdzy
nim koncentruje siê wokó³ sporów dotycz¹cych etnosu i narodu. Jedne podkreœlaj¹ pierwszoplanow¹ rolê etnicznoœci w procesie socjalizacji jednostki, z kolei
drugie wskazuj¹, ¿e etnicznoœæ jest wtórna i stanowi „produkt” socjalizacji jednostki (s. 79).
Rozdzia³ pt. Matrica ètnologii (Matryca etnologii) (s. 80–84) rozpoczyna poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, kim s¹ etnolodzy? W szerokiej gamie przedstawionych pogl¹dów, Czytelnik zapoznaje siê ro¿nymi odpowiedziami na tak
postawione pytanie. Z kolei w nastêpnym rozdziale pt. Ètnos i socium (Etnos
i spo³eczeñstwo) (s. 84–87) Autorzy koncentruj¹ uwagê Odbiorcy na relacjach na
linii „etnos–spo³eczeñstwo”, formu³uj¹c pogl¹d, ¿e s¹ to byty nierozerwalne. Dostarczaj¹c Czytelnikowi po raz kolejny szerokiej i ciekawej palety pogl¹dów, wyjaœniaj¹ m.in., ¿e etniczny rozwój jednostki zale¿y od czynników spo³ecznych.
Rozwa¿ania zawarte w kolejnym rozdziale (s. 87–93) w inspiruj¹cy sposób
traktuj¹ o prawach cz³owieka i prawach narodów, stawiaj¹c pytanie o ich pierwszeñstwo. Natomiast dalsze analizy zawarte w publikacji koncentruj¹ siê wokó³
zagadnieñ prawa narodów do samostanowienia (s. 93–100).
W koñcowych rozwa¿aniach drugiej czêœci publikacji Autorzy interesuj¹co
prezentuj¹ pogl¹d, ¿e na danym etapie rozwoju etnologii szczególnie wa¿ne jest
krytyczne spojrzenie na badania i koncepcje etnopolitologów. Ow¹ krytykê postrzegaj¹ jako wa¿ne Ÿród³o formu³owania uniwersalnego paradygmatu naukowego etnologii (s. 100). Istotnym elementem pozycji jest tak¿e fragment traktuj¹cy
o uogólnieniach i hipotezach, stanowi¹cy niejako podsumowanie ca³oœciowych
analiz (s. 102–108). Przedstawiona w uwagach koñcowych zawartoœæ merytoryczna porz¹dkujê wiedzê Czytelnika. Z kolei klarowny wykaz literatury stanowi doskona³e Ÿród³o wiedzy dotycz¹ce dalszego zg³êbiania zagadnieñ z zakresu
etnologii.
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Recenzowana ksi¹¿ka posiada walory poznawcze. Publikacja na tle istniej¹cych ju¿ pozycji w literaturze przedmiotu odznacza siê pionierskim charakterem i jest niezwykle przydatna w zrozumieniu zagadnieñ z obszaru etnologii.
Autorzy opracowania poszukuj¹ odpowiedzi na fundamentalne pytania z omawianego zakresu. Analizuj¹ teoretyczne i metodologiczne wytyczne dotycz¹ce
poszczególnych pojêæ, korzystaj¹c przy tym z ciekawego katalogu prac teoretycznych. Prezentuj¹ – niejednokrotnie w krytycznym ujêciu – szereg przeciwstawnych koncepcji, w tym wskazuj¹ na nowe podejœcie, pozwalaj¹ce wyjaœniæ
podstawowe pojêcia i mechanizmy w etnologii.
Publikacja stanowi swoist¹ odpowiedŸ na zapotrzebowanie œrodowisk naukowych zainteresowanych problematyk¹ obejmuj¹c¹ kwestie z etnologii. Wype³nia
lukê w wa¿nym obszarze wiedzy naukowej i wnosi znacz¹cy wk³ad w rozwój badañ nad etnologi¹. Z kolei interdyscyplinarny charakter opracowania sprawia, ¿e
mo¿e byæ ono wykorzystane nie tylko przez etnologów, politologów, ale tak¿e historyków, socjologów i innych.
Za niedoskona³oœæ recenzowanej publikacji uznaæ mo¿na fakt, ¿e ten imponuj¹cy tekst nie jest opatrzony bogactwem przypisów, które s³u¿¹ poszerzeniu
wiedzy Czytelnika. Autorzy nie ustrzegli siê równie¿ od drobnych usterek
i b³êdów redaktorskich, jednak w ¿adnym stopniu nie zmniejsza to wysokiej jakoœci pracy.
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