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Ryszard Kantor

moje powroty do przeszŁoścI
kilka refleksji na kanwie książeczki dra janusza kamockiego

Janusz Kamocki, Derenk. Polska wieś na Węgrzech,
Szczawnica, Ośrodek Kultury i Turystyki Górskiej  
PTTK w Pieninach, nakład własny autora, 2012, 36 s.

Kilka dni temu dostałem pocztową przesyłkę, kopertę, w której znajdowała 
się niewielka książeczka, w istocie – wedle ścisłych bibliotecznych norm – 
zaledwie broszurka. Jej autorem jest wybitny etnograf, senior naszego 
etnograficznego plemienia, doktor Janusz Kamocki. Broszurka opowiada  
o Derenku, polskiej wsi na Węgrzech, o historii zamieszkującej tę wieś 
ludności, która w początkach XVIII wieku przybyła tam z pogranicza Podhala 
i Spisza. W latach II wojny światowej ich potomkowie Polaków zostali 
rozsiedleni, od tego czasu zamieszkują kilka wsi, z których najbardziej znana 
jest osada Istvanmajor położona niedaleko Miskolca.

Przesłany mi egzemplarz pracy dr J. Kamocki opatrzył miłą i znaczącą 
dedykacją: „Drogiemu Ryśkowi – kroczący jego śladami” i tu podpis autora. 
I tak oto otwiera się skrzynia ze wspomnieniami. Niedługo minie – aż trudno 
uwierzyć – czterdzieści lat, jak dwoje krakowskich etnografów, dr Ewa 
Krasińska i piszący te słowa, wybrali się na rekonesans do osady Istvanmajor, 
aby sprawdzić, ile jest prawdy w opowieściach koleżanki ze studiów w UJ, 
Węgierki Erżi Bodi, ówczesnej pracownicy uniwersytetu w Debreczynie. 
Wedle jej relacji Istvanmajor mieli zamieszkiwać „Lendziele”, tj. Polacy, 
mówiący miedzy sobą po polsku, posiadający niejasne przekonanie o swoim 
polskim pochodzeniu.

Jakże często ludzkie wybory są wynikiem przypadku. Tak było i tym 
razem. Był rok 1976, miałem już napisany doktorat (tematyka orawska,  
a jakże!), kończyłem opracowanie mojej części tzw. monografii Zakopanego 
(ukazała się, owszem, ale dopiero w 1991 roku), jednym słowem, byłem 
wolnym człowiekiem szukającym ciekawych badawczych tematów. Może owi 
Polacy węgierscy, jeśli potwierdzi się relacja Erżi, staną się takim tematem, 
może nawet będzie to temat na pracę habilitacyjną.

Wycieczka na Węgry, na koszt uczelni, była niezobowiązującą atrakcją, 
miłym intermedium w akademickim roku. Okazało się nieoczekiwanie, że ta 
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wycieczka odmieniła nasze życie. Polska zbiorowość przykuła naszą uwagę, 
jej dzieje i kultura pochłonęły nas na kilka lat całkowicie. Tu anegdotka – 
obrazek z owego pierwszego pobytu w Istvanmajor. Stoimy przy domu 
Bagojki (nazwisko Bagoy, po mężu Węgrze, oznacza sowę, nikt jej jednak 
inaczej nie nazywał), rozmowa toczy się przez płot, doskonale się rozumiemy 
do chwili, gdy nasza późniejsza wielokrotna gospodyni nagle pyta:  
„A nocnik macie?”. Konsternacja, bo jako żywo tego skądinąd pożytecznego 
naczynia nie mieliśmy zwyczaju używać. Dopiero po chwili uświadomiliśmy 
sobie, że kłopotliwe pytanie dotyczy noclegu! Nie zostaliśmy wtedy na 
„nocnik”, ale później było noclegów bardzo wiele, obliczałem, że spędziliśmy 
w Istvanmajor i w innych „polskich” wsiach na Węgrzech co najmniej 
sześć pełnych miesięcy. Tak się potoczyło, kolejne wyjazdy, intensywne 
badania terenowe, obserwacje uczestniczące, dziesiątki wywiadów. Jest co 
wspominać, może kiedyś opisze to szczegółowo.

Bagojka, wspaniała kobieta, mądra i wszystkowiedząca o mieszkańcach 
wsi, stała się jedną z naszych najważniejszych informatorek. Byli i inni, tu 
nie sposób ich wymienić, stali się nie tylko naszymi przewodnikami po 
dziejach i kulturze polskiej grupy, stali się prawdziwymi przyjaciółmi. Bez 
ich współpracy i nadzwyczajnej życzliwości nie osiągnęlibyśmy żadnych 
wyników. A było ich sporo, kilkadziesiąt artykułów, trzy książki, w tym 
jedna ukazała się w języku węgierskim, liczne wystąpienia na naukowych 
konferencjach, zainteresowanie naszymi badaniami w Polsce i na Węgrzech, 
duże uznanie w środowiskach naukowych. Uznanie, choć trzeba tu 
zaznaczyć, że nie wszyscy aprobowali nasze ustalenia, Słowacy – na szczęście 
nie wszyscy – zarzucali nam, iż polonizujemy grupę, która jest w istocie 
grupą słowacką. Oczywiście, był to zarzut zupełnie bezpodstawny, wyraz 
niekompetencji naukowej i po prostu złej woli.

Wszystko ma jednak swój koniec. W pewnym momencie, to moja wada: 
nieustanne poszukiwanie nowych interesujących tematów, zainteresowały 
mnie inne problemy, rozszerzyłem badania, coraz mniej miejsca pozostawało 
dla problematyki węgierskiej. Patrzę na swoja bibliografię i widzę, że ostatnie 
nasze wspólne, i moje własne, opracowania na temat kultury Polaków 
na Węgrzech ukazały się w 1988 roku. Byłem potem jeszcze wiele razy 
w Istvanmajor, także w Derenku i w innych wsiach, które zamieszkują 
potomkowie polskiej XVIII-wiecznej fali migracji na Węgry. Były to pobyty 
inspirujące, często zabarwione wielkim sentymentem i wielką także 
goryczą, bo przecież odchodzili nasi przyjaciele, dziś widzę, że już wszyscy 
przekroczyli granice naszego wymiaru. Oby dobry Bóg wynagrodził ich za 
dobro, które nam wyświadczyli. Dla badań naukowych nic konkretnego 
z tych wyjazdów nie wynikało. Koncentrowałem się wtedy na badaniu 
polonijnych grup w Szwecji, Turcji, w Stanach Zjednoczonych.

Właściwie nie wiem, jak reagować na jakże słuszne słowa J. Kamockiego, 
który napisał w swojej pracy (s. 7): „Należy żałować, że Krasińska i Kantor, 
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po opublikowaniu swych prac, niejako otwierających temat polskiej 
mniejszości na Węgrzech, nie prowadzili dalszych badań nad tym tematem”. 
Rzeczywiście, nie prowadzili, ale – szczęśliwie – znaleźli się następcy, wśród 
nich Janusz Kamocki. Badania nasze kontynuowali także Węgrzy, wśród 
nich Węgrzy polskiego pochodzenia – to uznaję za niezwykłe osiągnięcie 
i chcę wierzyć, że w jakimś stopniu my (to jest dr Ewa Krasińska i ja) 
do tego się przyczyniliśmy. Nie mogę nie wspomnieć wybitnej badaczki 
Polonii węgierskiej, profesor Urszuli Kaczmarek. Niestety, odeszła od nas 
przedwcześnie, miałem zaszczyt opiniować jej wniosek na profesurę. Nigdy 
chyba nie byłem tak pewny swojej entuzjastycznej opinii.

Mam świadomość, iż ten tekst nie jest klasyczną recenzją, na jaką zasługuje 
z pewnością ciekawa praca Janusza Kamockiego. Jest raczej dowodem na to, 
iż bywają prace, które wzbudzają wspomnienia i – to również – może być 
dla nich rekomendacją, dodatkowym walorem. Dziękuję, Drogi Przyjacielu 
Januszu, nie za to, że wspomniałeś moje zasługi badawcze, to ważne, ale 
raczej tylko dla mnie. Dziękuje Ci za to, że wciąż piszesz o ludziach Derenku, 
o wspaniałych ludziach, którzy nie ustawali w poszukiwaniu i utwierdzaniu
swojej narodowej tożsamości, którzy pielęgnowali język i polską kulturę
w najtrudniejszych czasach.

Książeczkę, jakże dla mnie cenną, polecam wszystkim czytelnikom. 
Znajdą w niej wiele ciekawych informacji, które – mam nadzieję – wzbudzą 
w nich refleksje, dadzą wiele do myślenia w czasach, gdy przywiązanie do 
kultury i języka przodków bywa wyszydzane.
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