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W ostatnich latach w Polsce ukazuje się sporo prac naukowych na temat Ukrainy, w tym
i stosunków narodowościowych . Recenzowana monografia autorstwa W. Baluka jest jednakże
pierwszą całościową publikacją analizującą wielostronnie współczesną politykę etniczną Ukrainy
oraz przebieg procesów narodowościowych w kontekście wydarzeń historycznych XX wieku.
Obejmuje przy tym niezwykle istotny fragment jej polityki wewnętrznej i ma zarazem wiele odniesień
do szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych.
O potrzebie analizy tych kwestii przesądza wiele czynników, przede wszystkim fakt, iż Ukraina,
państwo kilkudziesięciomilionowe , znajduje się w specyficznej sytuacji geopolitycznej i etnicznej.
Obecnie mniejszości narodowe stanowią łącznie powyżej 25% ogółu jej mieszkańców, żyje tu 270
narodowości, z których 19 ma status ogólnopaństwowy. Sprzyjającą okolicznością jest także i to, że
autor opracowania, będąc obywatelem Ukrainy i posiadając dużą wiedzę o zachodzących w tym
kraju procesach w różnych dziedzinach życia społecznego oraz politycznego, uzyskal możliwość
korzystania z tamtejszych archiwów oraz prasy i historiograf1i.
Recenzowana monografia jest wynikiem kilkuletnich studiów autora nad polityką narodowoś
ciową Ukrainy i ukraińską myślą polityczną . Składa się z 5 rozdziałów, wstępu, zakończenia oraz
wykazu żródeł. Autor załącza też indeks nazwisk, co czyni lekturę tekstu bardziej wygodną. Główne
ustalenia zostały też krótko podsumowane w języku angielskim.
.
W pierwszym rozdziale autor omówił przemiany narodowościowe zachodzące we współczesnej
Ukrainie. W oddzielne podrozdziały wyodrębnił procesy migracyjne lat 90., a także stan świadomo 
ści narodowej i etnicznej ludności tego państwa.
Rozdział drugi recenzowanej pracy traktuje o rozwoju ukraińskiej myśli politycznej na różnych
etapach jej rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii narodowych. Autor pomieścił tu
zarówno fragmenty znakomite pod względem merytorycznym, oparte na szerokim spektrum
żródłowym , jak i fragmenty niedopracowane, zawierające istotne luki . Nie uwzględnił np. wątku
rozwoju ukraińskiej myśli politycznej na emigracji, twierdząc, iż spojrzenie diaspory nie jest w tym
opracowaniu niezbędne. Poświęcił natomiast dużo uwagi grupom dość marginalnym, które nie mają
żadnego opiniotwórczego wpływu w badanym obszarze.
Analizując w tym rozdziale problematykę narodowościową w niepodległej Ukrainie, autor
bazuje przede wszystkim na programowych dokumentach partii politycznych oraz różnych
środowisk intelektualnych. Zaprezentował się w tej materii jako dobry znawca systemu politycznego
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współczesnej Ukrainy. Jednak nie uwzględnił i nie pokazał różnej skali wpływów poszczególnych
partii na rzeczywiste życie polityczne w kraju. Rozdział ten mógłby być bardziej ogólny, zwłaszcza że
system partyjny Ukrainy nadaJ jeszcze nie jest uksztahowany. Próba opisania stanowisk wobec
kwestii narodowościowych tak dużej liczby partii wprowadziła sporo chaosu, liczne przeskoki
chronologiczne i merytoryczne.
Kolejny, trzeci rozdział, traktuje o polityce narodowościowej, realizowanej na Ukrainie w latach
1917-1987. W tej części pracy W. Baluk kwestionuje obecne w literaturze przedmiotu tezy
o antyżydowskim nastawieniu rządów Ukrainy początku XX stulecia, szczególnie - Dyrektoriatu.
Obszernie odniósł się autor do konfliktu polsko-ukraińskiego, ukazał różnorodne uwarunkowania
czystek etnicznych lat 40. XX stulecia, wyeksponował temat polityki III Rzeszy wobec Ukrainy.
Wysoko należy też ocenić rozważania o polityce narodowościowej władz radzieckich, chociaż uwagi
dotyczące procesu "ukrainizacji" wydają się być nieco uproszczone.
Rozdział czwarty traktuje o zasadach polityki narodowościowej władz Ukrainy w okresie
transformacji. W tej części autor wprowadza całkiem nowe wątki niewystępujące w innych, nie tylko
polskich i ukraińskich, opracowaniach. Omawia między innymi prace parlamentu nad ustawami
regulującymi badane kwestie, politykę władz wykonawczych wobec mniejszości narodowych,
analizuje zgodność ukraińskiego ustawodawstwa w sprawach mniejszości narodowych z normami
międzynarodowymi.

Ostatni, piąty, rozdział prezentowanej pracy dotyczy stosunku i zachowania różnych mniejszości
narodowych wobec Ukrainy i jej polityki narodowościowej. W tej części znalazło się wiele
interesujących odniesień do liczebności poszczególnych grup, problemów ich tożsamości narodowej,
meandrów polityki państwa radzieckiego, a potem Ukrainy wobec ich aspiracji narodowych.
Niewątpliwyrn atutem recenzowanej pracy jest nie tylko fakt, iż jest to pierwsza w polskiej (i nie
tylko) historiografii próba opisu i analizy polityki etnicznej współczesnej Ukrainy jako państwa
polietnicznego. Ważny jest leż sposób ujęcia tematu oraz zakres wykorzystanych ŻTódeł. Nie mniej
istotna jest też waga podjętego tematu. Autor eksponuje specyfIkę ukraińską, gdzie około 80%
przedstawicieli mniejszości narodowych stanowią Rosjanie, którzy z jednej strony nie wyzbyli się
jeszcze świadomości pozycji grupy dominującej, z innej zaś chętnie odwołują się do między
narodowych standardów ochrony praw mniejszości narodowych i językowych. W tym kontekście
interesujący jest wątek odnoszący się do podziału społeczeństwa ukraińskiego na Ukraińców
i rosyjskojęzycznych Ukraińców.
Autor swobodnie posługując się językami środkowo- i wschodnioeuropejskimi wykorzystał
wiele nieznanych ŻTódeł, pochodzących nie tylko z Ukrainy. BibliografIa jest jednak nieco
selektywna. Nie znajdujemy w niej niektórych ważnych opracowań ukraińskich. Rzuca się w oczy
także fakt, że autor nie korzystał z prac zachodnich badaczy czy też raportów i materiałów
organizacji międzynarodowych, zajmujących się programowo polityką mniejszościową i narodowoś
ciową poszczególnych państw. W tym aspekcie brak takich odniesień dotyczących m.in. ludności
tatarskiej na Krymie. Autor nie wykorzystał także źródeł internetowych, zawierających często
materiały ostre, krytyczne i bardziej analityczne niż oficjalne dane lub badania, publikowane przez
państwowe instytucje.
Recenzując monografię W. BaJuka warto zgłosić jeszcze kilka innych postulatów badawczych.
Dla pełnego zrozumienia wagi problemu narodowościowego na Ukrainie wskazane jest m.in.
pogłębienie odniesień do historii ziem ukraińskich w czasie istnienia Związku Radzieckiego oraz
prawidłowości zachodzących w procesach powstawania państw narodowych. Z punktu widzenia
polskiego czytelnika istotne mogą teź być odniesienia do specyfiki transformacji tego sąsiedniego
państwa, uwzględnienia relacji centrum-regiony czy stosunków między regionami.
Warto też uwypuklić zależność polityki narodowościowej Ukrainy od działań innych państw,
w tym szczególnie Federacji Rosyjskiej. Takie ujęcie pozwoliłoby na lepsze zrozumienia postaw
niektórych partii lub środowisk ukraińskich wobec realizowanych koncepcji polityki narodowoś
ciowej.
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Stosunkowo nowy, ale bardzo ważny nie tylko dla Ukrainy jest problem nielegalnych
migrantów, szczególnie napływających ze Wschodu. Autor porusza go w swojej monogram, ale
zagadnienie to czeka jeszcze na oddzielne opracowanie.
Kończąc swoje uwagi, recenzent wyraża przekonanie, że monografia autorstwa Walentego
Baluka zajmie poczesne miejsce w historiografń poświęconej Ukrainie. Jest to opracowanie solidne
pod każdym względem. Traktuje o zagadnieniach ważnych, kontrowersyjnych, posiada przy tym
charakter interdyscyplinarny.
Khrystyna Chushak

Ann Marie Clark, Diplomacy ofConscience: Amnesty International and Changing
Human Rights Norms, Princeton 2001, s. 196
W marcu 2001 Uniwersytet w Princeton wydał niepublikowaną dotychczas w Polsce książkę Ann
Marie Clark, Diplomacy of Conscience. Amnesty International and Changing Human Rights Norms.
Jest to studium traktujące o roli Amnesty International i innych organizacji pozarządowych ochrony
praw człowieka we współtworzeniu norm prawa międzynarodowego.
Ann Marie Clark, na co dzień profesor-asystent na Uniwersytecie w Purdue, USA, specjalizuje
się w problematyce praw człowieka i międzynarodowych organizacji działających na arenie
stosunków międzynarodowych.
Do jej dorobku naukowego zaliczyć należy m.in.: Sovereign Limits and Regional Opportunities
for Global Civil Society in Latin America (2001), A Calendar of Abuses: Amnesty Internationaf's
Campaigning on Guatemala (2001), Sovereignity in the Balance: Claims and Bargains at the UN
Conference on the Environment. Human Rights. and Women (2000), The Sovereign Limits ofGlobal
Civil Society: A Comparison of NGO Participation in Global UN Conferences on the Environment.
Women. and Human Rights (1998) .
Amnesty International powstała w 1961 roku, z inicjatywy brytyjskiego prawnika, Petera
Benensona, którego zatrwożył los dwóch studentek portugalskich skazanych na siedem lat
pozbawienia wolności za "wzniesienie toastu za wolność". Chcąc pomóc w tym konkretnym
przypadku jawnej niesprawiedliwości ze strony organów państwa, Benenson rozpoczął działalność
nawołującą ludzi na całym świecie do pisania listów wzywających do uwolnienia studentek. Akcja ta
spotkała się z globalnym odzewem. Pojawiały się także informacje na temat kolejnych przypadków
osób więzionych z powodu wyznania lub poglądów politycznych. Wydarzenia te dały początek
pierwszej pokojowej kampanii Amnesty International na rzecz "więźniów sumienia".
Wkrótce okazało się, jak silną presję na poszczególne rządy wywierają listy pisane pnez
członków Al, ale też jak wiele jest przypadków nowych naruszeń dokonywanych, a następnie
ukrywanych przez państwa.
Stąd Amnesty stopniowo rozszerzała zakres swych działań generalnie - na prawa człowieka .
Faktem jest, że prawa i wolności każdej jednostki są wzajemnie powiązane, tak więc wałka tylko
o niektóre z nich okazała się niemożliwa. Z czasem znacznemu wzrostowi uległa liczba "niepańst
wowych" podmiotów, które współpracując ze sobą osiągają obecnie coraz większą skuteczność.
Dzieło Ann Marie Clark ma charakter faktograficzno-analityczny. Składa się z sześciu
rozdziałów prezentujących drogę Amnesty International (oraz w mniejszym stopniu innych
organizacji m.in.: Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, Międzynarodowej Komisji
Prawników) w kierunku wypracowania norm, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji między
narodowej, a co za tym idzie, nowych naruszeń praw człowieka.
Rozdział pierwszy zawiera historię powołania Amnesty wraz z precyzyjną interpretacją
głównych kierunków jej działania . Na podkreślenie zasługuje tutaj fakt uwzględnienia w publikacji

248

RBCENZJE. POLllMIKI. SPRAWOZDANIA

istniejących już organizacji pozarządowych i ich roli na

scenie międzynarodowej, co czyni obraz praw
60. kompletnym. Dzięki temu widoczne jest, że sprzeczne wówczas interesy organizacji
międzynarodowych, NGOs i niektórych państw, implikowały konieczność zaistnienia nowych
regulacji, czym Ann Clark zajmuje się w dalszych częściach książki.
Rozdzial drugi poświęcony zostal omówieniu teorii rozwoju norm prawnych oraz analizie
udzialu Amnesty International w procesie ksztaltowania prawa międzynarodowego w systemie
Narodów Zjednoczonych. Ukazana więc została czterofazowa teoria powstawania norm, stworzona
przez autorkę, składająca się z następujących elementów: "zbieranie informacji, tworzenie konsensusu, konstrukcja norm i ich zastosowanie". Koncepcja ta znalazła odzwierciedlenie w kolejnych
trzech rozdzialach pracy, prezentujących skuteczność dzialań Al przy tworzeniu regulacji dotyczą
cych: zakazu tortur, zaginięć i pozasądowych egzekucji.
Kolejnyrozdziałtraktuje o genezie, rozwoju i wejściu w życie Konwencji Przeciw Torturom, czyli
o pierwszym globalnym sukcesie organizacji pozarządowych, odniesionym po blisko dwudziestoletniej kampanii mającej na celu ustanowienie międzynarodowej jurysdykcji zakazującej państwom
stosowania tortur. Ważkości informacjom podawanym przez autorkę dodają wywiady przeprowadzone z osobami będącymi uczestnikami owych wydarzeń.
Rozdziały czwarty i piąty zawierają faktograficzną analizę aktywności Al, mającą na celu
prawne ograniczenie kolejnych form represji stosowanych przez rządy. W latach sześćdziesiątych
i siedemdziesiątych pojawiły się nowe techniki, z powodzeniem wprowadzane w życie przez władze,
mianowicie "zaginięcia" i "pozasądowe egzekucje". Naruszenia te były niezmiernie trudne do
udowodnienia. Oba rozdziały traktują o procesie zbierania informacji i ostatecznej konstrukcji norm
na przykładzie wydarzeń, jakie miały miejsce w Argentynie i Chile, i reakcji na nie środowiska
międzynarodowego. Niewątpliwą zaletą publikacji jest tutaj opis konkretnych przypadków (case
studies) oraz sytuacji, które wpłynęły na charakter dzialań prowadzonych przez Amnesty.
Ostatni rozdział, to podsumowanie rozważań autorki na temat roli organizacji pozarządowych
w tworzeniu norm prawa. Zbierając w tabelę elementy teoril przedstawionej w drugim rozdziale, Ann
Marie Clark "zidentyfikowała sposób" na tworzenie prawa przez podmioty niepaństwowe.
Metody stosowane przez organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka,
postawiły je w roli tak zwanej "trzeciej strony", posiadającej odrębny punkt widzenia i specyficzne
formy dzialania. "Kiedy kwestie prawne reprezentowane są przez NGOs lub inne pozapaństwowe
podmioty, głównie poprzez mechanizmy powszechnego komunikowania, wtedy zmieniają one
środowisko, w którym państwa działają" . 1 Zmuszają niejako rządy do odpowiedniego zachowania,
spełniającego obowiązujące normy.
Czytając tę pracę, trudno jest odnależć uwagi krytyczne, gdyż przygotowana jest sumiennie
i profesjonalnie. Jednym z argumentów na poparcie moich słów niech będzie fakt, że w celu
przeprowadzenia badań w Argentynie, Chile i Gwatemali, autorka nauczyła się języka hiszpań
skiego. We wstępie Ann Clark zawiera podziękowania, skierowane do dużej grupy osób, bez których
jej książka nie byłaby kompletna i są to zarówno naukowcy,jak i uczestnicy opisywanych wydarzeń,
tak więc, co podkreślam jeszcze raz, niezmiernie ważnym elementem stają się informacje pochodzące
z wywiadów przeprowadzonych przez autorkę w trakcie gromadzenia materiałów.
Kompozycja książki nie wymaga wielu słów komentarza, poszczególne rozdzialy skonstruowane
są proporcjonalnie do poruszanych zagadnień, stąd kwestie dotyczące zakazu tortur, będące
problemem globalnym, zajmują najwięcej miejsca.
Pu blikacja Ann Marie Clark stanowi cenny wkład w rozwój wiedzy na temat pokojowych metod
walki z naruszeniami praw jednostki w XX wieku. Jest ona skierowana zarówno do czytelnika, który
zajmuje się poruszaną tematyką, jak i tego, który nie posiada żadnej wiedzy z dziedziny praw
człowieka czy organizacji pozarządowych. Z powodzeniem może być traktowana jako swoisty
człowieka lat

I A. M. Oark, Diplomacy oj Conscience: Amnesty International and Changing Human Rights
Norms, Princeton University Press 2001, s. 141.
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przewodnik dla działaczy w Polsce i za granicą, zawierając wskazówki postępowania na forum
organizacji światowych .
Elementem, którego brakuje w pracy Ann Marie Clark, są dokumenty prawa między
narodowego, gdyż wraz z ich dodaniem dzieło byłoby klarowniejsze oraz mogłyby pełnić kolejną rolę
- podręcznika dla studentów nauk humanistycznych.
Niewątpliwym mankamentem dla czytelnika jest brak tłumaczenia Diplomacy oj Conscience na
język polski. Potęguje to fakt stosowania przez autorkę dość hermetycznego języka, w niektórych
fragmentach wymagającego więcej niż biegłej znajomości języka angielskiego. Niemniej jednak
w najbliższym czasie podjęte zostaną starania mające doprowadzić do wydania książki w Polsce.
Pojawia się także błąd w imieniu i nazwisku jednego z bohaterów wywiadu, co nie może mieć
miejsca w tak poważnej publikacji.
Reasumując, książka Ann Marie CI ark powinna być powszechnie dostępna, ponieważ jest
w stanie częściowo wypełnić lukę informacyjną, z jaką mamy do czynienia w literaturze dostępnej
w Polsce, a dotyczącej problematyki organizacji pozarządowych zajmujących się obroną praw
człowieka, w szczególności zaś Amnesty International, uznawanej w środowisku międzynarodowym
za jedną znajskuteczniejszych.
Elwira Górna

Ks. Piotr Mazurkiewicz,
Warszawa 2001, s. 344

Kościół

i demokracja, Instytut Wydawniczy PAX,

W roku 2001 nakładem wydawnictwa PAX ukazała się książka będąca próbą przedstawienia
aspektów obecności Kościoła i wartości chrześcijańskich w życiu publicznym Trzeciej
Rzeczypospolitej .
Kościół katolicki w okresie PRL odegrał rolę szczególną, inną niż w pozostałych państwach
komunistycznych. Prowadzony przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przetrwał wszelkie podejmowane próby zniszczenia go czy podporządkowania państwu. Pozostał jedyną niezależną od
państwa instytucją, w której po roku 1981 znalazły schronienie wszelkiego rodzaju grupy
opozycyjne. Autorytet moralny Kościoła katolickiego był na tyle niepodważalny, że w 1989 roku
obie rozmawiające ze sobą strony zaprosiły przedstawicieli Episkopatu do obrad Okrągłego Stołu
w charakterze wiarygodnego świadka .
Rok 1989 przyniósł Polsce daleko idące zmiany związane z upadkiem komunizmu. Pojawiło się
w związku z tym także wyzwanie adaptacji Kościoła do pracy w nowych warunkach oraz określenie
miejsca religii katolickiej w życiu społecznym. W trwającym procesie demokratyzacji państwa
polskiego nastąpiło pewne rozdwojenie w postawach obywateli względem Kościoła. Zniesienie
dotychczasowych ograniczeń, jakie nakładał system na działalność Kościoła katolickiego spowodowało "eksplozję katolicyzmu", z drugiej zaś strony, po upadku komunizmu pozostała ideowa,
społeczna i instyt1Jcjonalna próżnia, w której znajdowały się zużyta symbolika oraz "niemodne"
wzorce zachowań społecznych . W pierwszym momencie po upadku reżimu wzrastająca aktywność
Kościoła na forum publicznym cieszyła się dużą sympatią, zarówno w kręgach dotychczasowej
opozycji, jak i pośród komunistów, którzy niejednokrotnie próbowali zachować poprzednią pozycję
w hierarchii społecznej . W póżniejszym okresie wyniki badań opinii publicznej wskazywały spadek
autorytetu Kościoła.
Autor słusznie przedstawia obecne postrzeganie Kościoła oraz nauk przez niego głoszonych,
spełniających wcześniej rolę jedynej realnej siły opozycyjnej wobec komunizmu, jako jednej
z propozycji istniejącej na wolnym rynku życia człowieka.
różnych
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Przedstawiany przez autora nowy wzorzec obecności Kościoła w demokratycznym środowisku,
w swych podstawach wypracowany został już w roku 1993 i zawarty w podpisanym wówczas
konkordacie. Owa data wyznacza koniec okresu wewnętrznych rozterek Kościoła, dotyczących
zasad jego funkcjonowania w Dl Rzeczypospolitej.
Ksią.żka ks. Piotra Mazurkiewicza stanowi w głównej mierze zbiór refleksji towarzyszących
poszukiwaniu przez Kościół katolicki w Polsce swojego miejsca w nowej rzeczywistości zarówno
społecznej, jak i politycznej.
Praca podzielona jest tematycznie na pięć części: zagadnienia związane umownie z kulturą, etyką
polityczną, relacjami Kościół-państwo, ekonomią, a także szczegółowymi zagadnieniami dotyczący
mi Kościoła katolickiego w państwie polskim. Przywołane są tu kwestie integracji europejskiej, praw
człowieka, demokracji, tolerancji, fundamentalizmu oraz sposobów zaangażowania politycznego
Kościoła w szkołach publicznych. Zostały również poruszone kwestie prawa własności, polityki
rodzinnej, strajków, bezrobocia, finansów Kościoła, a także statusu prawnego Kościoła w Polsce.
Wszystkie te tematy były dość głośno dyskutowane podczas trwających procesów przemian
w państwie polskim.
Obrazowo przedstawiony został problem bardzo aktualny, tzn. stanowisko Kościoła wobec
procesu integracji europejskiej. Autor ukazuje chronologicznie fazy zmian, które kolejno przechodziło społeczeństwo polskie, a wraz z nim Kościół katolicki. Rozpoczyna od pełnego zachwytu
"powrotem do Europy", czyli chęci pełnego włączenia w gospodarcze i polityczne struktury Europy
Zachodniej. Kolejnym etapem był niepokój spowodowany zmianą nastawienia społeczeństwa wobec
Kościoła, religii i wszystkich elementów narodowych. Nasilenie negatywnych zjawisk, jak np.
akceptacja aborcji, eutanazji, homoseksualizmu, pomografti, a także rozluźnienie przynależności do
Kościoła. Podkreślenie konfliktu między prawami jednostki do stanowienia o swoim losie
z konserwatywnym podejściem do zasad wiary i moralności. Ostatnią fazą zmian, jakie dokonywały
się zarówno w życiu społecznym, jak i kościelnym, było realistyczne podejście do panującej
rzeczywistości oraz niechybnie nadchodzących zmian. Możliwość czynnego uczestnictwa, jaka
stanęła przed Kościołem we współtworzeniu nowego państwa dążącego do zjednoczenia z Unią
Europejską, pozwoliła na bardziej przychylne spojrzenie społeczeństwa na Kościół katolicki, co do
którego istniała obawa, że będzie pewnego rodzaju hamulcem w procesie integracyjnym.
W swej pracy autor bardzo często przywołuje nauki wygłaszane przez Jana Pawła n. Jest to
bardzo trafne, gdyż większego autorytetu w dziedzinie moralności oraz krzewienia wiary nie ma
w dzisiejszych czasach.
Ksią.żka bardzo przejrzyście przedstawia rolę Kościoła katolickiego i religii w dzisiejszym oraz
przeszłym życiu politycznym i społecznym. Ukazane są zarówno spory, jak współpraca między
państwem a Kościołem, a także między społeczeństwem a Kościołem .
Ks. Piotr Mazurkiewicz w swej pracy zawarł wiele obiektywnych argumentów świadczących
o symbiozie państwa i Kościoła, a co za tym idzie jak najlepszym spełnianiu oczekiwań obywateli
państwa polskiego. Książka posiada duże walory poznawcze i edukacyjne, zawiera bowiem bogaty
materiał informacyjny. Jest to lektura ciekawa i przydatna jako pewnego rodzaju kompendium
wiedzy na temat udziału i stanowiska Kościoła katolickiego w dzisiejszej demokracji.

Grzegorz Komecki
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Protokoly Kola Polskiego w wiedeńskiej Radzie Państwa (lata 1867-1868), oprac.
i wstęp Z. Fras i S. Pijaj, Kraków 2001, s. 221
Problematyka historii stosunków polsko-austriackich cieszy się dużym zainteresowaniem, stąd
znaczna liczba opracowań obejmujących jej różne aspekty. Natomiast do rąk czytelników
trafiła pierwsza publikacja naukowa, która w całości poświęcona została omówieniu tego jakże
istotnego materiału źródłowego w postaci protokołów Koła Polskiego. Bez wątpienia są one
podstawowym źródłem służącym do odtworzenia dziejów politycznych i społeczno-ekonomicznych
Galicji w okresie od 1867 do 1868 roku. Walory poznawcze protokołów umożliwiają prześledzenie
aktywności parlamentarnej posłów polskich, podejmowanych przez nich działań i zabiegów
dyplomatycznych, wpływających na kierunki polityki monarchii austro-węgierskiej . Ponadto dzięki
informacjom zawartym w uwagach wstępnych publikacja ta nie jest tylko i wyłącznie skierowana do
środowiska akademickiego, ale i szerszego kręgu odbiorców. O atrakcyjności książki przesądzają
także walory językowe, m.in. styl i przystępność języka .
Jako kryterium służące określeniu dat granicznych omawianego problemu posłużyły daty
rozpoczęcia i zakończenia IV sesji II kadencji parlamentu, trwającej od 20 maja 1867 do 24 czerwca
1868 r., a po przerwie kontynuowanej od 17 października 1868 r. do 15 maja 1869 r. Po zawarciu
ugody austro -węgierskiej, pierwsze posiedzenie Koła Polskiego odbyło się 19 maja 1867 r., na którym
doszło do ukonstytuowania się klubu . Autorzy publikacji przedstawiają działalnoŚĆ Koła, począw
szy od dnia 21 maja. Protokoły z wcześniejszych posiedzeń nie zachowały się, a informacje o ich
przebiegu czerpać można z korespondencji i prasy. Datą zamykającą jest 20 czerwiec 1868 r. Autorzy
przedstawiają protokoły Koła w porządku chronologicznym, a niewątpliwie jest to najbardziej
czytelny sposób ich prezentacji.
Skutkiem przekształcenia państwa habsburskiego w Austro-Węgry było utworzenie dwóch
odrębnych , choć równorzędnych organizmów państwowych , połączonych osobą monarchy (cesarza
w Austrii i króla na Węgrzech), oraz instytucjami w postaci ministerstw wspólnych, tj. polityki
zagranicznej, wojny i fmansów. Austria i Węgry nie posiadały natomiast jednego organizmu
przedstawicielskiego, po części zastępowały go tzw. delegacje. W części austriackiej monarchii
funkcjonował dwuizbowy parlament zwany Radą Państwa . Składał się on z Izby Panów będącej izbą
wyższą tego organu oraz Izby Posłów. Skład Izby Panów, której członkowie pochodzili z nominacji,
przesądzał o jej arystokratyczno-zachowawczym obliczu. Natomiast izbę niższą tworzyły reprezentacje krajowe, przy czym liczba deputowanych z poszczególnych prowincji była zróżnicowana.
W Radzie Państwa funkcjonował klub posłów polskich, Koło Polskie, które zdominowane było
przez warstwę szlachty i ziemiaństwa. Mniej liczni byli reprezentanci mieszczaństwa i inteligencji,
choć niektórzy z nich posiadali znaczną siłę oddziaływania. Zalążkiem polskiego klubu parlamentarnego było stowarzyszenie posłów galicyjskich, powstałe w 1848 r. Koło Polskie zostało utworzone już
w maju 1861 r., występując początkowo pod nazwą "kółka polskiego", wtedy też reprezentanci
Galicji przyjęli podstawowe wytyczne polskiej polityki w Wiedniu orazregularnin wewnętrzny klubu.
W zasadzie, bo z niewielkimi zmianami, przetrwały one do końca funkcjonowania monarchii.
Wydaje się, że wobec tak gruntownych przemian prawnoustrojowych i przebudowy monarchii
w państwo dualistyczne, stanowisko posłów polskich było warte dogłębnego przedstawienia.
Ponadto utworzenie Austro-Węgier stawiało pod znakiem zapytania położenie Polaków, przede
wszystkim względem Niemców austriackich, dążących do zmajoryzowania innych narodowości .
Malały także szanse Galicji na uzyskanie równoprawnego stanowiska, takiego, jakie posiadali
Węgrzy w Zalitawii. Okres lat 1867- 1868 wydaje się więc istotny w historii Galicji, zwłaszcza
w zestawieniu go z sytuacją polityczną monarchii oraz położeniem pozostałych narodowości. W tym
czasie doszło do krystalizacji interesów polskich, które określiły kierunki polityki galicyjskiej na
następne dziesięciolecia . Fakt ten widoczny był już jesienią 1868 r., kiedy to sejm krajowy uchwalił
rezolucję, o realizację której Koło Polskie zabiegało do roku 1873. Protokoły Koła Polskiego
w wiedeńskiej Radzie Państwa obrazują początki funkcjonowania klubu polskiego i kształtowanie
też istnieje
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galicyjskiej w tym jakże istotnym, tak dla historii monarchii, jak i Galicji, okresie. Są one
faktograficznym, dającym badaczom rzetelną podstawę źródłową. Z tego
względu walory naukowe i poznawcze publikacji Z. Frasa i S. Pijaja są wysokie, a sami autorzy
zasługują na wyróżnienie za podjęcie się przedsięwzięcia ich zebrania, zestawienia i opublikowania.
Nie sposób przedstawić zawartości wszystkich protokołów Koła, choć pochodzą one z tak
krótkiego okresu czasu. Należy jednak wskazać na tryb jego funkcjonowania, stosunki wewnętrzne
czy grupy problemów, jakimi zajmowali się posłowie galicyjscy w Radzie Państwa.
W roku 1867 w izbie poselskiej parlamentu zasiadało 38 reprezentantów Galicji, nie licząc
Rusinów, którzy tworzyli osobny klub. Pozycja Koła w Radzie była dość silna, zwłaszcza iż
w sytuacji absencji posłów czeskich stanowili oni prawie 1/5 wszystkich posłów. Koło Polskie
zajmowało miejsce po prawej stronie izby, będąc najsilniejszym klubem opozycyjnym. Członkowie
Koła solidaryzowali się i szukali zbliżenia politycznego z innymi, równie antycentralistycznie
nastawionymi klubami. Byli to posłowie ze Słowenii i Tyrolu, kluby kilkuosobowe i o bardzo małej
sile oddziaływania . Nie tworzyli oni co prawda trwałej koalicji, niemniej wspólnie głosowali
przeciwko ustawom ograniczającym swobody autonomiczne. Ponadto posłom polskim udało się
doprowadzić do powstania jednego klu bu poselskiego, tworzonego przez Słoweńców i Tyrolczyków.
Współpracę z nim prowadzono przede wszystkim w celu odrzucenia projektu konstytucji uchwalonej
w grudniu 1867 r., znacznie ograniczającej uprawnienia sejmów krajowych w stosunku do Rady
Państwa. Polacy zamierzali także nawiązać współpracę z innymi, niemieckimi ugrupowaniami
w Radzie, ale wskutek rozbieżności w Kole zamiary te nie powiodły się . Protokoły obrazują zresztą
ten problem. Nawet pomimo przyjętej zasady jednolitości i solidarności członkowie Koła nie byli
jednomyślni. Wewnętrzne rozbieżności o charakterze politycznym oraz względy ambicjonalne
i animozje niekiedy doprowadzały do porażki w walce na forum izby.
W Kole Polskim obowiązywała żelazna dyscyplina, przejawiająca się przede wszystkim poprzez
przyjętą zasadę solidarności. W myśl tej zasady każdy z posłów był przymuszony do bezwzględnego
posłuszeństwa prezesowi klubu, który decydował o udzieleniu posłowi prawa do zabierania g10su na
forum izby. Dzięki niej klub polski jawił się jako jednolita pod względem politycznym formacja, choć
w rzeczywistości, co potwierdziły następne lata, nie był monolitem.
Studiując protokoły Koła, można zauważyć, iż w omawianym okresie jego członkowie nie
charakteryzowali się zbytnią aktywnością . Ton polskiej polityce w Wiedniu nadawała niezbyt liczna
grupa posłów, byli to zarówno konserwatyści, jak i demokraci.
Pierwszą grupę spraw, która wydaje się być najistotniejsza z punktu widzenia polityki polskiej,
stanowiły kwestie związane z autonomią galicyjską . Dotyczyły one przede wszystkim ustalenia
stanowiska w kwestii zakresu kompetencji pomiędzy Radą Państwa a sejmami krajowymi. Od
początku swego funkcjonowania w Radzie, Koło stało na stanowisku zwiększenia uprawnień sejmu
oraz uzyskania nie autonomii, ale daleko posuniętej niezależności od władz centralnych. Spośród
spraw, którymi zajmowali się członkowie Koła na swych posiedzeniach, na czoło wysuwają się dyskusje
nad zmianami i projektami ustaw, np. Patentem lutowym z 1861 r., prawem wodnym, wyznaniowym,
karnym, propinacji, a także w kwestiach podatków, sądownictwa, szkolnictwa, położenia ludności
ruskiej, autonomii i finansów Galicji i w końcu nad ustawami zasadniczyn'l.i, przyjętymi w grudniu
1867 r. Z protokołów wynika też, iż posłowie zajmowali się sprawami o charakterze organizacyjnym,
a były to przede wszystkim dyskusje skoncentrowane wokół przestrzegania zasady solidarności
klubowej. Niemało miejsca poświęcało Koło kwestiom wyboru własnych członków do komisji
parlamentarnych. Niemniej nie we wszystkich pięćdziesięciu komisjach w izbie Koło posiadało swych
reprezentantów. Żadnemu z nich nie udało się objąć funkcji przewodniczącego komisji, natomiast F.
Ziemiałkowski, K . Grocholski i M . Landesberger byli wiceprzewodniczącymi.
Autorzy publikacji zawarli cenne uwagi dotyczące zawartości archiwów, w których znajdują się
protokoły Koła Polskiego. W literaturze przedmiotu funkcjonuje pogląd, iż materiały rękopiśmienne
opisujące działalność Koła przetrwały w szczątkowej tylko ilości. Podają oni w wątpliwość zasadność
niektórych uwag. Przedstawiając losy archiwum Koła Polskiego w Wiedniu, zaznaczająjednocześ
nie, iż brak jest dostatecznych informacji potwierdzających jego istnienie, zwłaszcza że Koło nie
doskonałym materiałem
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ani odpowiednich warunków organizacyjnych, ani lokalowych. Obszerniejsze fragmenty
z lal 1867- 1868, 1873- 1875 i 1878- 1891 oraz pojedyncze egzemplarze czy notatki
z protokołów z lat 1897, 1908, 1909 i 1910 majdują się w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im.
W. Stefanyka. Biblioteka Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie dysponuje protokolami z lat 1867- 1879 oraz 1888, 1890 i 1891. Z okresu I wojny światowej zachowały się protokoły z lat
1915- 1918, znajdują się one w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym we Lwowie.
Autorzy dokonali także zestawienia protokołów Kola Polskiego Qata 1861-1918), znajdujących się
w zbiorach archiwalnych krakowskich i lwowskich, podając jednocześnie ich krótki opis i sygnatury.
Wobec braku części protokołów Koła Polskiego, w publikacjach wykorzystywane są protokoły
z posiedzeń parlamentu austriackiego czy korespondencja wewnętrzna ministerstw oraz pamiętniki
i czasopisma. Należy zaznaczyć, iż cytowana literatura pamiętnikarska stanowi jedynie uzupełnienie
materiału faktograficznego, choć nie można jej odmówić wartości poznawczych. Nie może ona
jednak zastąpić wiedzy zawartej w protokołach posiedzeń Koła Polskiego. Podobna uwaga odnosi
się do żródeł w postaci czasopism czy korespondenąji prywatnej. Podstawowym zarzutem, jaki
można im przypisać, jest prawdopodobieństwo zawarcia subiektywnej oceny czy przekłamania
faktów historycznych.
Ponadto publikacja została wzbogacona o aneksy, zawierające stanowisko klubu w poszczególnych kwestiach politycznych i wobec projektów ustaw, wnioski poselskie oraz relacje z przebiegu
rozmów z kanclerzem F. F. Beustem i załączniki pod postacią regulaminu klubu i programu
politycznego oraz spisu posłów polskich do Rady Państwa z lat 1867- 1869. Oprócz nich znajduje się
także aneks osobowy, którego przydatnoŚĆ nie podlega dyskusji. Należy przy tym podkreślić bardzo
staranne i rzeczowe opracowanie danych dotyczących poszczególnych posłów. Autorzy podają nie
tylko dane osobowe, ale także przedstawiają działalność posłów w Radzie Państwa, w komisjach Izby
Posłów oraz w Kole Polskim i jego komisjach wewnętrznych . To zestawienie· pozwala dostrzec
różnice w stopniu aktywności poselskiej poszczególnych reoprezentantów Galicji. Fakt ten jest co
prawda podkre ślany w istniejących opracowaniach, niemniej znany tylko z relacji autora danej
publikacji. W tym przypadku czytelnik ma możliwość dokonania własnej oceny członków Koła,
opierając się na rzeczowym materiale.
Książka, która ukazała się pod redakąją Z. Frasa i S. Pijaja, nie jest tylko syntetycznym zbiorem
protokołów, przedstawiających działalność klubu poslów galicyjskich w parlamencie Austrii. O jej
wysokiej wartości merytorycznej przesądza więc nie tylko cytowany materiał żródłowy, ale również
uwagi autorów zawarte w rozbudowanym wstępie . Dzięki tym informacjom, opisującym historię
działalności parlamentarnej posłów galicyjskich Qata 1848- 1849 i 1861-1865), czytelnik zyskuje
niezbędną wiedzę ułatwiającą mu zrozumienie omawianego zagadnienia. Ponadto autorzy przedstawiają podstawową literaturę przedmiotu w postaci korespondencji, doniesień prasowych,
pamiętników i opracowań, umożliwiając tym samym pogłębienie wiedzy dotyczącej aktywności
posłów polskich w austriackim parlamencie.
Czytającemu Protokoły Koła Polskiego ... nasuwa się pewna uwaga krytyczna, która może być
względnie potraktowana. Otóż wydaje się, że w publikacji zabrakło odniesienia się autorów do
zawartości protokołów. W podrozdziale 2.3, zatytułowanym Protokoły Koła Polskiego z lat
1867- 1868 (s. 24-26) znajdują się jedynie uwagi ogólne dotyczące przede wszystkim stanu
zachowania protokołów. Spostrzeżenie to może kłócić się z celami badawczymi Z. Frasa i S. Pijaja,
którzy być może z założenia postanowili przedstawić materiał żródłowy, przedstawiając ocenę
działalności klubu polskiego czytelnikom. Niewątpliwie, uwaga tajest więc subiektywna i nie wpływa
na znaczną wartość publikacji.
Autorzy podkreślają, iż protokoły "wykorzystywane były dotąd w skromnym zakresie" (s. 16).
Należy do tego stwierdzenia odnieść się pozytywnie i jednocześnie raz jeszcze podkreślić ich istotny
wkład w rozwój badań nad dziejami Galicji, zwłaszcza nad historią życia politycznego Polaków
w monarchii austro-węgierskiej .
Dorota Litwin-Lewandowska
prolokołów
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Maria Niklewiczowa, Pan Roman. Wspomnienia o Romanie Dmowskim, oprac.
nauk. Tomasz Witucb, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2001, s. 337
Maria Róża z Lutosławskich Niklewiczowa (I 888- 1979) od dzieciństwa poruszała się w szczególnej przestrzeni życiowej , ustalonej przez wybitne osobowości rodziców. Ojciec Marii - Wincenty
Lutosławski (1863- 1954) - był filozofem, znawcą systemu myślowego Platona, zwolennikiem zasady
samowychowania jednostki ludzkiej. Przyjaźnił się z intelektualistami i artystami. Przez jego
krakowski dom przewinęła się rzesza naukowców, literatów, malarzy, polityków. Matka Marii
- Sofia (Zofia) Perez y Casanova-Lutosławska (1861 - 1958) - była pisarką hiszpańską, później także
korespondentką madryckiego czasopisma "ABC", monarchistką, przyjaźniącą się z królową-matką,
Marią Krystyną. " Pani Sofityna", bo tak nazywali ją przyjaciele i bliscy znajomi, przyczyniła się do
uświetnienia salonu towarzyskiego Lutosławskich, gdzie na początku XX wieku bywało zaprzyjaź
nione z nią małżeństwo Zygmunta i Gabrieli Balickich. W składzie stałych gości znajdowali się także:
Jan Ludwik Popławski , Władysław Reymont, Lucjan Rydel, Stanisław Wyspiański i wielu innych.
W gronie tym od 1900 roku pojawił się Roman Dmowski, przywódca Narodowej Demokracji (ND),
przygotowujący ideowo-polityczne podstawy nacjonalizmu polskiego w postaci traktatu politycznego pt. Myśli nowoczesnego Polaka.
Stryjowie Marii Niklewiczowej: Józef, Kazimierz i Marian Lutosławscy byli głęboko zaangażowani w prowadzenie narodowej pracy politycznej. Marian Lutosławski wszedł w skład
kierownictwa Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego i aktywnie działał w szeregach Polskiej
Macierzy Szkolnej. Józef Lutosławski był założycielem i kuratorem szkoły handlowej w Łomży,
prowadził tajne nauczanie języka polskiego, organizował sieć placówek wychowawczo-opiekuńczych . Kazimierz Lutosławski współtworzył harcerstwo polskie. W okresie Wielkiej Wojny
podjęli działalność z ramienia Centralnego Komitetu Obywatelskiego i Polskiego Komitetu
Pomocy Sanitarnej w Moskwie. Lutosławscy byli członkami Rady Polskiej Zjednoczenia Mię
dzypartyjnego. Józef i Marian zostali aresztowani przez władze bolszewickie pod zarzutem
działalności konspiracyjnej i rozstrzelani dnia 5 września 1918 roku. Kazimierz w niepodległej
Polsce został posłem ziemi łomżyńskiej do Sejmu Ustawodawczego, a następnie do Sejmu
I kadencji. Należał do grona wytrawnych mówców sejmowych. Jego wypowiedzi wywoływały
emocje polityczne. Stał się znany z licznych wystąpień poselskich, w czasie których domagał
się penalizacji działalności komunistycznej.
Mąż Marii, Mieczysław Niklewicz (1880-1948), był członkiem Ligi Narodowej, dziennikarzem
i wydawcą, współwłaścicielem domu edytorskiego Księgarnia Perzyński , Niklewicz i S-ka. Cieszył się
przyjaźnią Dmowskiego. Należał do szczupłego grona osób witających Dmowskiego w maju 1920
roku, gdy lider NO powracał do kraju po dłuższej nieobecności. Pod opieką Niklewicza ukazywały
się czasopisma narodowe, w tym organy ideowo-polityczne "Przegląd Narodowy" i " Przegląd
Wszechpolski" .
Niepospolitymi osobami były też siostry Marii: Izabela (1889- 1972) i Halina (1897- 1989)
Lutosławskie . Wszechstronnie wykształcone, oczytane, stały się świetnymi reprezentantkami domu
Lutosławskich.

Izabela z Lutosławskich , zwana w domu Belą, wyszła za mąż za Romualda Wolikowsldego,
kapitana rosyjskiej piechoty, który od czerwca 1918 roku był w sztabie I Korpusu Polski na
Wschodzie. W 1919 roku przedostał się do armii generała Józefa Hallera i z nią wrócił do Polski.
W Polsce niepodległej kontynuował karierę wojskową. We wrześniu 1939 roku był pomocnikiem
dowódcy Okręgu Korpusu VII Poznań, a podczas kampanii wojennej - dowódcą Etapów Armii
"Poznań" . Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, gdzie przydzielono mu komendanturę
Centrum Szkół Piechoty Cotquidan. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii został zastępcą dowódcy
3. Brygady Kadrowej Strzelców I Korpusu w Szkocji. Wykorzystano jego doświadczenie dyplomatyczne na stanowisku attache wojskowego w Moskwie. Po wojnie Wolikowscy osiedli
w Kanadzie.
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Izabela Wolikowska parala się pisaniem prac beletrystycznych l i translatorskich. 2 Jednak
przede wszystkim stala się autorką barwnych wspomnień o Romanie Dmowskim, drukowanych
w lalach 1956-1957 na łamach londyńskiego dwutygodnika "Myśl Polska".3 Pięć lat później
w Chicago zostala opu blikowana jej książka dotycząca Dmowskiego.· Przedstawiła w niej koleje
losu i działalności poHtycznej przywódcy NO.
Halina z Lutosławskich , zwana w domu Halą lub Halitą, była absolwentką Wyższej Szkoły
Handlowej w Warszawie. Poślubiła dzialacza NO z Poznania, Czesława Meissnera (1879-1950),
lekarza i działacza politycznego. Od 1906 roku należał do Ligi Narodowej . Od sierpnia 1918 roku był
członkiem tajnego Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, potem prezesem Rady
Ludowej m. Poznania oraz sekretarzem Naczelnej Rady Ludowej. Należał do grupy politycznych
przywódców powstania wielkopolskiego. Trzykrotnie uzyskał mandat posła na Sejm RP w latach
1919--1930. Stał na czele partyjnych struktur Związku Ludowo-Narodowego i Stronnictwa
Narodowego w Wielkopolsce. Obok dzialalności politycznej, czynnie poświęcał się pracy zawodowej. Był wieloletnim dyrektorem Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu. Podczas,Jcampanii
wrześniowej w 1939 roku zorganizował szpital polowy pod Lwowem. Po internowaniu na Węgrzech
przedostał się do Francji, a potem do Wielkiej Brytanii. Z ramienia Stronnictwa Narodowego został
członkiem Rady Narodowej RP na uchodżstwie. Po wojnie powrócił do Poznania, gdzie prowad. ził
praktykę lekarską.

Krótki opis osób z najbliższego rodzinnego otoczenia Marii z Lutosławskich Niklewiczowej
pozwala zorientować się w przestrzeni życiowej , w jakiej funkcjonowala od pierwszych lat życia.
Utwierdza w przekonaniu, że związki rodzinne stanowiły dla niej żródlo satysfakcji. Z tego powodu
ogniskowała swoje życie wokół spraw domowych. Zarazem jednak sprawy rodzinne ściśle łączyły się
ze sferą polityczną w obrębie NO. Admirator Niklewiczowej, ideolog obozu narodowego w Polsce
i na obczyźnie , Wojciech Wasiutyński, określił, że "miala naturalną ciepłą serdeczność, tak rzadką
wśród nastroszonych Polaków, a znamionującą kulturalnych Hiszpanów. Wyglądała zresztą na
Hiszpankę. Z jasną cerą, wielkimi, czarnymi, błyszczącymi oczami, z żywym okrągłym gestem,
drobną postacią, wartką mową". 5 Wasiutyński nie szczędził Nildewiczowej wielu komplementów.
We wspomnieniu pośmiertnym pytał z zadumą: " Grande Dame Narodowej Demokracji? Una
Sefiora? Czy może najlepiej Pani" .6 Użyte przez Wasiutyńskiego określenia świadczyć miały
o docenianiu roli Niklewiczowej w wewnętrznym życiu NO .
Wspomnienia Niklewiczowej, złożone w Bibliotece PAN w Krakowie, od dawna były
przedmiotem naukowego zainteresowania badaczy dziejów NO i Romana Dmowskiego. 7 Ich
wartość podkreślił Józef Zieliński, przez wiele lat pieczołowicie dokumentujący losy obozu
narodowego i jego lidera. Oceni ając znaczenie wspomnień Niklewiczowej, nadmienił, że "wiernie
L Wolikowska, Bolszewicy w polskim dworze , Warszawa 1921. Książka ukazała się nakładem
Niklewicz i S-ka. Kolejne wydanie miało miejsce w 1990 r., I. Wolikowska
z Lutosławskich, Bolszewicy w polskim dworze, wstęp i oprac. D . i A. Wroniszewscy, Łomża 1990.
2 W tłumaczeniu Wolikowskiej ukazały się między innymi prace Jacinto Benavente.
3 Tekst ukazał sięnałamach "Myśli Polskiej", począwszy od l stycznia 1956 r. do I maja 1957 r.
Poszczególne części nosiły tytuły : Pełny człowiek. Schwytane wspomnienia, "Do niepodległości
wytrwam ", Listy z podróży, Reymont - wybuch wojny, Niewiasta i wiedźmy, "No, no, proszę pani",
PIątają się Habsburgi, Ojciec, matka i bracia, Trzy anegdoty, Poznań , "Piorun klęski", Przyjaciele,
Waligórski i Hłasko, " O to tylko chodzi", Delikatność uczuć, Dwa listy, Pepa, Matka, Zakończenie
- wróg blagi.
4 I. Wolikowska, Roman Dmowski - człowiek, Polak, przyjacieł, Chicago 1961.
5 W. Wasiutyński , Wspomnienia, [w:] id., Dzieła wybrane, t. l , oprac. i red. W. Turek, Wstęp: W.
Turek, W. Walendziak, Gdańsk 1999, s. 441.
6 Ibid., s. 444.
7 K. Kawalec, Roman Dmowski, Warszawa 1996; R. Wapiński , Roman Dmowski, Lublin 1988.
l
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towarzyszy Dmowskiemu do końca panriętnik Marii Niklewiczowej, ale ma on charakter rodzinny
i osobisty, a nie politycmy". 8 Wydaje się, że pewne lekceważenie pozapolitycmej sfery życia
wybitnych postaci historycmych wynikało z niedoceniania wagi spraw osobistych w formułowaniu
ocen stricte politycmych i traciło na maczeniu wraz z poszerzaniem pola badania biografij tych
postaci.
Niklewiczowa mogła napisać wielką wspaniałą sagę rodzinną, koncentrującą się na losach familii
złożonej z niepoślednich osób, z których każda zasługuje na odrębne i poważne opracowanie
naukowe. Nie podjęła takiego trudu albo może inaczej - podjęła wysiłek opisania wybranych
fragmentów rodzinnej biograf1i, lecz w postaci tła dla głównej osoby, czyli dla życia i działalności
politycmej Romana Dmowskiego.
Autorka wspomnień była przykładną żoną, dobrą matką, ale także niestrudzoną opiekunką
Dmowskiego. Dla najbliższych pozostawała "Manitą" , która nawet wówczas, gdy była matką
sześciorga dzieci Geden syn zmarł w Rosji w czasie I wojny światowej), nie straciła zainteresowania
dla spraw narodowych. Lider NO, nie mając własnej rodziny, cieszył się ciepłem domowego ogniska
u Niklewiczów w ich n1ieszkaniu w Warszawie oraz w posiadłości wiejskiej w Drozdowie. Po raz
pierwszy pojawił się w Drozdowie w 1911 roku w związku z uroczystością chrztu naj starszej córki
Niklewiczów, Krystyny, której został ojcem chrzestnym. W następnych latach najpierw sporadycznie, a potem coraz częściej, zaczął pozostawać w Drozdowie na dłuższy pobyt. Znajdował tam ciszę
i ukojenie potrzebne zwłaszcza wówczas, gdy coraz wyraźniej niedomagało mu zdrowie. Dmowski,
nawet po nabyciu majątku Chludowo pod Pomaniem, często n1ieszkał u Niklewiczów. Naton1iast
w okresie letnim rodzina NikJewiczów z dziećn1i przyjeżdżała doń na wypoczynek. Jak wspon1inał
Tadeusz Bielecki, sekretarz Dmowskiego, "w lecie gwarno i ludno bywało w Chludowie, [...] gościli
u niego pp. Niklewiczowie z dziećn1i ". 9 Z kolei u NikJewiczów stale istniał " gabinet Pana Romana",
gdzie Dmowski n1iał zapewniony spokój i poczucie bezpieczeństwa . W codziennych czynnościach
Niklewiczowej widoczna była gotowość izolowania Dmowskiego od pospolitych kłopotów. Otaczała
go systematycmą, ale dyskretną opieką . 1 o Po sprzedaży Chludowa, 11 co n1iało n1iejsce dnia
6 grudnia 1934 roku, Dmowski zarrtieszkał u Niklewiczów na stałe. Ze wspomnień wynika, że " nie był
kłopotliwym domownikiem. Miał małe wymagania. Gości swoich podejmował herbatą i babką
drożdżową z cukierni, a zsiadłe mleko z ziemniakarrti było typową kolacją. Wiele czasu poświęcał
dzieciom, które go uwielbiały. Jego ulubioną rozrywką było stawianie pasjansów". 12
Między Dmowskim a rodziną Lutosławskich i NikJewiczów istniały serdecme stosunki . Widaćje
w listach do Marii NikJewiczowej. Treść korespondencji prywatnej pełna jest uwag o sprawach ze
świata wielkiej polityki. Charakterystycme były listy z Francji. Jesienią 1918 roku Dmowski pisał
o organizowaniu pracy politycmej w Paryżu i o przygotowaniach do konferencji pokojowej
8 M . Kułakowski [Józef Zieliński], Roman Dmowski II' świetle listów i wspomnień, t. 2, Londyn
1972, s. 11.
9 T. Bielecki, W szkole Dmowskiego. Szkice i wspomnienia, Gdańsk 2000, s. 233. Wolikowska
pisała o "letnich dniach pron1iennego Chludowa" ,1. Wolikowska, Roman Dmowski, cz. 8, PIątają się
Habsburgi, "Myśl Polska", nr 12, 15 VI 1956, s. 4.
10 Dmowski doceniał zdolności opiekuńcze NikJewiczowej. Przebywając w Paryżu tuż przed
świętami Bożego Narodzenia 1918 roku, troszczył się o los przyjaciół n1ieszkających w kraju.
W korespondencji z NikJewiczową jej opiece powierzał niektórych działaczy endeckich, a zwłaszcza
"Hłasunia" , czyli Józefa Hłasko oraz Jerzego Gościckiego , Zygmunta Wasilewskiego i Bohdana
Wasiutyńskiego. List Romana Dmowskiego do Marii Niklewiczowej, Paryż, 23 XII 1918 T. , [w:]
M . Kułakowski, op. cit., s. 141.
11 Niklewiczowa otrzymała plenipotencję od Dmowskiego i prowadziła negocjacje z zakonem
Ojców Misjonarzy z Górnej Grupy pod Grudziądzem, nabywcami Chludowa.
12 J .D . [Jędrzej Dmowski], W kręgu bliskich serc. Roman Dmowski w Drozdowie, "Myśl Polska",
nr 45-46,5-12 Xl 2000, s. 11.
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zamykającej

czas Wielkiej Wojny. Obok kwestii politycznych pojawiały się wypowiedzi dotyczące
spraw potocznych np. dyspozycje dotyczące tego, komu Niklewiczowa powinna przekazać
garderobę pozostawioną w kraju. W listach tych Dmowski stale pamiętał o osobach najbliższych
Niklewiczowej,13 troszczył się o jej siostry, męża i dzieci.
Dramaturgia opowiadania-pamiętnika jest nieśpieszna. Pozwala powoli i spokojnie śledzić tok
wydarzeń, które - mimo częstokroć dużego formatu politycznego - przedstawione są w sposób
zwyczajny, daleki od patosu. Autorka snuje wspomnienia świadoma znaczenia spraw, które są
przedmiotem opisu. We wstępie zaznacza: "Nie jestem literatką. Nigdy w życiu nie napisałam żadnej
książki. Napisanie tej, uważałam jednak za swój obowiązek" (s. 15). Sporządziła wspomnienia,
zdając sobie sprawę z faktu utraty pamiątek w Warszawie po powstaniu i pragnąc wydobyć z pamięci
ważne wydarzenia. Wspomnienia datowała w Kielcach dnia 2 stycznia 1945 roku z uzupełnieniem, że
była to "szósta rocznica śmierp Romana Dmowskiego" (s. 15). Niklewiczowa dokonała aktu
pobudzenia ,,ref1eksyjnej świadomości" 14 dla zachowania pamięci o życiu i twórczości Dmowskiego.
Retrospektywny zapis umożliwił rekonstrukcję biografii lidera ND.
Wielkość Dmowskiego wybija się na pierwszy plan, ale widoczna jest też niepoślednia osobowość
autorki wspomnień. Obserwatorka najbliższych ludzi i otoczenia dokonuje zapisu wielu codziennych
czynności, które w odniesieniu do rangi opisywanych osób nabierają specjalnego znaczenia. Nie
kryje poglądów na interesujące ją tematy. Widoczna jest pewna staroświecka dziś delikatność,
subtelność i daleko posunięta niegdysiejsza galanteria przy opisie własnych i cudzych słabości
charakteru. Z kart wspomnień Niklewiczowej przebija takt i naturalność opisu, pozbawionego
nadmiernego elementu hołdowniczego. Nie sporządziła panegiryku, choć zarazem wyrażała
przekonanie, że opisuje wielką osobowość polityczną. Wasiutyński z własnych obserwacji przypominał, że "nigdy nie mówiła niczego, co byłoby hołdem, nie wspominając już zgoła o komplemencie
pochlebczym, których kobiety nie szczędzą swoim bohaterom".15 Jej pisarstwo jest pełne prostoty
i zrozumienia dla ludzkich błędów. Zawiera dużo przypowieści anegdotycznych, które ubarwiają
kostyczną niemal postać Dmowskiego, mającego w literaturze wspomnieniowej opinię osoby
zachowującej dystans wobec innych, ale też posiadającej dość "drapieżne" poczucie humoru 16
i manierę opowiadania dowcipów i żartów, które zrażały do niego ludzi. Zgryźliwy dowcip
Dmowskiego nie ułatwiał mu osobistych kontaktów z wieloma politykami zajmującymi eksponowane stanowisko na polskiej i międzynarodowej scenie politycznej, czego najwymowniejszym
przykładem stały się oziębłe stosunki z Ignacym Paderewskim.
Nie poruszając wspomnianego wątku, Niklewiczowa czyni delikatne sugestie co do odrębności
swojego zdania, zresztą w nielicznych tylko kwestiach. Należała do nich problematyka emancypacji
kobiet. Autorka wspomnień wzrastała w otoczeniu wybitnych osobowości kobiecych, jak matka
Zofia, babka Paulina Lutosławska, nauczycielka języka polskiego Stefania Sempołowska. One
13 "Uściskajże Belę, Halę, Mietka i robaczki i sama nadstaw łapkę do pocaJowania - Twój
Roman", List Romana Dmowskiego do Marii Niklewiczowej, Paryż, 23 XII 1918 r., [w:] M.
Kułakowski, op. cit., s. 140.
14 Przywołuję tu sformułowanie Daniela Bertaux, który wysoko ocenił wartość poznawczą
pamiętników, jako formy subiektywnego wyrażania rzeczywistości, D. Bertaux, L'approche
biographique. Sa validite methodologique, ses potentialites, "Cahiers lnternationaux de Sociologie",
t. 69, 1980, s. 216.
15 W. Wasiutyński, op. cit., s. 443 .
16 Najwięcej informacji na temat zgryźliwego poczucia humoru Dmowskiego dostarczył Juliusz
Zdanowski. W jego dziennikach można znależć wzmianki o niektórych cechach charakteru lidera
ND, opatrzonych komentarzem, że "ta zjadliwa ironia, ten gryzący dowcip i ten cyniczny ton", nie
sprzyjały budowaniu pozytywnego wizerunku polityka, Dziennik J. Zdanowskiego z lat 1915-1935,
t. 3, rkp, Bibl. Ossol., 14023/II, k. 109. Uwagi na ten temat zob.: R. Wapiński, Piłsudski kontra
Dmowski, [w:] C. Evans, Wielkie nienawiści w historii świata, Warszawa 2001, s. 56-57.
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obraz kobiety niezaleŻllej intelektualnie i świadomej własnej pozycji w rodzinie i poza
Niklewiczowa z nutą pobłaZliwości, choć i z wielkim zrozumieniem, odnosiła się do krytycznej
opinii Dmowskiego o zjawisku emancypacji kobiet oraz o ich obecności w polityce. W feministycznych ciągotach widział źródło ignorancji obowiązków kobiety względem rodziny, będącej ośrodkiem
trwałości i siły narodu. 17 Wyrażał pogląd, że z różnych względów płeć żeńska powinna stronić od
polityki. Przemawiały za tym sprawy natury etycznej, rodzinnej, obyczajowej. Wypada zaznaczyć
w tym miejscu, że Dmowski nie był zbyt wysokiego mniemania o polityce i jej uczestnikach. Politykę
nazywał "starą łajdaczką", 18 polityków obdarzał licznymi epitetami. Rozgoryczony niewdzięcznoś
cią polityki i świadom jej licznych niedostatków zdobywał się na duży krytycyzm w stosunku do
własnej osoby i do obecności na scenie politycznej.
Wspomnienia Niklewiczowej odnoszą się do wielu drobiazgów i epizodów z życia Dmowskiego.
Interesująco wypada opis ukrywania przez Dmowskiego tożsamości autora dwóch powieści pL
Dziedzictwo i W połowie drogi. Opublikował je pod pseudonimem Kazimierza Wybranowskiego,
zachowując tajemnicę nawet przed najbliższymi. Niklewiczowa wspominała, że o autorstwie obu
powieści "wiedzieliśmy tylko my: ja, mój mąż i moja siostra Bela, której jako powieściopisarce dał
rękopis do oceny" (s. 107). Dmowski, nawet w korespondencji kierowanej d.o księdza Józefa
Prądzyńskiego, swojego przyjaciela politycznego, utrzymywał sekret, nadmieniając jedynie, że użył
protekcji, aby Księgarnia Świętego Wojciecha w Poznaniu wydała Dziedzictwo.19 Następnie uczynił
uwagę: "Nawiasem mówiąc, mówił mi Wybranowski, że już może na wiosnę będzie miał nową
książkę, której treść będzie związana z «Dziedzictwem»".20 Ukrywając tożsamość autora powieści,
Dmowski opublikował na łamach "Gazety Warszawskiej" tekst recenzyjny pt. Z powodu jednej
powieści. Kamuflując tożsamość Wybranowskiego, udzielił mu kilku porad krytycznych. Pochwalił
zarazem logiczną konstrukcję utworu oraz sprawność pisarską w ukazywaniu treści politycznych.
Tajemnica była zachowana w sposób całkowity. Skłaniała do posunięć żartobliwych, choć
i dwuznacznych moralnie, a dotyczących sprawy umieszczenia na łamach warszawskiego czasopisma
"Wiadomości Literackie" fotografii przedstawiającej domniemanego autora Dziedzictwa. Zachowane wspomnienia obu sióstr, Niklewiczowej i Wolikowskiej, zdecydowanie się różnią.
Niklewiczowa napisała, że ,jeden ze znanych krytyków napisał w «Wiadomościach Literackich»
bardzo pochlebną recenzję o «Dziedzictwie» i poprosił o fotografię autora. M ój mąż spłatał wówczas
«Wiadomościom» figla, posyłając im fotografię swego towarzysza niedoli z czasu uwięzienia
w Cytadeli warszawskiej, którego nikt nie mógł znać. Pan Roman był wówczas w Algierze.
Posłaliśmy mu numer «Wiadomości», aby zobaczył, jak wygląda autor «Dziedzictwa»" (s. 107).
Inaczej epizod ten zapamiętała Wolikowska. W świetle jej wspomnień autorem żartu był Dmowski.
"Pamiętam,jak się śmiał do rozpuku i my z nim, gdy «Wiadomości Literackie» napisały do wydawcy
«Gazety Warszawskiej» z prośbą o fotografię autora, bo miała się ukazać krytyka «Dziedzictwa».
Pan Roman wybrał fotografię opasłego, tępego swego kolegi szkolnego, który już nie żył. Tak to
pokazała się czytelnikom «Wiadomości Literackich» podobizna Wybranowskiego. Mówiono, że
nią.

17 Wolikowska przytoczyła dowcip Dmowskiego zawierający klasyfikację kobiet na niewiasty
i wiedźmy. "Otóż dowcip ten naprawdę drogo go kosztował! Latami, dziesiątkami lat obiegał
środowiska postępowe, głównie wśród kobiet bezwyznaniowych [...l. Był jak cięcie lanceta",
L Wolikowska, Roman Dmowski, cz. 6, Niewiasty i wiedźmy, ,,Myśl Polska", nr 10, 15 V 1956, s. 4.
18 Gratulując Władysławowi Reymontowi literackiej Nagrody Nobla, napisał: "Tobie jestem
wdzięczny, że mamy trochę reklamy w szerokim świecie, z czego wyciąga pożytek nawet ta stara
łajdaczka-polityka", List RomanaDmowskiego do Władysława Reymonta, Warszawa, 15XI 1924r.,
[w:l M. Kułakowski, op. cit., s. 236.
19 "Już raz jedną książkę Świętemu Wojciechowi poleciłem. Mianowicie Wybranowskiego
<<Dziedzictwo» i zdaje się, że księgarnia na niej nie straciła", List Romana Dmowskiego do księdza
Józefa Prądzyńskiego. Warszawa, 6 XII 1934 r., [w:l M. Kułakowski, op. cit., s. 285.
20 Ibid., s. 285.
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fizjonomia nieciekawa, ale książka ciekawa".21 . Redakcja "Wiadomości Literackich" grupowała
zespół dziennikarsko-publicystyczny o wyraźnie lewicowym charakterze, stąd Dmowski i najbliżsi
mu ludzie z jego otoczenia uważali, że spłatany jej figiel był uzasadniony.
Wielkim atutem książki Niklewiczowej i ogromną zasługą osób ją opracowujących są obszerne
przypisy uzupehriające zasadniczą treść. Opracowania naukowego podjął się Tomasz Wituch,
natomiast ostateczny kształt tekstu (w tym tytuł i podtytuł wspomnień) nadał syn Marii, Konrad
Niklewicz. Bez wspomnianych przypisów i uzupełnień niektóre kwestie poruszane przez Autorkę
byłyby zupehrie niezrozumiałe dla współczesnego czytelnika. Wspomnienia i pamiętniki często mają
charakter materiału surowego i nieprzetworzonego. Wysiłek osób redagujących tekst pozwolił
uniknąć wielu pułapek i znużenia czytelnika, nie zawsze obeznanego z licznymi kwestiami, od
których dzieli go dystans czasowy. Jednocześnie udało się zachować barwny nastrój i ciepło, które
odczuwa się przy wejściu w krąg życia rodzinnego Niklewiczowej.
Warszawska Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, pracując na zlecenie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, zadbała o zachowanie nadmienionego wcześniej wrażenia pewnej staroświecko
ści tekstu Niklewiczowej. O tym wrażeniu decyduje szata graficzna książki z urokliwą okładką oraz
zachowany język tekstu z pisownią imienia "Marja" wedle starych prawideł ortograficznych. Dodają
one charakterystycznego wyrazu wspomnieniom i przydają uroku tekstowi.
W polskiej literaturze naukowej spotkać można refleksje dotyczące wartości badawczej
wspomnień i pamiętników. Przytoczyć wypada ważną uwagę Antoniny Kłoskowskiej , że "badacz
uznający pamiętnik-dziennik za najbardziej autentyczną, więc najlepszą formę materiału, powinien
sobie uświadomić, że [...] nie jest symultanicznym zapisem rzeczywistości. Takiego zapisu mogłaby
dostarczyć tylko kamera nJmowa, z tym, że byłaby to rejestracja czysto behawioralna, pozbawiona
świadectwa przemyśleń i refleksji obserwowanego przedmiotu".22 Wspomnienia i pamiętniki mają
wartość wówczas, gdy opisują sprawy poważne (o doniosłości historycznej, politycznej, kulturalnej
itd.), przeplatając je wydarzeniami anegdotycznymi. Ton na poły sensacyjny, na poły historyczny
przyciąga czytelników, poszukujących świadectw refleksji na temat życia wielkich ludzi. Chętnie
gromadzone są informacji o prywatnym życiu osobistości , oczekując bezpośrednich relacji "z
pierwszej ręki" i przydając autentyzmu subiektywnym wrażeniom i odczuciom umieszczonym
w memuarach. Recenzowana książka spehria w całości te oczekiwania. Jest interesującym przekazem
świadka historii i to świadka nieobojętnego na otaczającą go rzeczywistość . Niklewiczowa nie
kreowała bohatera, ona go miała, bęc! ąc świadomą jego pozycji w sferze ideowo-politycznej w Polsce
i w Europie. Z jej zapisów wyłania się obraz Dmowskiego-polityka i Dmowskiego-kreatora dnia
codziennego, w którym wielką rolę spehriało najbliższe jego otoczenie. Niklewiczowa daje
świadectwo stanów psychicznych, wiedzy, wartościowań i emocji, jakie towarzyszyły Dmowskiemu,
dostarczając bogatego materiału badawczego dla poszerzenia obszaru penetracji dziejów polityka,
ideologa i męża stanu.

Ewa Maj

21 L Wolikowska, Roman Dmowski, cz. 2, Schwytane wspomnienia, "Myśl Polska", nr 3, l II
1956, s. 4.
22 A. Kloskowska, Ku/tury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 116.
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Chiny w stosunkach międzynarodowych, red. Agata Ziętek, Krzysztof Iwańczuk,
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003, s. 189
coraz ważniejszą rolę we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
powolny powrót na "należne" im miejsce na arenie międzynarodowej,
aspirując do rangi mocarstwa globalnego. Ma to doniosłe implikacje dla całego systemu między
narodowego. Wydaje się więc niezbędne przybliżenie czytelnikowi problematyki chińskiej. Recenzowana pozycja jest pokłosiem seminarium naukowego nt. : Chiny w stosunkach międzynarodowych ,
które odbyło się na Wydziale Politologii UMCS w kwietniu 2001 roku .
Praca została podzielona na trzy części dotyczące: l) wewnętrznych wyznaczników polityki
zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej, 2) międzynarodowej pozycji ChRL, 3) stosunków Chin
z wybranymi państwami i regionami. Taki układ pracy pozwala na prześledzenie zarówno
uwarunkowań jak i procesu realizacji polityki zagranicznej ChRL. Daje to pełny obraz miejsca Chin
na arenie międzynarodowej .
W części pierwszej skoncentrowano się na analizie wewnętrznych wyznaczników polityki
zagranicznej Chin. KrzysztofIwańczuk przedstawił strukturę ludności ChRL po 1978 r . w oparciu
o trzy grupy cech: demograficzne, kulturowe i ekonomiczne. Mimo że przyrost naturalny się obniża,
Chiny mają wciąż status mocarstwa demograficznego. Wychodząc ze słusznego założenia, że nie
tylko liczba ludności, ale również jej struktura wpływają na politykę państwa, przedstawiono
strukturę narodowościową oraz poziom wykształcenia ludności . Opisane procesy wskazują na
istotne zmiany w strukturze ludności ChRL, która staje się coraz bardziej zbieżna ze strukturami
w krajach rozwiniętych. Musimy jednak pamiętać, że skala i tempo tych zmian są unikatowe w skali
Chiny

odgrywają

Wydaję się, iż rozpoczęły

światowej.

Irma Słomczyńska zajęła się procesami decyzyjnymi w ChRL. Autorka przeanalizowała
formalnoprawne, wewnątrzsystemowe oraz zewnątrzsystemowe uwarunkowania systemu politycznego i jego rzeczywiste funkcjonowanie . Doszła do wniosku, że ośrodek decyzyjny znajduje się
w innym miejscu systemu, niż wynikałoby to z ustroju politycznego państwa . Wskazano na rosnący
pragmatyzm polityki Chin, będący wynikiem podmiotowego i przedmiotowego otwierania się
ośrodka decyzyjnego. Przedstawiono cztery możliwe kierunki zmian w ośrodku decyzyjnym,
poczynając od zachowania politycznego status quo poprzez dwa modele przejściowe aż po
rewolucyjne zmiany.
Bogdan Góralczyk przedstawił proces chińskich reform od 1978 r. aż do chwili obecnej. Jak
udowodniono pojęcie "reform" nie jest jednoznaczne i powinno być postrzegane poprzez pryzmat
uwarunkowań kulturowych i politycznych. W tym kontekście reformy powinny być utożsamiane
z programem modernizacji i otwarciem na świat. Następnie dokonano analizy czterech etapów
chińskich reform. Pozwoliło to na ukazanie zmian ilościowych i jakościowych chińskiej transformacji. Wskazano na sukcesy reform gospodarczych przy jednoczesnym ich braku na płaszczyźnie
politycznej. Zdaniem autora Chiny muszą kontynuować rozpocz~te zmiany, co może zapewnić im
status mocarstwa globalnego. Zatrzymanie się w "pół drogi" mogłoby doprowadzić do destabilizacji,
której skutki trudno jest przewidzieć.
Skoncentrowanie się w części pierwszej na wyznacznikach demograficznych, subiektywnych
i materialno-społecznych nie było przypadkowe. Mają one bowiem decydujący wpływ na kształ
towanie polityki zagranicznej Chin. Pewnym niedostatkiem jest brak analizy wyznaczników
aksjologicznych. Niewątpliwie miałoby to doniosłe znacznie dla zrozumienia polityki państwa, które
jest nam tak obce kulturowo.
W części drugiej autorzy dokonali analizy międzynarodowej pozycji ChRL na płaszczyżnie
militarnej, ekonomicznej, geopolitycznej i demograficznej. Podsumowaniem rozdziału jest przedstawienie przez Ziemowita Jacka Pietrasia syntetycznej roli ChRL.
Zdaniem Krzysztofa Iwańczuka pozycja demograficzna i geopolityczna stanowią fundament
syntetycznej pozycji państwa . Autor dokonał analizy ilościowej i jakościowej populacji Chin. Za
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najwazrueJsze problemy dotyczące tego zagadnienia uznał nierównomierność W rozmieszczeniu
ludności, problem jej wyżywienia oraz tendencje odśrodkowe będące odzwierciedleniem problemów
narodowych. Całkowicie uległa zmianie pozycja Chin na płaszczyźnie geopolitycmej. Upadł Związek
Radziecki, w wyniku przyłączenia Hongkongu i Macao zwiększyło się terytorium Chin. Za potencjalne
zagrożenia uznano problem niedoboru wody i zmniejszanie się powierzchni użytków rolnych. Przed
Chinami ciągle stoi nierozwiązany problem Tajwanu i spory granicme z niektórymi sąsiadami.
Z kolei Edward Haliżak dokonał analizy pozycji ekonomicznej ChRL. Za jej podstawowe
wyznacznild uznał: liczbę ludności , terytorium, zasoby naturalne, produkcję przemysłową i rolną,
wielkość dochodu narodowego, wydajność pracy, handel zagraniczny. Podkreślono bardzo wysoką
międzynarodową pozycję inwestycyjną i handlową ChRL. Za najważniejsze uwarunkowania
przyszłego rozwoju ekonomicznego Chin, uznano: I) utrzymanie na dotychczasowym poziomie
tempa rozwoju gospodarczego, 2) tempo liberalizacji wymiany handlowej z zagranicą, 3) rozwój
stosunków z Tajwanem, 4) bilans energetyczny.
Ireneusz Topolski przedstawił analizę pozycji militarnej ChRL w stosunku do Stanów
Zjednoczonych, Federacji Rosyjskiej, Japonii, Indii i Tajwanu. Przełom lat 80. i 90. XX w. to
modernizacja i redukcja sił zbrojnych Chin. Mimo tych procesów pozycja militarna ChRL wobec
USA jest ciągle słaba. Zmniejszyła się natomiast różnica pomiędzy Chinami a Rosją. W porównaniu
do pozostałych państw pozycja militarna ChRL jest bardzo wysoka
Ziemowit Jacek Pietraś, stosując kryteria geopolityczne, przedstawił cztery fazy ewolucji
syntetycznej roli ChRL. Zostały one zdefiniowane jako: l) rola wschodnia - sojusznik ZSRR, 2) rola
południowa - "centTum rewolucji światowej", 3) rola zachodnia - "quasi-sojusznika Stanów
Zjednoczonych", 4) rola centralna - silne państwo działające w skali globalnej. W toku przeprowadzonej analizy autor określił " metasyntetyczną" rolę Chin jako rolę "głównego manipulatora" w globalnym systemie międzynarodowym, czyli "obrotowego sojusznika" kolejno wszystkich
głównych sił politycznych współczesnego świata (s. 92). Stwierdzono, że w przyszłości Chiny
najprawdopodobniej powrócą do rangi mocarstwa globalnego, realizując rolę centralną.
W części trzeciej autorzy przedstawili stosun1d Chin z wybranymi państwami. Skupiono się na
analizie stosunków z głównymi aktorami współczesnych stosunków międzynarodowych: Stanami
Zjednoczonymi, Rosją, Japonią oraz Unią Europejską . Odrębną kwestią jest problem Tajwanu
w polityce Chin. Za strategiczny cel polityki Chin uznano zjednoczenie całego terytorium. Agata
Ziętek przedstawiła stanowiska rządów w Pekinie i Tajpej w kwestii reintegracji. Mimo istniejących
różnic, podkreślono zgodność istnienia ,jednych Chin". Podstawowym problemem we wzajemnych
stosunkach jest niejednoznaczny status międzynarodowy Tajwanu . W celu wyjaśnienia stosunków
ChRL - Tajwan zastosowano teorię gier. Przedstawiono również cztery scenariusze rozwoju
przyszłych stosunków pomiędzy obydwoma podmiotami. Za najbardziej prawdopodobną uznano
pokojową reintegrację opartą na postawie pragmatycznej i dwustronnych negocjacjach.
Natomiast Marek Gawron przedstawił stosunki chińsko-amerykańskie. W wyniku przeprowadzonej analizy autor doszedl do wniosku, że można mówić o pięciu następujących okresach
stosunków ChRL - USA: l) wrogość, 2) nawiązywanie więzi, 3) poprawne stosunki, 4) załamanie
stosunków, 5) przyjazne partnerstwo. Za ich podstawową cechę uznano nieuchronność konfliktu
interesów obu tych państw . Jeśli nie zmieni się sposób postrzegania świata i drugiej strony, to z dużym
prawdopodobieństwem stosunki pomiędzy ChRL i USA będą przypominać wahadło. Okresy
dominacji jednej bądź drugiej ze stron będą przedzielone tylko krótkimi chwilami względnej
równowagi .
Ireneusz Topolski dokonał analizy stosunków chińsko-rosyjskich . Priorytetem stosunków
pomiędzy obydwoma państwami jest budowa strategicznego partnerstwa w celu przeciwstawienia się
polityce Stanów Zjednoczonych . W dłuższej perspektywie czasowej nie można jednak wykluczyć, że
ChRL i FR staną się konkurentami na arenie międzynarodowej . Stosunkowo mała współpraca
ekonomiczna, niekontrolowana migracja ludności Chin, nieuregulowana kwestia granicy należą do
najważniejszych problemów w stosunkach między tymi państwami .
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Stosunki chińsko-japońskie mają szczególne znaczenie dla obydwu państw. Michał Łuszczuk
zasadnie zadaje pytanie, czy faktycznie weszły one W zupełnie nowy pozimnowojenny etap rozwoju.
Ma to doniosłe znaczenie nie tylko dla układu sił w regionie Azji i Pacyfiku, ale przede wszystkim
wpływa na kształt nowego ładu międzynarodowego. Stwierdzono, że stosunki między Chinami
a Japonią podporządkowane są długoletniej rywalizacji o status mocarstwa regionalnego. Rozliczenia z przeszłością i spór o wyspy Diaoyu/Senkaku są głównymi problemami w kontaktach
między tymi państwami. Należy jednak podkreślić, że prowadzona jest bardzo aktywna współpraca
gospodarcza i polityczna.
Ostatni artykuł w recenzowanej pracy dotyczy stosunków ChRL z Unią Europejską. Dariusz
Kondrakiewicz podkreślił ich wielotorowy charakter, gdyż są prowadzone w ramach stosunków
wielostronnych, kontaktów ze strukturami UE oraz stosunków bilateralnych (s. 180). Mają one
głównie wymiar ekonomiczny. W wymiarze politycznym Chiny postrzegają UE jako swoistą
przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych i Japonii.
Recenzowana praca stanowi cenne źródło wiedzy na temat Chin i prowadzonej przez to państwo
polityki. Ukazano ewolucję roli ChRL na arenie międzynarodowej. Autorzy dokonali analizy
uwarunkowańjak i procesu realizacji polityki zagranicznej Chin. Przedstawiono również scenariusze
na przyszłość. Taktycznym celem Chin jest zdobycie pozycji mocarstwa regionalnego. W tym
kontekście brak jest analizy stosunków Chin z Indiami jako kolejnym pretendentem do roli
mocarstwa regionalnego. Strategicznym celem ChRL jest zdobycie pozycji mocarstwa światowego.
Nie można jednak zapomnieć o tym, że wiąże się to z ogromną odpowiedzialnością i kosztami.
Musimy pamiętać, że Chiny są nie tyko państwem, ale przede wszystkim odrębną cywilizacją.
Warto byłoby się zastanowić, jak wartości konfucjańskie wpływają na prowadzoną politykę. Czy
państwo tak odmienne kulturowo może pełnić rolę mocarstwa hegemonicznego? Jaką formę
przybrałoby panowanie Chin na arenie międzynarodowej?
Należy pozytywnie ocenić stronę metodologiczną książki. Odwołano się między innymi do teorii
ról międzynarodowych, teorii gier czy też teorii decyzji politycznych. Stanowiły one doskonałe
instrumenty eksplanacyjne. Przedstawione artykuły niewątpliwie mieszczą się w paradygmacie
realistycznym. Wszyscy autorzy podkreślają znaczenie siły państwa jako dominującej kategorii
wyjaśniającej. Wydaję się to szczególnie użyteczne w analizie pozycji Chińskiej Republiki Ludowej
we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Marcin Misiqgiewicz

Instytucja azylu w Starym Testamencie
Masowa i

wielonarodowościowa

fala

uchodźców poszukujących

obecnie azylu w Europie

skłaniado refleksji nad genezą instytucji azylu, jej słusznością oraz wpływem na sytuację gospodarczą

w państwach przyjmujących.
Aktualnie przez azyl rozumiemy, schronienie dla ściganych przez prawo, zwłaszcza schronienie
udzielone przez państwo cudzoziemcom, ściganym przez rząd kraju pochodzenia za przestępstwa
polityczne a azylant to osoba, której udzielono schronienia w innym państwie w celu zapewnienia
ochrony przed prześladowaniami politycznymi jakich doznawała w kraju pochodzenia.
Samo słowo "azyl" jest pochodzenia łacińsko-greckiego i oznacza: łac. asylum (przytułek); grec.
asylon (schronienie), miejsce poświęcone bóstwu sanktuarium, skąd nie wolno było wydać ściganego
przestępcy; grec. asylos (wolny od grabieży, nietykalnyl, to co nie uchwytneZ).
i

społeczną

W. Kopaliński, Slownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, WP, Warszawa 1968, s. 85.
z O. Kimminich, Gnmdprobleme des Asylrechts, Bonn, 1983, s. 1 fT.
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Azyl szeroko rozumiany jako ochrona przed prześladowaniem jest humanitarną instytucją
o tradycji równie długiej jak ona sama. Dlatego można wystąpić z tezą, że potrzeba
posiadania azylu tkwi już w samej naturze człowieka i że jest on nierozerwalnie związany z potrzebą
poczucia bezpieczeństwa. W mikroskali takim przykładem może być szukanie przez małe dziecko
schronienia u matki przed srogim ojcem.
W czasach, w których państwowy porządek nie był jeszcze dobrze rozwinięty, azyl wsparty
religijnym autorytetem mógł być jedyną humanitarną alternatywą dla szukających schronienia przed
krwawą zemstą rodową . Istotną cechą prawa do azylu, a zatem ochrony udzielanej przez władcę
osobie proszącej o azyl było to, że zwracała się ona przeciwko zasadom określonego porządku
prawnego obowiązującego w kraju uchodżcy. Otrzymując azyl, pojedynczy człowiek stawał się
niezależny od władzy, której był dotychczas podporządkowany na mocy swoich naturalnych
powiązań . 3 Instytucja azylu była zawsze pochodną określonego poziomu kulturowego danej
społeczności i jak już wspomniano jego histońa ginie w mrokach dziejów, a pierwsze pisane o nim
wzmianki ukazują azyl jako już ukształtowaną instytucję w formie zbliżonej do obecnej. Przykładem
tego mogą być formy azylu istniejące w Izraelu, których opis znajdujemy w Starym Testamencie
i które można prześledzić aż do zaawansowanego okresu kultury chrześcijańskiej .
Spośród form prawa do azylu należy rozróżnić azyl o podłożu religijnym i świeckim . Udzielanie
azylu w kulturze Izraela było ściśle związane z wyobrażeniami religijnymi. Uciekinierzy uzyskiwali
bezpieczeństwo przed swoimi prześladowcami , gdy docierali do miejsca uświęconego, z którego nie
mogli być wyciągnięci Siłą .4 Można więc powiedzieć, że w opisanych w Starym Testamencie
przypadkach udzielany azyl miał podłoże religijne. Ochrona w świątyni Jahwe nie była jednak
udzielana wszystkim na takich samych prawach. Wprawdzie można stwierdzić, że ten, kto objął różki
ołtarza, a więc owe kolumienki znajdujące się w czterech rogach ołtarza całopalnego, ten mógł
regularnie cieszyć się ochroną jako uciekinier, ale ochrona ta zależała jeszcze od tego, czy uciekinier
był wolny od wszelkiej zbrodni. Wynika to z pierwszej Księgi Królewskiej (1 , 51-52),,1 oznajmiono
Salomonowi, mówiąc: Oto Adonijasz boi się króla Salomona, a oto uchwycił się rogów ołtarza,
mówiąc: Niech mi dziś przysięże król Salomon, że nie zabije sługi swego mieczem. Tedy rzekł
Salomon: Jeźli będzie mężem statecznym, nie spadnie i włos z niego na ziemię; ale jeżeli się w nim
znajdzie co złego, pewnie umrze".
Wynikało to z faktu , że Bóg był pojmowany jako ucieleśnienie najwyższej sprawiedliwości,
a ołtarz nie mógł być miejscem schronienia dla zła. Z tego względu ochrona ołtarza - jak to wynika
z Księgi Wyjścia (Ex) 21 , 14 - przysługiwała jedynie niewinnym - " Ale jeśliby kto umyślnie przeciw
bliżniemu swemu zasadziwszy się zdradą zabił go, i od ołtarza mego weźmierz go, aby umarł".
Analizując starotestamentowe prawo azylu można, przeprowadzić też podział na azyl prawa
krajowego i prawa międzynarodowego. O azylu w rozumieniu prawa krajowego można mówić
wówczas, gdy ochrona jest udzielana uciekinierowi na terytońum państwa, w którym uciekinier jest
prześladowany i udzielana jest przez takie osoby i w takich miejscach, które podlegają zwierzchnictwu tego państwa, zarówno w sensie terytorialnym, jak i w sensie osobowym. O azylu w rozumieniu
prawa międzynarodowego mówi się wówczas, gdy w problematyce azylu udział biorą dwa państwa:
kraj pochodzenia uciekiniera, a więc państwo prześladujące oraz państwo przyjmujące. s
Przykładem udzielania azylu w Starym Testamencie są przekazy z l. Księgi Samuela (XXVTI,
1-12; XXIX, 2-11), która mówi o tym, że Achis król z Get udzielił azylu królowi Dawidowi i jego 600
wojownikom oraz ich rodzinom. Warunkiem udzielenia azylu było jednak występowanie Dawida
w roli przybocznego, uczestniczenie przez jego wojowników w wyprawach wojennych oraz
przekazywanie Achisowi wszelkich łupów wojennych.
ludzkości

M . WolJenschlager, Handbuch des Asylrechts, Baden-Baden 1980, Bd. 1, s. 55 fI
Ibjd. , s. 55.
s Ibid., s. 56.
6 http://www.unhcr .de/news/pr/pmOOO902.htm; http://www.unhcr.de/news/pr/pm013101.htm.
3

4
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Ochronie prześladowanych na terytorium Izraela służyło udzielanie azylu w określonych
miejscach. Tego rodzaju miejsca były w Starym Testamencie ulokowane zarówno w sferze
protektoratu wpływowych osobistości, jak i na obszarze całych miast. O azylu w sferze protektoratu
świadczy przekaz dotyczący jego udzielenia na obszarze znajdującym się pod szczególną ochroną
możnych. W Księdze 2. Samuela (XJV,I-ll) odnajdujemy informację o tym, jak pewna niewiasta
z Tekui, która obawiając się o życie swego ostatniego syna zagrożonego zemstą rodową zwróciła się
do króla z prośbą o udzielenie jej synowi ochrony przed tą zemstą "Tedy ona rzekła: Wspomnij
proszę, królu, na Pana Boga twego, aby się nie mnożyli mściciele krwi na zgubę, a nie zgładzili syna
mego. r odpowiedział: Jako żywy Pan, że nie spadnie i najmniejszy włos syna twego na ziemię".
O azylu na obszarze miasta jest mowa w Księdze J ozuego (XX, 1-9), o tym, że Pan kazał wydzielić
części miast służące do ucieczki tym, którzy zabili kogoś przypadkowo, a chcieli ujść zemście rodziny
zabitego - "Te6 były miasta dla ucieczki wszystkim synom Izraelskim, i cudzoziemcom, którzy
mieszkali w pośrodku nich, aby tam uciekał każdy, ktoby kogo zabił z nieobaczenia, a nie był
zamordowan przez tego, który by się krwi chciał mścić, ażby pierwój stanął przed zgromadzeniem".
Jak więc widać na podanych przykładach, bez instytucji prawnej azylu nie mógł być
przezwyciężony przerażający system zemsty rodowej. Zemsta rodowa była w starożytnym Izraelu
uznaną instytucją prawną. Nie istniało jeszcze wówczas pojęcie publicznego występku Ofaz kary
publicznej. Wszystkie wykroczenia traktowane były jako sprawa prywatna, ich zadośćuczynienie
było obowiązkiem najbliższych krewnych rodziny ofiary w drodze zemsty na sprawcy. Należy
podkreślić, że ochrony w miejscu schronienia udzielano wyłącznie nieumyślnemu zabójcy. Sprawca
zabójstwa z premedytacją nadal mógł zostać zabity. Rozróżnienie to wynikało z przekonania, że
sprawca zabójstwa nieumyślnego będący narzędziem w ręku Boga nie może być uznany za
odpowiedzialnego za swój czyn. Za zasadne przyjmowano więc, że Bóg - jako właściwy winny
zabójstwa - ratował nieumyślnego zabójcę, udzielając mu azylu, a decyzja o dopuszczeniu do ołtarza
ofiarnego lub o wydaniu uciekiniera leżała w rękach kapłanów.
Azyl dla cudzoziemców według przekazu Starego Testamentu wchodził w rachubę przede
wszystkim dla podróżujących kupców. Potrzebowali oni ochrony w postaci udzielanego azylu,
ponieważ atmosfera panująca wśród ludu Izraela nacechowana była ksenofobią. Wspólnota
obejmowała ochroną wyłącznie tych, którzy do niej należeli. Taka niechroniona prawem pozycja
kupca z obcego kraju nie była jednak zgodna z interesami handlowymi Izraelitów. Uważano za
korzystne zawieranie i utrzymywanie stałych kontaktów handlowych z obcokrajowcami. Konsekwencją takiego sposobu rozumowania było ustanowienie tzw. osobistego azylu. Polegał on przede
wszystkim na udzielaniu prywatnej gościny. W ten sposób udzielania azylu stało się instrumentem
promocji handlu, gdyż pochodzący z obcego kraju kupiec świadczył gospodarzowi usługi maklerskie
i przyczyniał się do wzrostu jego majątku. Nie dziwi więc, że udzielającymi azylu byli często
naczelnicy miast i przywódcy państw, gdyż tylko w ten sposób mogli oni objąć ochroną swobodę
obrotu handlowego i uczestniczyć w korzyściach stąd wynikających.
Nierozerwalnie z azylem związana jest też ekstradycja. O właściwym prawie do azylu można mówić
wyłącznie wówczas, gdy istnieje jednocześnie jego korelat w postaci instytucji ekstradycji. W innych
przypadkach prawa do azylu można określać jedynie jako prawo faktycznie istniejące. Stosowanie
ekstradycji w Starym Testamencie uzasadnia w pełni uznanie właściwego prawa do azylu. Instytucja
ekstradycji była wprawdzie - w porównaniu do dzisiejszych wymogów prawnych - czymś bardzo
niedoskonałym. Nie ma bowiem ani źródeł ustanawiających formalne przesłanki procedury ekstradycji
ani też katalogu czynów, których popełnienie pociągało za sobą skutek ekstradycji. W Księdze
Jeremiasza (XXVI, 20-23) opisany został przypadek króla, który wysłał dostojnego członka kręgu
dworskiego wraz z oddziałem policyjnym do Egiptu w celu uzyskania zgodnej z zawartym traktatem
ekstradycji przestępcy politycznego "Którzy wywiódłszy Uryjasza z Egiptu, przywiedli go do króla
Joakima; i zabił go mieczem, i wrzucił trupa jego do grobów ludu pospolitego".
Z powyższych rozważań wynika, że prawna instytucja azylu została ukształtowana w istotny
sposób przez kulturę duchową oraz przez stosunki społeczne wspólnoty. Udzielanie azylu według
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przekazów Starego Testamentu służyło jako sposób korygowania niedoskonałości istniejącego
prawnego a jego celem było udzielenie ochrony obcokrajowcom i niewolnikom, której byli oni pozbawieni.
Wraz z rozwojem społecznym zmieniał się charakter prawa azylowego, tzn. jego dotychczasowa
funkcja ochronna mająca charakter religijny nabrała z czasem znaczenia politycznego. Wydaje się, że
ogólne warunki powodujące obecnie konieczność przyznawania prawa do azylu są nadal porównywalne z warunkami opisanymi w Starym Testamencie. Wprawdzie dzisiaj w centrum problematyki
azylowej znajduje się obejmowanie ochroną tylko przed politycznym prześladowaniem i tylko
cudzoziemców, mimo to ogólne warunki, dla których niegdyś azyl stał się koniecznością, są zbliżone
do warunków obecnie panujących , np. udzielanie azylu ofiarom przemocyanieudzielanie go
terrorystom. Obecnie ubieganie się o azyl jest dostępniejsze ze względu na istnienie państw o ustroju
demokratycznym, powszechny dostęp do informacji, rozwój instytucji zajmujących się tym
problemem (Amnesty International), rozwój środków transportu, istnienie dużych skupisk etnicznych w krajach imigracyjnych. W chwili obecnej Europa a szczególnie tzw. Europa Zachodnia ze
względu na relatywnie wysoki poziom życia stała się celem masowej imigracji ekonomicznej z całego
świata . Zamykanie możliwości legalnego pozostania poprzez zaostrzanie przepisów imigracyjnych
lub zakaz werbunku obcej siły roboczej spowodowały nadużywanie obowiązujących w RFN
humanitarnych przepisów azylowych. Stało się to przyczyną wspólnego zaostrzania i ujednolicania
polityki państw Unii Europejskiej wobec wnioskujących o jego udzielenie np. poprzez wprowadzenie
w RFN do Ustawy Zasadniczej w 1993 roku tzw. poprawki azylowej. Mimo chwilowego
zmniejszenia się liczby wniosków zjawisko to ponownie zaczyna wykazywać tendencję wzrostową,
np. w roku 1998 złożono w krajach Unii Europejskiej 297920 wniosków, w roku 1999 - 354170
wniosków, a w roku 2000 - 3895906. Istniejące różnice w rozwoju politycznym i ekonomicznym
między poszczególnymi państwami powodują, że instytucja azylu w bardzo wielu przypadkach jest
nadal potrzebna i nie ma państwa, które poprzez stosowne zapisy byłoby przeciwne jej stosowaniu.
Problemem pozostaje odróżnienie osób rzeczywiście potrzebujących ochrony przed prześladowa
niem od imigrantów ekonomicznych . Może to służyć jako argument dla tezy, że mimo upływu tysięcy
lat i dokonujących się zmian społecznych i rozwoju innych pozaazylowych form udzielania ochrony,
udzielanie azylu nie stało się anachronizmem i niestety w dalszym ciągu w bardzo wielu przypadkach
ze względów humanitarnych jest nadal konieczne.
państwowego porządku

Marek Monlewka

Ustrój organów ochrony prawnej, red. BogumiJ Szmulik, Marek ŻInigrodzki,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 551.
Ustrój organów ochrony prawnej to publikacja stanowiąca kolejne, zaktualizowane oraz
znacznie rozszerzone wydanie książki o tym samym tytule, która ukazała się w 2001 r. nakładem
Wydawnictwa UMCS. Zasadniczym celem, jaki przyświecał zespołowi autorów złożonemu z pracowników Zakładu Systemów Politycznych Wydziału Politologii oraz Wydziału Prawa i Administracji, było - zarówno przy tworzeniu pierwotnej, jak i aktualnej jego wersji - przygotowanie
kompletnego, wyczerpującego opracowania tej problematyki, które służyć ma przede wszystkim,
jako podręcznik wykorzystywany w procesie dydaktycznym. Jednakże ze względu na merytoryczny
charakter zawartych w nim informacji oraz społeczny wymiar poruszanej problematyki, jak
stwierdzili redaktorzy tomu: ,,[...) znajomość mechanizmów funkcjonowania pewnych organów
w nowoczesnym i demokratycznym państwie prawnym stała się konieczna niemal powszechnie" .
Dynamiczne przemiany społeczne i ustrojowe oraz stawiane społeczeństwu wymagania w procesie
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dostosowywania jego urządzeń, instytucji i rządzących nimi norm prawnych do wspólnotowego
porządku prawnego, dostarczają wielu powodów, dla których szczególnie użyteczna staje się
publikacja wyczerpująca temat zasad i sposobów realizacji ochrony prawnej w Polsce. Zadanie,
przed którym stanęli autorzy było tym trudniejsze, że proces twórczy wymagał nieustannej kontroli
i aktualizacji, ze względu na liczne, wchodzące w życie niejako na "bieżąco" zmiany i nowelizacje
uregulowań ustawowych tworzących system ochrony prawnej obywateli (np. ze względu na
wchodzące w życie od l stycznia 2004 r. nowe przepisy dotyczące sądownictwa administracyjnego, na
końcu książki zamieszczono aneks zawierający aktualnie obowiązujący stan prawny). Procesy
znoszenia jednych organów oraz tworzenie w ich miejsce lu b równolegle innych, a także zmiany zasad
ich funkcjonowania charakterystyczne dla doby transformacji i integracji, znalazły swoje odzwierciedlenie w procesie twórczym, przesądzając o kompetencji autorów i aktualności dzieła.
Struktura zbioru jest przejrzysta i czytelna - składa się z ośmiu rozdziałów. Pierwszy, poświęcony
konstytucyjnemu systemowi żródeł prawa w Polsce (autor: Zbigniew Szeliga), stanowi bazę
- wprowadzenie do pozostałych siedmiu, poświęconych poszczególnym organom ochrony prawa,
a sklasyflkowanych według ich funkcji. Zadaniem artykułów tworzących opracowanie jest cało
ściowe omówienie struktury i funkcjonowania poszczególnych organów. Zostały one przygotowane
zgodnie z jednolitym, logicznym wzorcem, na który składają się zazwyczaj dające się wyodrębnić
analogiczne elementy: tradycje i geneza organu, teorie naukowe wyjaśniającejego charakter i pozycję
w systemie organów państwa, ewolucja sposobu funkcjonowania i struktury organu, obowiązujący
aktualnie stan prawny - rok 2003, prawo materialne i procedury, praktyka i funkcjonowanie organu
w życiu społecznym.
W większości artykułów tworzących publikację, współczesny kształt instytucji i organów
tworzących porządek ustrojowo-prawny w Polsce przedstawiony został nie tylko na tle poprzedzających go tradycji, ale i w zestawieniu z analogicznym systemem obowiązującym w innych
państwach europejskich. Wskazuje się na istniejące rozbieżności i luki w prawie wymagające
uzupełnienia i uregulowania (np. kwestia statusu Sądu Najwyższego jako naczelnego organu
sądowego w ustawie o SN, której to zasady nie zawiera Konstytucja z 1997 r. - s. 98). Analiza
poszczególnych instytucji ustrojowych dokonywana jest z punktu widzenia zgodności z zasadami
demokratycznego państwa prawa, tradycjami parlamentaryzmu europejskiego oraz Monteskiuszowską zasadą trójpodziału władz.

Wiele miejsca poświęcono fundamentalnej roli Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,
organom - gwarantom praworządności współczesnego państwa demokratycznego. T. Bichta i B.
Szmulik rozpoczęli artykuł pl. Trybunał Konstytucyjny, od przedstawienia polskiej tradycji kontroli
konstytucyjności ustaw. W II RP - kontrola sprawowana przez prezydenta była raczej iluzoryczna,
zaś w PRL powszechnie panował pogląd, że jest to instytucja reakcyjna, a przecież w państwie
socjalistycznym miało obowiązywać pełne zaufanie w stosunku do sprawiedliwej woli ludu,
w związku z czym kontrolę taką uznano za zbędną. Powołanie w 1985 r. Trybunału Konstytucyjnego,
dało początek nowoczesnym formom sprawowania kontroli konstytucyjności ustaw. Do niezwykle
istotnych zadań, które powierzono tej instytucji, należało także ustalanie powszechnie obowiązującej
wykładni ustaw, w poprzednim systemie - kompetencji przypisanych do Rady Państwa. Autorzy
podkreślają także znaczenie funkcji sygnalizującej Trybunału Konstytucyjnego, której realizacja
zapewnić ma spójność porządku prawnego poprzez "wychwytywanie" luk i uchybień w obowiązują
cym prawie. Konstytucja z 1997 r., określając pozycję TK w systemie organów państwa, potwierdziła
jego charakter jako władzy sądowniczej, znacznie rozszerzając kompetencje tego organu. Obok
podstawowych zadań związanych z oceną pionowej zgodności norm prawnych, wynikającej
z konieczności utrzymania nadrzędności Konstytucji i hierarchicznego systemu żródeł prawa,
autorzy za szczególnie ważne novum uznają uprawnienia TK związane z kontrolą zgodności
postanowień umów międzynarodowych z Konstytucją. Uprawnienia TK do sprawowania kontroli
zgodności ustaw z ratyflkowanymi umowami międzynarodowymi mają istotne znaczenie dla m. in.
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dla zapewnienia zgodności ustawodawstwa krajowego z Europejską Konwencją Praw Człowieka. Za
niezwykle użyteczną społecznie instytucję prawa konstytucyjnego uważa się skargę konstytucyjną,
na podstawie której obywatele zyskują skuteczny środek służący ochronie ich praw i wolności
określonych w ustawie zasadniczej.
Funkcję Trybunału Stanu, jako gwaranta praworządności współczesnego państwa demokratycznego, przedstawia M. Kowalska. Przypomina na wstępie o średniowiecznej Anglii, jako
kolebce odpowiedzialności konstytucyjnej i jej pierwowzorze, jakim była instytucja impeacłunent,
realizowana przez Izbę Gmin jako oskarżyciela, zgodnie ze specjalną procedurą karną. W formie
usankcjonowanej przez konstytucję organ tego typu pojawił się po raz pierwszy w Stanach
Zjednoczonych w 1787 r., w Europie - funkcjonował w formie specjalnego organu sądowego.
W Polsce po raz pierwszy zapis ustawowy uzyskał w Konstytucji 3-go Maja 1791 r., jako Sąd
Sejmowy. Współcześnie, po raz pierwszy TS spełnił swą rolę, kiedy skazanych zostało dwóch
ministrów w tzw. "aferze alkoholowej".
W części dotyczącej Naczelnego Sądu Administracyjnego (autor: Bogumił Szmulik) podkreślono
znaczenie sądowej kontroli administracji, stanowiącej jeden ze standardowych i niezwykle ważnych
elementów modelu ustrojowego państw kontynentalnej Europy - współczesnego państwa prawnego.
Za jego istotę uważa się oddzielenie sądownictwa powszechnego od administracyjnego (NSA orzeka
kasatoryjnie i sprawuje kontrolę legalności, a nie celowości - nadzór). Autor artykułu przedstawia
proces dostosowywania się sądownictwa administracyjnego do zmieniającej się rzeczywistości
społecznej, czego wyrazem było m. in. wprowadzenie w latach 90. skargi na bezczynność organu oraz
rozszerzenie możliwości korzystania przez obywateli z zaskarżania decyzji administracyjnych
poprzez inicjowanie skarg, mających na celu uzyskanie tzw. "wyroku merytorycznego", a nie
wyłącznie kasatoryjnego.
Artykuł Małgorzaty PodoI ak, Sąd Lustracyjny oraz Krzysztofa Daszyńsldego, Sąd Antymonopolowy poświęcone są instytucjom mającym charakter całkowicie nowatorski w polsldm
systemie organów ochrony prawnej. Sąd Lustracyjny powołany został w 1997 r. dla orzekania
o zgodności z prawdą orzeczeń dotyczących pracy służby w organach bezpieczeństwa, zaś Sąd
Antymonopolowy działa od 1999 r., jako organ kontroli rozstrzygnięć Urzędu Antymonopolowego
oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdaniem autora, ustawa z 5 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, stanowi znaczący krok w Iderunku dostosowania polsIdego
prawa do standardów europejsldch, a jego stosowanie przez organy administracji i Sąd Antymonopolowy umożliwi spełnienie wymogów zawartych w aquis communitaire.
W części dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa, powołanie tej instytucji za niezwykle ważny
moment w dziejach polskiego sądownictwa uznaje autor B. Szmulik. Przypominając idee, jalde
przyświecały procesowi tworzenia tego organu (dążenie do instytucjonalnego zagwarantowania
niezawisłości sędziów, zwłaszcza w związku z ich nieusuwalnością oraz wzmocnienie uprawnień
samorządu sędziowsldego w sprawach osobowych i organizacyjnych sądów), wskazuje jednocześnie
na specyficzną pozycję KRS wśród organów państwowych, nie jest ona bowiem w świetle
Konstytucji organem władzy, administracji, czy samorządu, chociaż w sprawach kadrowych sędziów
wykonuje zadania administracji państwowej i w tej samej dziedzinie pełni funkcję organu samorządu
sędziowsldego. Dla identyfikacji tego organu autor słusznie przytacza orzeczenie Sądu Najwyższego,
określającego KRS jako: "część struktury centralnych organów administracji wymiaru sprawiedliwości z pewnymi uprawnieniami właściwymi dla samorządu zawodowego".
W opracowaniu uwzględniono i omówiono również wszystlde "młode" instytucje i organy
składające na się na system ochrony prawnej, ukształtowany w rezultacie transformacji ustroju
państwa, np. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (utworzona w miejsce dawnego Komitetu ds.
Radia Telewizji), Instytut Pamięci Narodowej, Rzecznik Interesu Publicznego, Generalny Inspektor
Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Agencja Bezpieczeństwa
Publicznego i Agencja Wywiadu powołane w miejsce Urzędu Ochrony Państwa. Przedstawiono
także sposoby dostępu i wykonywania zawodów związanych z realizacją uprawnień obywateli do
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ochrony prawnej, jak np. zawód doradcy podatkowego, czy asystenta sędziego. W opinii autorów
informowania o sposobach funkcjonowania tego typu organów jest związana
z rosnącymi społecznymi potrzebami realizacji podmiotowych praw obywateli do ochrony ich
konstytucyjnych uprawnień.
Analizując sposoby funkcjonowania organów państwowych i ich funkcje, autorzy odwołują się
do teorii stworzonych przez wybitnych specjalistów prawa państwowego. Nie unikając rozstrzygania
skomplikowanych zagadnień instytucji życia publicznego, prezentują składające się na nie uregulowania i zasady z różnych perspektyw i akcentują najistotniejsze ich elementy (np. problem miejsca
NIK w klasycznym schemacie podziału władzy oraz problem samego pojęcia kontroli pozostającego
poza regulacją konstytucji, zob. B. Szmulik, Najwyższa Izba Kontroli, s. 228). Jedynym dającym się
zauważyć niedostatkiem, jest to, iż nie przedstawiono szerszej analizy rezultatów oraz postulatów
i perspektyw funkcjonowania organów w życiu państwowym i społecznym, co nie ujmuje znacznym
wartościom poznawczym pracy, stanowiącej całościowe, a co najważniejsze wyczerpujące i aktualne
opracowanie obejmujące problematykę instytucji tworzących porządek ustrojowo-prawny.
konieczność rzetelnego

Ewa Nowak

Beata Klimkiewicz, Mniejszości narodowe w sferze publicznej: reprezentacje,
praktyki i regulacje medialne, Kraków 2003, s. 332.
W 2003 roku ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego monografia
autorstwa Beaty Klimkiewicz: Mniejszości narodowe w sferze publicznej: reprezentacje, praktyki
i regulacje medialne. Publikacja dofinansowana zostala przez Open Society lnstitute George'a Sorosa
w Budapeszcie, jako że poruszana przez nią problematyka wpisuje się znakomicie w promowane
przez instytut badania, w tym głównie koncentrujące się wokół pojęcia open society (społeczeństwo
otwarte). Termin ten zaproponował po raz pierwszy francuski flłozof Henri Bergson, a następnie
rozpropagował Karl Popper. Jednym z podstawowych założeń koncepcji open society jest
respektowanie praw i zdania mniejszości. Realizację tego postulatu doskonale widać właśnie w sferze
publicznej, w szczególności w aspekcie polityki mass mediów (centralnych instytucji sfery publicznej)
wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz sposobu funkcjonowania etniczności w mediach.
Autorka-doktor nauk politycznych B. KJimkiewicz, reprezentuje krakows.ki ośrodek naukowy.
Jest pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Publikacja stanowi wynik połączenia zainteresowań naukowych autorki na gruncie
medioznawstwa i badań nad mniejszościami narodowymi, jak i aktywności społeczno-zawodowej.!
Członowość tytułu: mniejszości narodowe w sferze publicznej, reprezentacje, praktyki i regulacje
medialne, odzwierciedla konstrukcję pracy. Publikacja składa się z czterech części, poprzedzonych
krótkim wprowadzeniem: 1. Sfera pu bliczna, media a etniczność (s. 15- 90); II . Sfera przedstawiania
(s . 91 - 168); III. Sfera produkcji dziennikarskiej (s . 169-216); IV. Sfera polityki medialnej (s.
217-289). Pracę uzupełniono aneksem wprowadzającym zainteresowanego czytelnika w szczegółowe
techniki i metody gromadzenia materiału empirycznego oraz bibliografię, zawierającą ponad 350
pozycji.
Treść części l ogniskuje się wokół pojęcia sfery publicznej oraz prezentacji badań i rozważań
teoretycznych dotyczących funkcjonowania etniczności w mediach. Pojęcie sfery publicznej autorka
M.in. w latach 1993-1995 redaktor miesięcznika Zivot wydawanego przez Towarzystwo
w Polsce; w latach 1994-1998 - dziennikarz magazynu mniejszości narodowych
i etnicznych U siebie, nadawanego przez oddział krakowsld TVP.
1
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stara się zdefiniować poprzez prezentację , mającej fundamentalne znaczenie dla medioznawstwa
i teorii komunikowania społecznego , teorii Jorgena Habermasa, przedstawionej w 1961 r . oraz jej
krytyki ze strony innych badaczy w latach 90. XX w.
W rozumieniu J. Habermasa sfera publiczna to: ,,[...] dziedzina życia społecznego, gdzie zachodzi
taka wymiana informacji i poglądów związanych z interesem publicznym, że opinia publiczna
kształtuje się jako sila polityczna". Podstawowym celem pracy jest więc odpowiedz na pytanie, jak
mniejszości uczestniczą w kształtowaniu sfery publicznej. Jednym ze wsk ażnik ów konstytuowania się
oraz funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego jest bowiem udział mniejszości narodowych
w sferze publicznej.
Uzupełnieniem rozważań teoretycznych w części I jest prezentacja problematyki dotyczącej
mniejszości narodowych, koncentrująca się wokół zagadnień definicyjnych oraz charakterystyki
mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce z zarysem historycznym.
Mniejszość narodową lub etniczną autorka definiuje, jako: ,,[... ] grupę ludzi przekonanych
o wspólnocie odziedziczonej i specyficznej kultury, oraz posiadających organizację umożliwiającą
autoprezentację własnej tożsamości w sferze publicznej, gdzie dominuje inna grupa etniczna/narodowa, przy czym rozróżnienie między mniejszością narodową i etniczną ma znaczenie
funkcjonalne przede wszystkim dla sfery prawa i polityki".
Szczególnie godne uwagi są trzy pozostałe części pracy oparte na badaniach empirycznych.
Rozważania na temat udziału mniejszości narodowych i etnicznych w sferze publicznej autorka
umieszcza w przestrzeni porównawczej, koncentrując badania empiryczne na przykładzie Polski
i Wielkiej Brytanii. Główne pytania postawione przez autorkę ogniskowały się wokół kwestii, czy
udział mniejszości w przestrzeni publicznej ma wymiar kulturowy czy polityczny, przy okazji jakich
wydarzeń i w jakich rolach najczęściej przedstawiane są mniejszości w mediach brytyjskich i polskich.
Badania przeprowadzone zostały w latach 1997- 1999.
W części badań poświęconej mediom brytyjskim analizie poddane zostały następujące tytuły
prasowe: The Guardian, The Times i Sunday Times, The Independent i Independent on Sunday, The
Observer oraz główny program informacyjny w kanale telewizji BBC 1 - BBC - Nine O 'C/ock News.
Natomiast na polskim rynku medialnym: Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza , Wprost, Polityka,
a w sferze produkcji telewizyjnej główne wydanie Wiadomości w TVP l.
Publikacja B. KJirnkiewicz mieści się na styku dwóch obszarów badawczych politologii:
medioznawstwa oraz badań etnicznych. Wyjściową kategorią analizy stało się pojęcie sfery
publicznej, w tym jej trzy podstawowe komponenty: sfera przedstawiania, sfera produkcji
dziennikarskiej oraz sfera polityki medialnej . Na bazie tych pojęć autorka konstruuje rozważania
oparte na materiale empirycznym.
W 11 części pracy poświęconej sferze przedstawiania dokonana zostala analiza ilościowa
i jakościowa obrazu medialnego mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce.
W polu zainteresowania autorki znalazły się takie kwestie szczegółowe, jak: częstotliwość pojawiania
się etnicznych wydarzeń medialnych i poszczególnych mniejszości, przy okazji jakich wydarzeń
i w jakich rolach prezentowane są mniejszości narodowe w mediach, jakie tematy poruszane są
najczęściej. Z analizy polskiego obrazu medialnego autorka wyprowadza ogólną tendencję, iż
w mediach polskich mniejszości występują częściej w dyskursie kulturalnym i historycznym niż
politycznym.
W części
Sfera produkcji dziennikarskiej analizie podane zostały założenia i realizacja polityki
redakcyjnej oraz reguły postępowania dziennikarzy dotyczące zasad selekcji tematów, relacjonowania wydarzeń , ważności tematów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych dla
poszczególnych redakcji , stopnia ważności poszczególnych mniejszości oraz polityki kadrowej.
Podstawą dla rozważań autorki były ankiety wypełniane przez redaktorów naczelnych badanej
gazety lub wiadomości telewizyjnych oraz informacje uzyskane metodą wywiadu indywidualnego.
Ostatnia część pracy dotyczy strategii ksztahowania, regulacji i realizacji polityki medialnej
wobec mniejszości narodowych w obu państwach, a więc działalności instytucji rządowych
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i pozarządowych w sferze dostępu mniejszości do mediów, obowiązujących regulacji prawnych oraz
stosowania polityki medialnej wobec mniejszości, czego wyrazem jest obecność czasopism mniejszości na rynku prasowym oraz dostęp do radia i telewizji. Podsumowanie stanowią rozważania
porównawcze prezentujące podobieństwa i różnice pomiędzy polskim i brytyjskim modelem
obecności zagadnień etnicznych w mediach.
Tytuł pracy wskazuje, iż autorka koncentruje swe rozważania na zagadnieniach teoretycznych.
Niewątpliwie brakuje w tytule dookreślenia zakresu terytorialnego pracy, a więc wskazania, iż
publikacja dotyczy mniejszości narodowych w Polsce i Wielkiej Brytanii w ujęciu porównawczym.
O wiele lepszą orientację dla potencjalnego czytelnika, co od zawartości pracy mógłby mieć na
przykład tytuł: Mniejszości narodowe w sferze publicznej 1\1 Polsce i Wielkiej Brytanii: reprezentacje,
praktyki i regulacje medialne, czy też Mniejszości narodowe w sferze publicznej: reprezentacje, praktyki
i regulacje medialne w Polsce i Wielkiej Brytanii w ujęciu porównawczym. Sama autorka wskazuje
wszakże, iż główną metodą badań była analiza porównawcza oraz, że " Przestrzenią porównawczą
dla rozważań na temat udziału mniejszości narodowych i etnicznych w sferze publicznej jest Polska
i Wielka Brytania" . Widoczny jest więc brak zaakcentowania i podkreślenia charakteru ujęcia
tematu w tytule.
Pewnym mankamentem, dla polskiego odbiorcy, jest zastosowanie harwardzkiego systemu
odsyłaczy, charakterystycznego dla anglosaskiej literatury naukowej. Umieszczanie w tekście
głównym odsyłaczy do cytowanej literatury burzy odbiór tekstu, odwracając uwagę i zakłócając
podążanie za wywodami autorki. W polskiej literaturze naukowej, szczególnie z zakresu nauk
społecznych, nadal utrzymuje się sposób tradycyjny, polegający na umieszczaniu w tekście
zasadniczym jedynie odsyłaczy cyfrowych, zasadnicza zaś treść przypisu umieszczana jest poza
tekstem głównym. Zastosowany przez autorkę sposób dokumentacji prezentowanych treści, będący
w zasadzie pomieszaniem dwóch wyżej wspomnianych sposobów, dodatkowo według niezbyt
jasnych zasad, w konsekwencji doprowadził do błędów. 2
Pracę wieńczy bibliografia zawierająca wykaz ponad 350 publikacji. Wspomniany wyżej
zastosowany sposób sporządzania przypisów utrudnia jednak identyfikację pozycji w najszerszym
zakresie wykorzystanych przez autorkę jako baza źródłowa. Szeroka bibliografia obejmuje pozycje
o zróżnicowanej tematyce, co wynika z interdyscyplinarnego charakteru pracy. DoŚĆ liczną grupę
stanowią publikację anglojęzyczne z zakresu medioznawstwa i zagadnień etnicznych. Autorka nie
uwzględniła jednak w bibliografii ŻTódeł internetowych, na które powołuje się w części pracy
poświęconej polityce medialnej, jak również nie wymieniła tytułów prasowych, które stanowiły
podstawowy materiał ŻTódłowy w części pracy opartej na badaniach empirycznych.
Jest to publikacja w nowatorskim ujęciu podejmująca istotne aspekty badań etnicznych.
W polskiej literaturze naukowej z zakresu nauk społecznych zagadnienia związane z mniejszościami
narodowymi i etnicznymi podejmowane były głównie w ujęciach socjologicznych, historyczno-politologicznych czy prawniczych. Badania etniczne na gruncie medioznawstwa stanowią novumna
gruncie polskim, ale mają długą tradycję i bogaty dorobek w literaturze anglojęzycznej . Jednocześnie
pojawienie się tej pracy stanowi pewien wyraz rozwoju badań politologicznych nad mniejszościami

2 System ten sprzyja powstawaniu błędów, które uniemożliwiają identyfIkację pozycji, na które
autorka się powołuje i tym samym uniemożliwia czytelnikowi dotarcie do opracowań, które
szczegółowiej przedstawiają sygnalizowane treści. Np. na s. 17 i 18 autorka powołuje się na pozycję
autorstwa Thompsona z 1994 r., natomiast w bibliografii umieszczone zostały opracowania
J. Thompsona z 1993 r. i K. Thompsona z roku 1997, nie wiadomo więc, na którą z tych pozycji
i czyjego autorstwa autorka się powołuje, czy też może publikacja Thompsona z 1994 r. nie została
umieszczona w bibliografIi. Takich błędów jest niestety więcej: na s. 19 (Habermas, 1999),
w bibliografii chronologicznie najnowsza pozycja Habermasa z 1996 r., na s. 57 Gellner, s. 40
Anderson, s. 48 Merelman itd.
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narodowymi, tzn. przekierowanie zainteresowania badaczy z ujęć historycznych i formalnoprawnych na badanie obecności kwestii etnicznych w sferze publicznej.
Reasumując, wskazać należy na wysokie walory poznawcze omawianej monografii. Praca B.
Klimkiewicz stanowi interesujący, z punktu widzenia polskiego odbiorcy, rekonesans wśród mediów
w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie prezentując rozwiązania brytyjskie, stanowi źródło porównań dla
rozwiązań i regulacji stosowanych na gruncie polskiego prawodawstwa i praktyki medialnej wobec
mniejszości narodowych.
Ewa

Pogorzała

Włodawa miasto i region na przełomie XX/XXI wieku, pod red. Edwarda
Olszewskiego, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Włodawskiej, Lublin-Włodawa
2002, s. 396
Jest to forma monografii popularnonaukowej będąca próbą jak najpełniejszego zebrania
i usystematyzowania wiedzy dotyczącej Włodawy i regionu na przestrzeni ostatnich lat. Praca jest
kontynuacją opublikowanej w 1991 roku monografii Dzieje Wlodawy prezentującej przeszłość
miasta i regionu . Obie prace powstały dzięki zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Włodawskiej . Założeniem autorów publikacji jest próba pokazania szeroko pojętych zmian, jakie
zaszły we Włodawie od początku lat 90., czyli w okresie transformacji systemowej kraju.
Teksty są bardzo zróżnicowane tematycznie, autorzy poruszają szereg kwestii związanych
z miastem i regionem, poczynając od walorów przyrodniczych przez fakty życia społecznego,
gospodarczego, politycznego czy kulturalnego. Układ treści jest problemowo-chronologiczny.
Monografia zawiera 23 artykuły przygotowane przez 28 autorów. Są nimi głównie osoby
związane od wielu lat z ziemią włodawską, pasjonaci, byli i obecni mieszkańcy, a także pracownicy
naukowi UMCS w Lublinie i innych instytucji.
Pozycja ta jest źródłem wielu cennych informacji dla osób poszukujących konkretnych,
szczegółowych faktów dotyczących życia miasta oraz regionu. Jest to wartościowy zbiór adresowany
głównie do społeczności lokalnej Włodawy. Posiada również dużą wartość dla środowisk naukowych, studentów zajmujących się problematyką dotyczącą miasta i jego walorów, np. przyrodniczych czy historycznych. Jest ciekawą lekturą dla pasjonatów, wielbicieli i miłośników tej małej
ojczyzny, jak również turystów, którzy zechcieliby zwiedzić tereny styku wielu kultur czy odpocząć
w warunkach czystego środowiska naturalnego.
Monografia nie jest wolna od wad, autorami są często osoby nieposiadające doświadczenia
w publikacji tekstów. Niektóre artykuły zaledwie zarysowują problematykę i nie są wystarczająco
udokumentowane bibliograficznie. Forma przedstawienia materiału często odbiega od wyznaczonych standardów dla tego typu prac. Widoczny jest często brak dystansu historycznego autora do
problematyki oraz trudności w d ostępie do źródeł. Opisanie jednak chociaż pewnego aspektu danego
zjawiska daje możliwość uchwycenia zachodzących procesów i zmian przez to jest bardzo cenne.
Zamieszczenie mapy samego miasta i okolic spowodowałoby, że książka byłaby bardziej czytelna
i ułatwiłaby czytelnikowi znalezienie miejsc, które tak plastycznie opisują autorzy. Brak mapy
rekompensująjednak zdjęcia prezentujące walory przyrodnicze, zabytki, ważniejsze obiekty miasta,
jak: szkoły, budynki Policji, Straży Pożarnej, a także zdjęcia pracowników poszczególnych instytucji.
Są również fotografie prezentujące ważniejsze uroczystości, jak np.: przyjazd Prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego, imprezy okolicznościowe czy ważniejsze wydarzenia kulturalne. Wiele
zdjęć pochodzi z archiwum członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.
W trakcie lektury Włodawa jawi się jako zabytkowe miasteczko leżące na styku kultur:
chrześcijańskiej, prawosławnej i judaistycznej, położone w pięknym otoczeniu przyrody terenów
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chronionych. To miejsce o bogatej przeszłości, z bagażem doświadczeń lristorycznych, ale i miasto
codziennych ludzkich problemów, takich jak bezrobocie, postępująca stagnacja gospodarcza,
odpływ mieszkańców czy starzenie się społeczeństwa . Nie jest możliwe całościowe i wyczerpujące
opisanie wszystkich problemów miasta, ponieważ to organizm złożony z wielu zmiennych,
podlegający wielu czynnikom od lristorycznych po międzyludzkie . Historia nie daje się zamknąć
w konkretne ramy, autorzy pokazują jedynie fragmenty, które są częścią ich pamięci i zarazem
skarbnicą wiedzy dla przyszłych pokoleń .
Dzięki trudowi miłośników ziemi włodawskiej czytelnicy będą mogli poczuć się przez chwilę
członkami włodawskiej społeczności . Po przeczytaniu monograni nawet ktoś, kto nigdy nie był we
Włodawie, będzie się tam czuł jak w domu , ponieważ dzięki lekturze pozna wiele sekretów miasta
i regionu .
Część pierwszą opracowania, zatytułowaną Środowisko i ludność, otwiera Arkadiusz Iwaniuk,
który opisuje Środowisko przyrodnicze Ziemi Wlodawskiej ijego ochronę. Autor wymienia obszary
chronione utworzone w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych dla byłego
województwa chełmskiego. Opisuje pod względem wielkości i rodzajów występujących gatunków
chronionych Sobiborski Park Krajobrazowy, Poleski Park Narodowy oraz Poleski Obszar
Chronionego Krajobrazu. Oddzielnie opisane zostały rezerwaty przyrody, pomniki przyrody,
a także chronione gatunki fauny i flory ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk żółwia błotnego
(największa populacja tego gatunku w Polsce). Szczególne miejsce w szkicu zajmują jeziora
włodawskie z racji wielości ich występowania.
Środowisko naturalne okolic Włodawy prezentuje także artykuł Andrzeja Kozaka pl. Bogactwo
Lasów Włodawskich . Autor koncentruje swoje rozważania na funkcjonowaniu Nadleśnictwa
Włodawa począwszy od II wojny światowej . Materiał został zaprezentowany doŚĆ chaotycznie,
elementem porządkującym są tabele, w których w sposób chronologiczny przedstawiono niektóre
aspekty funkcjonowania Nadleśnictwa Włodawa, np.: ilość pozyskiwanego drewna, szkody od
zwierzyny, stan zwierzyny czy pożary lasów. Nadleśnictwo Włodawa obejmuje obecnie swoim
zasięgiem teren powiatów: włodawskiego, bialskopodJaskiego i parczewskiego z licznie występujący
mi tu obszarami chronionymi spełniając funkcje produkcyjne i ekologiczne.
Kwestie związane ze zmianami demograficznymi poruszył Andrzej Miszczuk w artykule
Przemiany demograficzne Wlodawy w latach 1980-2000. Miasto Włodawa jawi się jako ośrodek
o funkcjach ponadJokalnych województwa lubelskiego położony przy granicy polsko-białorusko
-ukaińskiej z ponad 14 tys. mieszkańców . Włodawę dotknęły przemiany charakterystyczne dla
większości małych miast w okresie transformacji ustrojowej kraju: upadek przemysłu, stagnacja
w rolnictwie. Skutkuje to zwiększeniem się migracji, spadkiem liczby urodzeń i postępującym
starzeniem się społeczeństwa . Tekst ilustrują tabele opracowane na podstawie Roczników Statystycznych obrazujące liczbę ludności, przyrost naturalny, migracje czy prognozy demograficzne
w latach 2003- 2030.
Część drugą pl. Życie polityczne, gospodarcze, spoleczne rozpoczyna szkic Edwarda Olszewskiego i Mariana Tymińskiego-Czecha pod tytułem : Transformacja życia politycznego we Włodawie
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Autorzy przedstawiają włodawską scenę polityczną oraz
udział mieszkańców Włodawy w życiu politycznym poprzez ukazanie lokalnych kampanii wyborczych i wyników wyborów, począwszy od wyborów parlamentarnych roku 1989, a skończywszy na
wyborach parlamentarnych roku 2001. Tekst opatrzony jest wieloma przypisami i zawiera wiele
szczegółowych danych pozwalających prześledzić kolejne etapy powstawania i transformacji sceny
politycznej we Włodawie . Można zaobserwować formowanie się lokalnych partii politycznych, ich
organów przedstawicielskich czy proces powstawania elit władzy.
Opracowanie Piotra Usowicza: Wybrane aspekty życia gospodarczego Wlodawy i okolic otwiera
rozważania na temat sytuacji gospodarczej. W artykule ukazane są przemiany gospodarcze na
przykładzie Włodawy, począwszy od połowy lat 80. po dzień dzisiejszy. Region włodawski nie należy
do terenów atrakcyjnych gospodarczo: nieurodzajna ziemia, podmokłe tereny, oddalenie od
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aglomeracji miejskich czy brak przejścia granicznego mocno rzutują na sytuację
miasta. Istnieją jednak lokalne fIrmy branży garbarskiej, budowlanej czy młynarskiej,
które przetrwały mimo niełatwej sytuacji gospodarczej i mają wpływ na oblicze gospodarcze regionu.
W opracowaniu Inwestycje miejskie we Wlodawie w latach 1994-1998, Radosław Olszewski
skupił swoją uwagę na szczegółowym przedstawieniu poszczególnych inwestycji realizowanych przez
miasto takich, jak: budowa kanałów ciepłowniczych, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej,
budowa i rozbudowa ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego, budowa szkoły, Urzędu Miasta,
adaptacja budynku na Miejską Bibliotekę Publiczną, adaptacja budynków komunalnych itd. Tekst
opatrzony jest tabelami.
Zbigniew Woszczyński prezentuje Wlodawski rynek pracy (1990- 2000). Autor analizuje kwestie
bezrobocia na tle sytuacji w kraju . Sytuacja we Włodawie jest odbiciem procesów, jakie zaszły w całej
Polsce. Autor definiuje pojęcie bezrobocia, wymienia jego rodzaje, prezentuje proces powstania Biur
Pracy. Tekst opatrzony jest tabelami, wykresami prezentującymi m.in. strukturę bezrobocia wg
wykształcenia, liczbę zarejestrowanych bezrobotnych czy stopę bezrobocia. Cechą charakterystyczną dla Włodawy i całego kraju jest wzrost liczby osób pobierających zasiłki i świadczenia
przedemerytalne.
Sytuację służby zdrowia omówił Czesław Janiszewski w swoim szkicu Wlodawska służba zdrowia
w latach 1970- 1999. Przedstawiony został kształt zespołu opieki zdrowotnej we Włodawie,
poszczególne etapy reorganizacji struktury, działalność, stan kadry. Osobny podrozdział poświęca
Autor szpitalowi we Włodawie, podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej. Tekst obfituje
w tabele będące zestawieniami własnymi Autora przedstawiające m.in. wykaz rejonów zapobiegawczo-leczniczych Przychodni Rejonowej, stan kadry lekarskiej i pomocniczej, statystykę opieki
zdrowotnej.
Ostatnim rozdziałem lej części monografii jest szkic Aldona Dzięcioła : Wlodawa i okolice
w .. Strategii rozwoju województwa lubelskiego " (główne aspekty). Autor wymienia ponad 20
programów dotyczących rozwoju powiatu włodawskiego przyjętych w strategii mających na celu
m.in. aktywizację bezrobotnych, ochronę obszarów doliny Bugu, rozwój bazy turystycznej i inne.
Wyjątkowe szanse na rozwój upatruje Autor w programach rozwojowych Unii Europejskiej,
turystyce, szczególnym położeniu przy granicy z Ukrainą i Białorusią. Podkreśla konieczność
budowy przejścia granicznego i mostu na Bugu (najkrótsza droga Lublin-Brześć) .
Bezpieczeństwo ludności i mienia to trzecia część książki zawierająca informacje związane
z funkcjonowaniem, strukturą i głównymi kierunkami działań jednostki wojskowej, Straży Pożarnej
i Straży Granicznej we Włodawie. Tomasz Korneluk opisuje 5. Sudecki Pulk Czołgów Średnich we
Wlodawie 3. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Romualda Traugutta.
Wiesław Dziurdziak i Stanisław Kwiecień prezentują Osiągnięcia i problemy wlodawskiej policji.
Janusz Wólczyński w swoim szkicu Strażnica Straży Granicznej we Wlodawie opisuje działalność
Straży Granicznej. Bogusław Prostka podsumowuje Sto lat Ochotniczej Straży Pożarnej we
Wlodawie . Tematykę działania Straży Pożarnej porusza również Edward Morawski w swoim
artykule Zawodowa Straż Pożarna we Wlodawie . Zgromadzone materiały prezentują problemy
i osiągnięcia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ludności i mienia.
Część czwarta monografti dotyczy życia religijnego. Rozpoczyna ją tekst ojca Mirosława
Nadratowskiego, który opisuje Parafię i klasztor Ojców Paulinów. Ukazuje całą mozaikę wyznaniową ludności zamieszkującej okolice Włodawy : prawosławnych, grekokatolików, żydów
i katolików. Tekst uzupełniają przypisy dotyczące tematyki kościoła katolickiego i działalności
paulinów.
Pozostałe teksty prezentują parafie włodawskie. Edyta Kurkowska przedstawia młodą Parafię
pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego we Wlodawie, powstałą w 1993 roku po przejęciu
parafIi św . Ludwika przez 00. paulinów. Paulina Superczyńka opisuje Parafię prawosławną we
Włodawie, o której istnieniu pierwsze wzmianki pisemne pochodzą z XVI wieku . W szkicu
zaprezentowano dzieje cerkwi prawosławnej na przestrzeni od połowy XIX wieku po czasy
ekonomiczną
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współczesne. Wartościowy ze względów poznawczych jest zamieszczony wykaz ikon tworzących
ikonostas wraz z opisem. Autorka korzystała z publikacji dotyczących Włodawy i prawosławia oraz
ksiąg parafialnych.
Ostatnia część monografii poświęcona jest oświacie i kulturze. Rozpoczyna tę część Renata
Kapelko, prezentując Przemiany we wlodawskim szkolnictwie w latach 1990-2001. W swoim szkicu
wskazuje na główne płaszczyzny działalności placówek oświatowych.
Natomiast Marek Bem i Małgorzata Podlewska-Bem opisują Muzeum Pojezierza Łęczyńsko
-Wlodawskiego we Wlodawie. Utworzone w 1981 roku mieści się w dawnym zespole synagogalnym.
Prowadzi wielostronną działalność na rzecz promocji miasta i kultury oraz tradycji pogranicza
kultur, jest współorganizatorem odbywającego się od 1995 roku Festiwalu Trzech Kultur.
Dorota Redde-Sawczuk prezentuje rynek prasowy we Włodawie. W szkicu Prasa wlodawska
w latach 1987-1999. chronologicznie przedstawia ukazujące się tytuły prasowe i omawia ich
zawartość tematyczną, poczynając od wydawanego w 1987 roku "Garbarza" pismo Nadbużań
skiego Zakładu Garbarskiego "Polesie" sięga roku 1999, gdy ich zadania przejęły dodatki lokalne
gazet regionalnych.
Działalność sportową na terenie miasta przedstawili Leszek Kozłowski i Andrzej Rysz, opisując
Dzieje Klubu Sportowego .. WIodawianka .. istniejącego od 1923 roku.
Władysław Paszk:owski i Maciej Redde prezentują Towarzystwo Przyjaciól Ziemi Wlodawskiej
w latach 1983-2001. podsumowując tym samym prawie dwudziestoletni okres istnienia Towarzystwa, które rozpoczynało działalność w 1980 roku w atmosferze organizacji obchodów 450-lecia
otrzymania praw miejskich przez Włodawę. Artykuł prezentuje członków Towarzystwa i pełnionych
przez nich funkcji, a także tabelę struktury władz w latach 1983-2001. W osobnym podrozdziale
wymienione zostały główne kierunki działalności Towarzystwa, takie jak: ochrona zabytków, miejsc
pamięci, przyrody, aktywacja życia społeczno-kulturalnego, badanie przeszłości, publikacja wyników badań, dofinansowanie młodzieżowych zespołów tanecznych.
Zbiór zamyka opracowanie przygotowane przez Władysława Paszk:owskiego Publikacje dotyczące Wlodawy i okolic w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wlodawie. to lista ułożonych
alfabetycznie wszelkich wydawnictw dotyczących Włodawy i okolic wzbogacona dodatkowo
o tytuły prac magisterskich.
Monografia ta mimo wielu niedociągnięć, jakimi są niewątpliwie występujące w niektórych
artykułach braki dotyczące dokładnej informacji nt. żródeł, którymi posiłkowali się autorzy, czy
wybiórcze potraktowanie tematu, jest skarbnicą wiedzy o regionie, to ważny krok w dokumentacji
i utrwalaniu śladów historii lokalnej społeczności.
Książka ma oprawę twardą, liczy 396 stron dzieli się na 5 części porządkujących i grupujących
tematycznie poszczególne szkice, opatrzona jest wstępem redaktora Edwarda Olszewskiego, kończy
się zaś notami o autorach oraz listą sponsorów.
Książka jest ważna dla popularyzowania wiedzy o lokalnych ojczyznach. Przyczyni się do
poznawania i dokumentowania historii naszych małych, lokalnych społeczności, bo przecież Polska
to głównie małe miasta, miasteczka i wsie często z bogatą wielokulturową historią. Obraz Włodawy,
jaki ukazuje się oczom czytelnika jest odbiciem losu małych miast w Polsce ich problemów, ale
i lokalnego piękna czy kolorytu .
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Bożena Dziemidok-Olszewska, Instytucja Prezydenta w państwach Europy Środ
kowo-Wschodniej, Wydawnictwo UMCS, s. 386
Przedmiotem recenzowanej

książki

jest instytucja Prezydenta w jedenastu

państwach

Europy

Środkowo-Wschodniej, obejmujących Polskę, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię, Litwę,
Łotwę, Estonię, Rosję

i Ukrainę. Zakres terytorialny książki jest więc bardzo szeroki, co wymagało
od autorki dużego nakładu pracy przy jej opracowaniu. Mimo tego pominięcie w książce analizy
instytucji Prezydenta w Białorusi stanowi pewien jej mankament. W szczególności za nieprzekonywające należy uznać uzasadnienie pominięcia Białorusi faktem "niespełnienia przez to państwo
jednego z podstawowych kryteriów, mianowicie ustanowienia ustroju demokratycznego i funkcjonowania w tym państwie rządów autorytarnych" (s. 8-9). Niezależnie bowiem od tego, jaki
charakter posiadają rządy w Białorusi, faktem jest, że występuje tam instytucja Prezydenta, który
odgrywa bardzo istotną rolę polityczno-ustrojową.
Podjęcie się przez autorkę przeanalizowania instytucji Prezydenta w jedenastu państwach
Europy Środkowo-Wschodniej zasługuje na pełne uznanie. W polskiej, a także zagranicznej
doktrynie brak jest bowiem kompleksowego i wyłącznego opracowania instytucji Prezydenta
występującej w tych państwach . W szczególności polskie prace na temat instytucji Prezydenta - nie
licząc Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - mają charakter fragmentaryczny i dotyczą niektórych
państw Europy Środkowo-Wschodniej, przy czym najczęściej wchodzą w skład opracowań
o systemach politycznych. Recenzowana książka ma zatem charakter nowatorski i wypełnia lukę,
która występuje w doktrynie w zakresie instytucji Prezydenta w państwach Europy Środkowo
-Wschodniej. Luka ta została tym bardziej wypełniona, gdyż autorka instytucję tę przeanalizowała
- o czym niżej - w sposób wszechstronny i wieloaspektowy.
Przyjęta przez autorkę konstrukcja pracy jest logiczna i przejrzysta. Jest to przy tym konstrukcja
tradycyjna stosowana najczęściej przy omawianiu instytucji Prezydenta. Do przyjęcia takiej
konstrukcji autorka miała pełne prawo, tym bardziej że w swej książce dostrzega możliwość
stosowania innych konstrukcji prac poświęconych instytucji Prezydenta. Dotyczy to zwłaszcza
klasyfikacji kompetencji Prezydenta (s. 209 i n .).
Recenzowana książka - oprócz obszernego wstępu i zakończenia- składa się z pięciu rozdziałów.
We wstępie znajduje się uzasadnienie wyboru tematu książki i jej celów, sformułowanie kilku hipotez
i metod badawczych, scharakteryzowanie konstrukcji pracy i bazy źródłowej, w oparciu o którą
książka powstała . Wstęp zawiera zatem wszystkie te elementy, które powinien zawierać. Rozdział
pierwszy traktuje o genezie instytucji Prezydenta oraz o polityczno-historycznych uwarunkowaniach
wprowadzenia i ukształtowania tej instytucji. Rozdział drugi został poświęcony pozycji i roli
ustrojowej Prezydenta. W szczególności w rozdziale tym przedstawiono regulacje konstytucyjne
dotyczące przyjęcia zasady podziału władzy i wyznaczenia w jej ramach lub poza nimi miejsca dla
instytucji Prezydenta, a także zaprezentowano modelowe rozwiązania poszczególnych systemów
rządów determinujących usytuowanie Prezydenta wśród organów państwowych oraz ich recepcje
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. W rozdziale tym zostały również zawarte rozważania
dotyczące funkcji ustrojowych prezydenta. Przedmiotem rozdziału trzeciego są zasady i tryb wyboru
Prezydenta oraz zagadnienia związane z wykonywaniem mandatu prezydenckiego. Ukazane zostały
różne sposoby wyboru Prezydenta i ich polityczno-społeczne konsekwencje, dokonana została
analiza przyjętych uregulowań i ocena ich adekwatności wobec innych konstytucyjnych rozwiązań.
Rozdział czwarty został poświęcony analizie kompetencji Prezydenta podzielonych przy zastosowaniu kryterium podmiotowego (kompetencje wobec innych organów) i przedmiotowego
(kompetencje w określonych dziedzinach). W rozdziale tym zostały mianowicie omówione następujące kompetencje: zarządzające, w stosunku do parlamentu, w stosunku do rządu, w stosunku
do władzy sądowniczej, w zakresie stosunków międzynarodowych, w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz inne. Rozdział piąty zatytułowany: Prawne formy działania i odpowiedzialności prezydenta, charakteryzuje jego akty prawne i prerogatywy, instytucję kontrasyg-
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naty, jego polityczną i prawną odpowiedzialność. Książkę kończy bardzo obszerne, bo liczące 36
stron zakończenie, W którym przedstawiono polityczno-ustrojową pozycję prezydentów w państ
wach Europy Środkowo-Wschodniej, będącą rezultatem nie tylko konstytucyjnoprawnego statusu
prezydentów, lecz także stylu sprawowania przez nich urzędu , ich osobowości politycznej oraz
sytuacji politycznej, w jakiej działają. W szczególności w zakończeniu tym wyróżniono konstytucyjne
modele prezydentur występujących w omawianych państwach oraz sposoby sprawowania władzy
przez ich piastunów.
Powyższa konstrukcja książki na ogół nie wywołuje zastrzeżeń, z jedną wszakże uwagą. Jej
zakończenie odbiega wyraŻIlie od tradycyjnego zakończenia, w którym są zawierane wyłącznie
zasadnicze konkluzje wynikające z całej pracy. Tymczasem zakończenie recenzowanej książki
zawiera całkiem nowe - skądinąd bardzo ciekawe - treści merytoryczne. Być może lepiej byłoby,
gdyby owo zakończenie formalnie stało się szóstym rozdzialem książki , bo merytorycznie nim
pozostaje.
Pod względem merytorycznym książkę pani Bożeny Dziemidok-Olszewskiej należy ocenić
bardzo wysoko. Przy jej pisaniu autorka zastosowała kilka metod badawczych, a mianowicie metodę
porównawczą, prawnokonstytucyjną, prawnohistoryczną i wreszcie analizę systemową w ujęciu
funkcjonalnym. Dzięki temu instytucja Prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
została wszechstronnie i wieloaspektowo przeanalizowana. Tym samym temat rozprawy został
w zasad.zie wyczerpany. Stosując różne metody badawcze w rozprawie znalazły się trzy podstawowe
płaszczyzny rozważań. Po pierwsze, płaszczyzna prawnokonstytucyjna. Po drugie, płaszczyzna
empiryczna i wreszcie po trzecie - ocenno-postulatywna.
Szczególnie rozwinięta jest prawnokonstytucyjna płaszczyzna rozważań . autorka trafnie
przeanalizowała liczne rozwiązania konstytucyjne dotyczące instytucji Prezydenta w państwach
Europy Środkowo-Wschodniej, wykazując się umiejętnością interpretacji przepisów konstytucyjnych, a także dużą wiedzą w zakresie teorii prawa konstytucyjnego. Uwzględniła przy tym najnowsze
ustalenia doktrynalne nie tylko polskie, lecz również zagraniczne. Warto też dodać, że przedmiotem
analizy stały się nie tylko przepisy zawarte w konstytucjach państw Europy Środkowo-Wschodniej,
lecz również konstytucyjne przepisy obowiązujące w USA i w państwach Europy Zachodniej.
Dotyczy to zwłaszcza Konstytucji V Republiki Francuskiej i Konstytucji fińskiej , które wywarły
wpływ na niektóre rozwiązania konstytucyjne występujące w państwach Europy Środkowo
-Wschodniej. Reasumując, należy podkreślić, iż prawnokonstytucyjna płaszczyzna rozważań została
w pracy całkowicie wyczerpana. W szczególności ustalono ogólne i specyficzne cechy instytucji
Prezydenta w omawianych państwach.
Gdy chodzi o empiryczną płaszczyznę rozważań, to nie przewija się ona w całej pracy.
Szczególnie bogata jest ona w rozdziale pierwszym pracy traktującym o genezie i kształtowaniu się
instytucji Prezydenta, w rozdziale trzecim poświęconym wyborom prezydenckim i w zakończeniu
pracy. Tu autorka wykazała się umiejętnością w selekcjonowaniu danych z praktyki, koncentrując się
na najistotniejszych z punktu widzenia tematu rozprawy, a także ich oceny z punktu widzenia ustaleń
teorii polityki. Jednak w innych rozdziałach pracy praktyka albo w ogóle nie została uwzględniona,
albo została uwzględniona wycinkowo. Dotyczy to zwłaszcza praktycznej realizacji kompetencji
Prezydenta np. do rozwiązania parlamentu, do odmowy podpisania ustawy, czy też do powoływania
rządu . Być może autorka nie miała dostępu do odpowiednich mateńałów z tego zakresu. Ajeśli tak,
to trzeba było wyraźnie zaznaczyć to w pracy.
Mniej rozwiniętą jest ocenno-postuJatywna płaszczyzna rozważań, co wcale nie oznacza, że
w pracy w ogóle nie występuje . I tak np. elementy ocenno-postulatywne znajdują się w rozdziale
poświęconym wyborom prezydenckim, czy też w obszernym zakończeniu pracy. Jednak nie
występują w całej pracy. I nie chodzi tu o ocenę przyjętego w poszczególnych państwach modelu
prezydentury, bo o jego przydatności może autorytatywnie wypowiadać się "rodzimy" badacz, a nie
badacz " z zewnątrz" , który nie zna dokładnie całokształtu uwarunkowań i praktycznego funkcjonowania przyjętego określonego modelu prezydentury. Natomiast istnieje możliwość oceny
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przyznanych Prezydentowi kompetencji z punktu widzenia przyjętych przez konstytucję jego funkcji.
Inaczej mówiąc, istnieje możliwość oceny szczegółowych rozwiązań konstytucyjnych występujących
w ramach przyjętego modelu prezydentury. Dotyczy to także tych rozwiązań konstytucyjnych, które
występują sporadycznie, jak choćby przewidujących polityczną odpowiedzialność Prezydenta.
Wreszcie, pożądane byłoby ustalenie, które z przyjętych rozwiązań konstytucyjnych dotyczących
instytucji prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej mogą być wykorzystane przy
doskonaleniu polskiej prezydentury. Natomiast model tej ostatniej z powodzeniem mógłby zostać
przez autorkę oceniony.
Recenzowana praca nasuwa też kilka uwag o szczegółowym charakterze. Po pierwsze, autorka
zdaje się utożsamiać wybory powszechne z wyborami bezpośrednimi (s. 144 i n.). Niejest to ścisłe, bo
wybory pośrednie też mogą być powszechnymi. Po drugie, w żadnym przypadku nawet najostrzejsza
krytyka poczynań Prezydenta nie może być traktowana jako forma pociągania go do odpowiedzialności, bo sama przez się nie powoduje opróżnienia urzędu . A tak traktuje tę krytykę autorka (s. 307).
Jest to natomiast forma kontroli dzialań Prezydenta. Po trzecie, w zakończeniu autorka pisze, że "na
pozycję prawnoustrojową prezydenta składają się normy konstytucyjne i prawne, a także sposób
sprawowania urzędu i osobowość piastuna urzędu co tworzy styl prezydentury oraz kontekst
sytuacyjny czyli sytuacje społeczno-polityczne" (s. 331). Chodzi tu jednak nie o pozycję prawnoustrojową, lecz politycznoustrojową. A ponadto normy konstytucyjne, to też normy prawne.
Wreszcie po czwarte, organizację Urzędu Prezydenta autorka przedstawiła na przykładzie tylko
dwóch państw, tj . Polski i Rosji (s. 200-203) nie dysponując statutami regulującymi organizację
urzędu prezydenckiego w innych państwach . Nie jestem do końca przekonany, czy statutów tych nie
można byłoby zdobyć np. poprzez ambasady. Ale być może mylę się.
Pod względem formalnym recenzowana książka nie wywołuje żadnych zastrzeżeń . Jest to praca
rzetelna, napisana według wszelkich reguł pisania pracy naukowej. Pragnę zwrócić uwagę na język
pracy. Jest on naukowy, ale zarazem bardzo komunikatywny, co niewątpliwie stanowi jedną z wielu
zalet pracy. Dzięki temu językowi książka z pożytkiem może być wykorzystana nie tylko przez
specjalistów z zakresu prawa konstytucyjnego i politologii, lecz również przez studentów Wydziałów
Prawa, Administracji, Politologii i innych dyscyplin pokrewnych, a także przez polityków. Na uwagę
zasługują też bardzo dobrze formułowane przypisy. Znajdują się one w tych miejscach, w których
powinny się znajdować i stanowią dowód, iż autorka swobodnie posługuje się bardzo bogatą
literaturą przedmiotu. Recenzowana rozprawa jest więc bardzo dobrze udokumentowana.
Wykorzystana w rozprawie baza źródłowa jest imponująca. Autorka wykorzystała w pracy aż
414 pozycji naukowych, nie licząc kilku opracowań o charakterze publicystycznym. Nie są to tylko
prace w języku polskim, lecz również w językach obcych, a mianowicie angielskie, francuskie,
rosyjskie, czeskiei ukraińskie. W sumie tych ostatnich wykorzystanych w rozprawie jest aż 78. Należy
dodać, że baza źródłowa rozprawy jest zróżnicowana. Obejmuje ona bowiem nie tylko książki
i artykuły, lecz akty prawne głównie o charakterze konstytucyjnym, a nawet orzecznictwo sądowe.
Nie zabrakło też w pracy dokumentów informujących o działalności Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Reasumując, wykorzystane w rozprawie źródła są najzupełniej wystarczającej nie nasuwają
żadnych zastrzeżeń .

Reasumując, recenzowana książka Pani dr Bożeny Dziemidok-Olszewskiej jest opracowaniem
bardzo wartościowym wnoszącym istotny wkład w rozwój nauki prawa konstytucyjnego i politologii. Jest to zatem praca interdyscyplinarna. W istocie stanowi ona studium prawno-politologiczne, co niewątpliwie wpływa na jej wartość.

Zbigniew Szeliga
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Henryk Cimek, Międzynarodówka
szowskiego, Rzeszów 2003, s. 273

Chłopska,

Wydawnictwo Uniwersytetu Rze-

DziałalnoŚĆ Międzynarodówki Chłopskiej (1923- 1931) nie stanowiła dotąd odrębnego przednriotu badań. Książka Henryka Cimka wypełnia tę lukę. Autor podjął trud całościowego
opracowania dziejów tej organizacji: poczynając od uwarunkowań powstania poprzez prezentację
struktur, działaczy i wpływów, następnie charakterystykę kierunków działalności i głównych
elementów myśli programowej. Powstanie i działalność MCh zostały przedstawione w połączeniu
z sytuacją w politycznym ruchu chłopskim w Europie po zakończeniu l wojny światowej oraz
polityką Międzynarodówki Komunistycznej, znrierzającej do poszerzania wpływów ruchu rewolucyjnego także poprzez penetrację środowisk wiejskich i działających tam organizacji.
Przy realizacji tematu autor oparł się na bogatej, często trudno dostępnej dla badaczy bazie
źródłowej, obejmującej zarówno dokumenty archiwalne, jak i spuściznę publicystyczną, materiały
statystyczne, wspomnienia, prasę. Podstawowe znaczenie miała kwerenda akt Międzynarodówki
Chłopskiej, przechowywanych w Rosyjskim Archiwum Państwowym Historii Społeczno-Politycznej
w Moskwie. Wykorzystane zostały też zbiory znajdujące się w innych archiwach zagranicznych:
w Sofii i Lwowie oraz polskich: Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Państwowym
w Lublinie. Bogato prezentują się źródła drukowane: dokumenty kongresów, protokoły obrad,
uchwały, rezolucje, sprawozdania i wnioski z prac grenriów przywódczych MCh oraz pisma
publicystyczne i przemówienia działaczy . Uzupełnia je prasa oraz materiały o charakterze
wspomnieniowym.
Książka stanowi próbę przedstawienia skomplikowanych uwarunkowań, jakie towarzyszyły
powstaniu MCh oraz określenia miejsca i roli, jaką ta organizacja starała się odegrać w rozszerzaniu
wpływów komunistycznych w środowiskach wiejskich w różnych krajach Europy i na innych
kontynentach, działając w oparciu o wytyczne Międzynarodówki Komunistycznej. Na początku lat
20. XX w. przywódcy MK sformułowali jako jeden z celów działania wzmocnienie programowego
i organizacyjnego oddziaływania na wieś i pozyskania części chłopów dla poparcia ruchu
rewolucyjnego w procesie walki o zdobycie władzy. Komuniści nie mieli doświadczenia w pracy na
wsi, jak i kontaktów z partiami chłopskimi , co rodziło trudności w bezpośred.nim oddziaływaniu
w tym środowisku . Kierownictwo ruchu zdecydowało, iż rolę tę mogą odegrać legalne chłopskie
organizacje, będące pod ich wpływem ideologicznym. Zadanie to miała podjąć powołana w 1923 r.
Międzynarodówka Chłopska.
Ponriędzy obiema strukturami istniały ścisłe powiązania natury organizacyjnej, programowej
i finansowej . Z założenia niesamodzielna Międzynarodówka Chłopska koncentrowała się w swych
działaniach przede wszystkim na budowaniu struktur organizacyjnych oraz pracy propagandowej,
popularyzując cele i zadania ruchu poprzez wydawnictwa prasowe, różnego rodzaju odezwy
i manifesty. Autor zwraca uwagę, że część zadań MCh wykonywały także struktury Międzynarodó
wki Komunistycznej, Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii (bolszewików), a nawet Zjednoczony
Państwowy Zarząd Polityczny (OGPU), co stanowiło ewidentny wyraz uzależnienia.
Wśród przywódców ruchu komunistycznego nie było zgodności, co do roli, jaką MCh miała
odegrać w procesie niesienia haseł rewolucyjnych na wieś . H. Cimek zarysował różnice zdań, jakie
powstawały w odniesieniu do stopnia samodzielności funkcjonowania MCh, form powiązań
z kierownictwem MK, jak również zakresu i metod współdziałania ze strukturami partii komunistycznych w poszczególnych krajach. Przedstawił uwarunkowania i istotę zróżnicowania stanowisk
wśród przywódców partii komunistycznych, co do dróg oddziaływania na polityczny ruch chłopski,
zakres haseł programu agrarnego, jak i środowisk , do których nriał być kierowany.
W prezentowaniu dziejów MCh autor przyjął kryterium chronologiczno-problemowe. Wiele
nriejsca zajmuje zwłaszcza początkowy okres działalności w latach 1923--1926, gdy Meh rozpoczęła
tworzenie struktur wewnętrznych oraz inspirowała powstanie form organizacyjnych dla legalnego
chłopskiego ruchu rewolucyjnego w różnych krajach. Obraz działań organizacyjnych i taktycznych
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wzbogaca również warstwa programowa: sporów i dyskusji, jakie toczyły się wówczas w ruchu
komunistycznym wokół kwestii taktyki ruchu rewolucyjnego wobec politycznego ruchu chłopskiego
i dróg zmierzających do pozyskania wpływów wśród chłopów. Na czoło wysuwały się hasła: "ziemia
dla chłopów" i zasady sojuszu robotniczo-chłopskiego oraz stosunek do działalności stronnictw
agrarystycznych. Hasła te zostały zaprezentowane w powiązaniu z kluczowymi wówczas poglądami
MK. dotyczącymi stosunku do kwestii narodowej i stosunku do parlamentaryzmu.
Wiele uwagi poświęca autor strukturom oraz formom działania MCh zarówno centralnym,
które miały swą siedzibę w Moskwie, jak i sekcjom na terenie poszczególnych państw. Charakteryzuje członków kierownictwa ruchu, obsadę stanowisk we władzach , zmiany wewnątrz organizacji i ich uwarunkowania. Poznajemy grono najbardziej czynnych działaczy zarówno w procesie
kreowania praktyki politycznej, jak i formułowania zasad programowych.
Znaczną część książki zajmuje przedstawienie zakresu wpływów organizacyjnych MCh w krajach na obszarze Europy oraz na innych kontynentów: Azji, Ameryki Północnej i Południowej oraz
Afryki . W szczytowym okresie działania 1924-1926 posiadała 24 sekcje krajowe, skupiające
- w świetle własnych danych - około 10 mln członków .
Najwięcej sekcji MCh działało w państwach europejskich, a do najsilniejszych należały organizacje w Niemczech, Francji, Jugosławii , Włoszech, Polsce, Bułgarii i Czechosłowacji. Poza Europą
MCh posiadała największe wpływy w Azji i na Dalekim Wschodzie: Japonii, Chinach, Korei,
Indonezji, Indiach. Wśród państw z obszaru Ameryki wyróżniały się sekcje w Meksyku, Stanach
Zjednoczonych, Kanadzie i Argentynie. Autor scharakteryzował struktury organizacji w poszczególnych państwach , liczebność członków, gremia kierownicze oraz specyfikę działań i kontaktów
z partiami komunistycznymi i władzami Międzynarodówki Chłopskiej . Poznajemy wiele faktów
szczegółowych dotyczących rozwoju organizacji i praktyki politycznego działania oraz szczegółów
biograficznych przywódców i działaczy ruchu.
Przedstawiając schyłkowy okres działania Międzynarod ówki Chłopskiej , autor zwraca uwagę na
wewnętrzne trudności personalne i finansowe, spory z Komitetem Wykonawczym Międzynarodó
wki Komunistycznej i z niektórymi partiami komunistycznymi. Analiza form i metod działalności,
wskazujących na rosnące uzależnienie od Międzynarodówki Komunistycznej, prowadzi do wniosku,
że miało ono zasadniczy wpływ na osłabienie struktur MCh i coraz mniejszą skuteczność
oddziaływania. Niejasne relacje i zależności w strukturach MK i MCh, ambicje osobiste działaczy,
trudności w finansowaniu działań MCh stanowiły w ocenie autora książki ważkie źródła
wewnętrznego kryzysu i stopniowego zaniku jej aktywności .
Kurczyły się wpływy organizacyjne w poszczególnych krajach. Nie przyniosły rezultatu próby
wyprowadzenia jej z kryzysu, postulowane od 1927 r. plany reorganizacji wewnętrznej, aktywizowania pracy propagandowej i rozbudowy sekcji, rozwijania kontaktów z działaczami
chłopskimi . Powołana przez komunistów Międzynarodówka Chłopska po siedmiu latach istnienia
w 1931 r. została przez nich rozwiązana .
Książka posiada duże walory poznawcze, przybliża mało znaną problematykę oddziaływania
ruchu komunistycznego na środowisko wiejskie w skali nie tylko Europy, ale i krajów na innych
kontynentach w powiązaniu z ideologią i taktyką ruchu rewolucyjnego. Porządkuje i wyjaśnia wiele
wątków dotąd nieznanych bądż pomijanych z przyczyn ideologicznych. Przyczynia się więc do
wzbogacenia refleksji nad miejscem i rolą, jaką ruch komunistyczny odgrywał w życiu politycznym
w okresie międzywojennym.
Alicja Wójcik
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Andrzej Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberalów Z komunitarystami
a "sprawa polska", Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2000, s. 346
Kolejna książka Andrzeja Szahaja, profesora Uniwersytetu im. Adama Kopernika w Toruniu,
o umanym i wartościowym dorobku z zakresu mozofri współczesnej, europejskiej i amerykańskiej,
świetnego znawcy, interpretatora i propagatora myśli Jrgena Habermasa oraz Richarda Rorty'ego,
przybliżonych polskiemu czytelnikowi w makomitych pracach oraz licmych artykułach, nie wymaga
specjalnej rekomendacji. Ci, którzy znają wcześniejsze pozycje autora, z pewnościąjuż do niej dotarli
(ukazała się bowiem w maju 2000 roku). Inni, których uwagę zajmują obszary mozofri polityki,
natrafią na nią z pewnością w nieodległym czasie. Uprawiając filozofię polityki jako refleksję nad
współczesną kondycją państwa i społeczeństwa proponuje Szahaj namysł nad zagadnieniami
ważnymi dla nas w czasach przełomu i przebudowy, szczególnie aktualnymi także wobec nowych
rozwiązań związanych z wchodzeniem do struktur europejskich. Przekonanie badacza o potrzebie
obecności nie tylko w mozofri polityki, ale przede wszystkim w konkretnej praktyce politycmej,
stanowisk, które dałyby, jak sam podkreśla, nadzieję na lepsze życie i lepsze społeczeństwo, jest
w pełni uzasadnione. Cała jego wypowiedź dowodnie o tym zaświadcza.
Prezentowana praca jest realizacją zamysłu koncepcyjnego wyrażonego explicite we Wstępie. To
obrona liberalizmu poddawanego nieustannie korektom w reakcji na zmienne uwarunkowania
historyczne, tzw. liberalizmu ponowoczesnego, z elementami stanowiska komunitarystycmego.
Spór o rolę jednostki i wspólnoty w życiu społecznym, przedstawiony przez autora w przestrzeni
dwóch odmiennych stanowisk uzupełnianych w poszczególnych kwestiach dyskusjami toczącymi się
w Polsce, przybliżony został poprzez rekonstrukcję i krytycmą analizę amerykańskiej polemiki
liberałów z komunitarystami. Tą drogą pragnie badacz umożliwić odbiorcy zrozumienie stanu
współczesnej kultury, istniejących w niej dylematów (s. 6), przekonać, że każda możliwa przecież
zgoda co do poszczególnych kwestii rodzi się jako rezultat nieustannego dyskursu, że konsens
wyborów czy reguł postępowania poprzedzać musi -jak twierdzi za Habermasem Szahaj - wymiana
teoretycznych punktów widzenia.
Wartość przedsięwzięcia Szahaja trudno przecenić. Opracowanie podejmujące wiele różno
rakich wątków, które obejmują spór o liberalizm, rozumiany jako starcie różnych wizji "dobrego
życia i dobrego społeczeństwa", orazpraktycme konsekwencje tego sporu, także ,,rodzime", posiada
przejrzystą dwuczęściową strukturę, doskonale odzwierciedloną w spisie treści. Część I jest
prezentacją głównych zasad teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa oraz jej rewizji, uczynionej przez
twórcę, w optyce zarzutów różnych przedstawicieli komunitaryzmu (AJasdaira Maclntyre'a,
Charlesa Taylora, Michaela Sandela oraz Michaela Walzera) dokonywanych poprzez konfrontowanie ich własnych, niekiedy zupełnie odległych poglądów. W dziesięciu rozdziałach przywoływa
ne są kolejno racje obu stron, jedenasty zaś przynosi syntezę dotychczasowych rozważań
skoncentrowanych wokół wcześniej omawianych kwestii takich, jak: prawajednostld we wspólnocie,
stosunek tego co jednostkowe do tego co wspólnotowe i vice versa. Ponadto malazły tu miejsce
tematyautonomu, a także kontraktu jako najistotniejsze problemy krytyki komunitarystycmej.
Dwa ostatnie rozdziały zawierają analizę fundamentalizmu politycznego oraz paternalizmu,
a ponadto autorską propozycję modeli światopoglądowych lewicy i prawicy jako przydatnych
odniesień dla faktycznie występujących orientacji. Przy tej okazji badacz przypomina stosunek obu
nurtówdo tradycyjnie obecnych w kulturze europejskiej wartości: wolności, równości, sprawiedliwości i braterstwa.
Przybliżając szczegółowo zawartość pierwszej części opracowania, warto zwrócić uwagę na
interesujący sposób prowadzenia narracji, który czyni z książki fascynującą lekturę. Otóż, tytułowy
spór liberałów z komunitarystami przybiera w relacji Szahaja następującą postać: po prezentacji
teoru Rawlsa badacz przystępuje do jej obrony, rozpoczyna wszakże od argumentacji kontra,
wykorzystując do tego opcje komunitarystów (min. Ch. Taylora, A. Maclntyre'a, M. Sand ela,
M. Walzera oraz A. Etzioniego), by za moment odsłonić racje pro, uzasadniające trafnoŚĆ sądu, także
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jego własnego (zob. np. rozdz. 6 części pierwszej, w którym stanowisko badacza wyraźnie zaznaczone
w tytule - Bronię Raw/sa -znajduje w dalszej części rozważań wielokrotne oparcie w przekonujących
opiniach). Tego rodzaju zabieg eksplanacyjny wymagał od autora właściwej eliminacji poszczególnych wątków, szeroko przecież w pracy rozbudowanych. Zaprezentowana wielość oglądów
i punktów widzenia przedstawicieli obu nurtów wypadła ze zdumiewającym przekonaniem,
potwierdzając raz jeszcze niezwykłą erudycję autora. Przytaczane w pracy in extenso wypowiedzi
reprezentantów poszczególnych idei, zawsze poparte stosownym wyjaśniającym komentarzem
i uzupełnione własnym punktem widzenia, są ogromną wartością prezentowanej książki.
Na kartach całego opracowania pojawia się wiele kluczowych postaci współczesnej myśli
politycznej. Obok wymienionych wcześniej przywołać należy przede wszystkim Johna Graya, także
Richarda Daggera, udanie, zdaniem autora, godzącego ideały liberalne z ideałami republikańskimi,
oraz historyka idei Quentina Skinnera (nie sposób wyliczać tu wszystkich, których myśli spożyt
kowuje badacz w szerokim wywodzie argumentacyjnym). Rekonstrukcja polemiki dotyczącej sporu
o rolę jednostki i wspólnoty w życiu społecznym i politycznym, odsłaniająca preferencje światopo
glądowe, fIlozoficzne, polityczne liberałów i komunitarystów, eksponuje te jej elementy, które
pozwalają dostrzec rozwiązania nie tylko przeciwstawne, ale także podobne do siebie, chociaż
wielokrotnie odmiennie artykułowane (np. "ponadindywidualistyczne, choć nie antywspólnotowe
idee obu stron" - s. 222). Wyraźnie widać, że Szahaj pragnie niwelować przeciwstawne wartości, jest
rzecznikiem pewnej idei równowagi ("środka") jako gwarancji powstania pomyślnego tworu
hybrydalnego, mającego zastosowanie we współczesnym społeczeństwie . Przekonuje o tym konkluzja zawarta w zakończeniu części pierwszej, w której autor rekapituluje zarzuty komunitarystów
i ponownie je kontrargumentuje, podkreślając, iż "liberalizm może uznać słuszność pewnych idei
komunitarystycznych, starać się je zasymilować lub też odkryć w sobie ich ukrytą obecność" (s. 201),
nie może wszakże zgodzić się na ograniczenie wolności wyboru "dobrego życia" . Zakłada, że
wspólnotowość winna szanować prawa jednostki do autonomicznych wyborów moralnych i świato
poglądowych . Badacz jest w pełni świadomy, że wobec dzisiejszej rzeczywistości politycznej państw
zachodnich zgłaszać należy wiele postulatów oraz że istnieją także takie problemy, których
demokratyczna debata rozwiązać nie może w sposób zadowalający wszystkich (np. problemy
etyczne). Uznaje wszakże słusznie, iż forma demokracji liberalnej uzupełniona o wartościowe
elementy komunitarystyczne pozostaje najwłaściwszym mechanizmem regulującym konflikty życia
społecznego.
Kontynuację i swego rodzaju rozwinięcie problematyki części pierwszej zawiera część n pracy,
w której pojawia się odniesienie do sytuacji polskiej. Ukazując polskie echa polemik wokół
liberalizmu, Szahaj konsekwentnie prezentuje własne stanowisko, pamiętając, by stosowana
argumentacja znajdowała właściwe oparcie w ponowoczesnej myśli fIlozoficznej. Problematykę
, ,rodzimą" koncentruje autor w przestrzeni idei prawdy, wolności, dobra wspólnego oraz kwestii -ze
szczególną ostrością ujawnionych w polskiej rzeczywistości - pluralizmu, krytyki społecznej
i tolerancji. Analizując zawartość wypowiedzi, dotyczących krytyki liberalizmu, pomieszczonych
w polskim piśmiennictwie naukowym i publicystycznym, podejmuje badacz polemikę z racjami
reprezentantów różnych opcji światopoglądowych (m.in. z Sz. Krzyżaniakiem, Dariuszem Gawinem, Wiesławem Chrzanowskim, ks. Stanisławem Kowalczykiem, Ryszardem Legutką), zasadnie
zauważając, że ataki na liberalizm są czasami po prostu zawoalowanymi atakami na demokrację, co
w naszym kraju wydaje się szczególnie niebezpieczne. Aktywne uczestnictwo w otwartej debacie
publicznej pozwala profesorowi propagować taką jej formę, w której nikomu nie wolno uzurpować
sobie prawa do narzucania swych racji innym.
Omawiając tę część opracowania, warto zatrzymać uwagę na idei hermeneutycznej teorii
politycznej Georgia Warnke, przybliżonej przez Szahaja w związku z rozważaniem możliwości oraz
kryteriów oceny pewnych koncepcji politycznych (rozdz. 16). Rozpatrując rodzime realia, słusznie
sugeruje badacz przydatność takiego rozwiązania, które zakłada, że tradycję jakiejś wspólnoty należy
traktować jako tekst umożliwiający wielość interpretacji. Zachodzący między nimi dialog, zawsze
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W postaci otwartej debaty, wzajemne uczenie się oraz rewizja winny prowadzić do reinterpretacji
i rekonstrualizacji problemów, pozwalając w rezultacie osiągać komunikacyjny konsens.
Krytyczna analiza polskich stanowisk wobec liberalizmu wiedzie do poszukiwania odpowiedzi
na podstawowe, zdaniem autora, pytanie: "Jakiego liberalizmu Polacy potrzebują?" Całość refleksji
części 11 zawiera przekonującą argumentację na rzecz uznania tezy, iż nasze realia potrzebują
"liberalizmu bez samotności i wspólnotowości bez przymusu" (udane określenie autora, s. 168),
liberalizmu, w którym nieodzowne są więzi wspólnotowe i postawy altruistyczne oraz równoczesne
poszanowanie praw jednostki do autonomicznych wyborów światopoglądowych i moralnych.
Poczynione uwagi żadną miarą nie oddają w pełni zawartości książki A. Szahaja. Staralam się
przede wszystkim zasygnalizować te jej wątki - ważne dla społeczeństwa budującego swoją nową
tożsamość - w których dominuje walor pragmatyczny. To wyczerpujące studium problemu, ujętego
w hasło sporu o jakość współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko dostarcza wiedzy
teoretycznej. Wciąga także w dialog, dotyczący kształtu naszego społeczeństwa, umożliwiając
formułowanie własnych racji, ze świadomością, iż nie muszą być one ostateczne, ich rewizja zaś oraz
weryfIkacja pojawić się mogą jako rezultat" wysłuchania przez innych".
Powtórzmy, omówiona publikacja jest pozycją niezwykle cenną zarówno w sensie naukowym,
jak i praktycznym. W sposób erudycyjny a jednocześnie przystępny odsiania odbiorcy (także nie
w pełni filozoficznie przygotowanemu) wagę, złożoność i wieloaspektowość poruszanych problemów. Przejrzysty tok wykładu, wyjaśnienia, różnego rodzaju odniesienia porządkujące, pomieszczone przez autora w szeroko rozbudowanych, imponująco erudycyjnych przypisach czynią z niej
doskonałe narzędzie edukacyjne.

Wiesława Woźniak

Edmund Wnuk-Lipiński, Granice
Warszawa 2003, s. 380

wolności. Pamiętnik

polskiej transformacji,

Dokonania Edmunda Wnuka-Lipińskiego, socjologa związanego z Instytutem Studiów Politycznych PAN, autora licznych prac dotyczących transformacji systemowej oraz formowania się
ładu demokratycznego w Europie Środkowej i Wschodniej, są dobrze znane w przestrzeni życia
naukowego. Wydana ostatnio przez Wydawnictwo Naukowe Scholar książka Granice wolności
- pamiętnik polskiej transformacji jak głosi podtytuł - jest kolejnym dowodem aktywnego udziału
uczonego w dyskursie publicznym, potwierdzeniem żywego zainteresowania przebiegiem zmiany
systemowej we wszystkich obszarach życia społecznego. Jest również świadectwem właściwie
pojmowanej postawy obywatelskiej.
Praca stanowi zbiór artykułów, szkiców o charakterze publicystycznym oraz różnego rodzaju
refleksji, publikowanych na łamach prasy bądż stanowiących przedmiot wystąpienia publicznego
w latach 1988-2001. Każdy tekst wyboru został opatrzony informacją o jego pierwodruku, niekiedy
również o genezie. Lektura powstałych w ostatnim dziesięcioleciu wypowiedzi, skonstruowana jako
określona całość w porządku problemowo-chronologicznym, pozwala, z pewnej już dziś perspektywy, prześledzić kształtowanie się naszych wyobrażeń o transformowanej i transformującej się
rzeczywistości. Odsłania także nasz stosunek do zmiany systemowej, pokazując różnorakie jej
oblicza.
Omawiany wybór cechuje wyrazisty porządek. Autor umożliwia czytelnikowi śledzenie procesu
przemian w sposób usystematyzowany. Poszczególne części książki, ujęte w ośmiu rozdziałach,
proponują refleksję w ramach określonych tematów bądź problemów (np. Dylematy przejścia do
demokracji, rozdz. n, czy Nauka i kultura, rozdz. VI). Poruszane zaś w pojedynczych tekstach
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zagadnienia (np.: Co prywatne. co publiczne, Sila stereotypów, Granice tolerancjI) przybierają postać
pewnego zamkniętego elementu całości , ukazując symptomy zjawisk ogólniejszych. Przedłożony
zbiór tworzy spójny, ciekawy tekst, ajako " świadectwo burzliwego czasu" posiada niezwykły walor
poznawczy. Wyłania się zeń oglądana z dystansu szeroka panorama polskich przemian. Różnorodne
zjawiska i fakty z naszego życia społecznego, związane z narodzinami III RP, wprowadzaniem
gospodarki rynkowej i liberalnej demokracji, pojawiają się przed nami jako przedmiot ponowionej
lektury ich autora w optyce stanowiącej rezultat niezwykle precyzyjnego namysłu, jasno sformułowanej intencji. Tę teleologiczną postawę wyraźnie odsłania poprzedzający zbiór Wstęp,
w którym Wnuk-Lipiński omawia genezę poszczególnych fragmentów i zawartość rozdziałów oraz
wyjaśnia sens tak właśnie pomyślanego wyboru. Zwracając naszą uwagę zarówno na sposoby, jak
i możliwości realizowania wolności, którą wraz ze zmianą uzyskaliśmy Gako naród oraz jako
jednostki), autor wskazuje równocześnie na zagrożenia wynikające z przekraczania jej granic.
Nazywa też niebezpieczeństwa, wypływające z utrwalania pewnych negatywnych elementów
przeszłości , między innymi szczególnie destrukcyjne działanie silnie przyswojonych nawyków.
Pojedyncze teksty, tworzące strukturę całościową , wyraźniej unaoczniają złożoność i wieloaspektowoŚĆ procesu, jakim jest postkomunistyczna zmiana systemowa. Problemy, które ona generuje,
pragnie autor raz jeszcze przedyskutować z czytelnikiem.
Zebrane w opracowaniu wypowiedzi, posiadające formę szkiców, esejów, artykułów naukowych
oraz publicystycznych czy impresji Gak chce niektóre z nich nazywać autor) czynią przedmiotem swej
uwagi ogromną iloŚĆ zagadnień z każdego obszaru naszej transformowanej rzeczywistości. Są wśród
nich obserwacje i analizy wyborów parlamentarnych oraz prezydenckich, refleksje na temat polskiej
klasy politycznej , kondycji nauki i kultury w warunkach wolnego rynku oraz miejsca Kościoła
w demokracji. Jest też rozdział zatytułowany Ludzie (VII), grupujący przekazy, które rejestrują,
między innymi, zmiany wartości moralnych w naszym społeczeństwie. Zmiany, stanowiące rezultat
nie tylko rozpadu bądź istotnej dekompozycji gotowych wzorówautoidentyfikacji jednostki, ale
także wynik jej uczestniczenia (biernego lub czynnego) w dialogu odmiennych racji i wartości. (Zob.
m.in. Pracoholicy i jętki, Kontrświat kontrwartości, Młodzi gnieWni). Szczegółowe omawianie
tworzących opracowanie kolejnych rozdziałów, wyodrębnionych w oparciu o kryterium problemowe, nie wydaje się w niniejszej recenzji zabiegiem koniecznym. Zawarte w wyborze teksty
pojawiały się bowiem w powszechnie znanej i uznanej prasie, zarówno codziennej, tygodniowej, jak
i periodykach naukowych, m.in. w " Gazecie Wyborczej", "Nowym Życiu Gospodarczym",
" Wprost", "Tygodniku Powszechnym", "Polityce" czy "Znaku " . Przywołane tytuły prasowe
pokazują, że autor zadbał o dotarcie do zróżnicowanego i jednocześnie szerokiego grona odbiorców,
zapewniając swoim wypowiedziom możliwie wszechstronny udział w dyskursie publicznym.
Z obszernego wachlarza zagadnień, będących przedmiotem refleksji autora w prezentowanych
wypowiedziach, wybieram te, które zawarte zostały w przekazach wcześniej niepublikowanych,
a powstałych w ostatnim okresie (lata 1999- 2001). Należą do nich: problematyka nastrojów
społecznych w latach 1986-1989, kwestia funkcji mediów wizualnych wobec kultury narodowej,
zjawisko agresji w polityce oraz zagadnienie wykluczenia społecznego w polityce i gospodarce.
Zasługują one na szersze odnotowanie ze względu na rangę podnoszonych tu kwestii. Zatrzymajmy
się pokrótce na każdym z nich.
Nastroje społeczne w latach 1986- 1989 to obszerny tekst o charakterze naukowym, przygotowany na konferencję ISP PAN we wrześniu 1999 roku. Stanowi on -dokonaną w oparciu o dostępny
materiał empiryczny - próbę rekonstrukcji postaw Polaków wobec podstawowych dylematów
politycznych, gospodarczych i socjalnych, znamionujących tamten okres. Przywołany tekst,
wypełniający zawartość rozdziału 1 książki (Przed przelomem), jest studium analityczno-krytycznym.
Omówione w nim zostały szczegółowo wszystkie możliwe aspekty podjętej problematyki. (Jego
uzupełnienie stanowi pomieszczony w 1988 roku w "Więzi" artykuł Spectrum polskie, w którym
autor podejmował kwestię odblokowania naturalnej dynamiki społecznej - indywidualnej przedsię
biorczości i zaradności - apelując o radykalność zmian w sferze instytucjonalnej). Analiza
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czynników, które wpływały na proces konstruowania znaczeń w społeczeństwie polskim oraz
kształtowały nastroje społeczne w latach osiemdziesiątych, zawiera, między innymi, rozważania
dotyczące problemów wartości, interesów oraz potrzeb. Ich określone rozumienie implikowało,
zdaniem uczonego, postawy oraz postępującą zmianę wobec konfliktu i systemu społecznego.
W konkluzji autor podkreśla, że dokonujące się w nastrojach społecznych zmiany sprzyjały
procesom demontażu starego systemu i jednocześnie fundamentalnym przemianom instytucjonalnym i strukturalnym dokonującym się w Polsce w latach 1989-1990 (s. 29).
Tematem wystąpienia Wnuka-Lipińskiego na konferencji KRRiT w listopadzie 1998 roku były
Funkcje mediów wizualnych wobec kultury narodowej (s. 259-264). Problem to niezwykle istotny i stale
zachowujący swą ważność w kontekście globalnego otwarcia informacyjnego, w którym kultury
narodowe dziś funkcjonują. Bierność państwa, w tym publicznych mediów wizualnych, rozumiana
jako brak zdecydowanych działań, które przyczyniałyby się do ekspansji naszych dóbr i wartości
kulturalnych na globalnym rynku wymiany, może sprzyjać, zdaniem socjologa, różnorodnym
zjawiskom niepożądanym. Widocznym ich przejawem będzie wzrost synkretyzmu kultury narodowej (jako efekt otwarcia na wpływy świata, nie zawsze przecież te najlepsze, jeśli mowa o kulturze
masowej) oraz skansenizacja i prowincjonalizacja naszych dokonań kulturalnych. Działań mediów
wizualnych jako najbardziej wpływowego środka przekazu nie sposób przecenić. Formułuje więc
Wnuk-Lipiński wobec mediów trzy zadania, postulując: upowszechnianie wartości i dóbr kultury
narodowej, przechowywanie (archiwizowanie, rejestrowanie doniosłych wydarzeń) oraz indukowanie twórczości kulturalnej (w formie klasycznego mecenatu i generowania zamówień). Ich
realizowanie - rozumiane jako proces, ale także misja, w szczególności telewizji publicznej
- przyczyniać się będzie, zdaniem autora, do uniwersalizacji naszej kultury narodowej, czyniąc zeń
istotny składnik globalnej wymiany dóbr i wartości.
Wypowiedź poświęcona zjawisku agresji w polityce (Agresja w polityce, s. 363-369, wystąpienie
na Konwersatorium Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, luty 2001) stanowi jego zwięzłą
analizę. Jak na referat naukowy przystało, autor rozpoczyna od prezentacji historycznej omawianej
kategorii, by następnie uczynić punktem odniesienia swych rozważań objawy agresji w polityce
polskiej, które ujawniły się po roku 1989. Przejrzyste rozróżnienie pojęć agresji oraz przemocy, jako
zjawiska niejednokrotnie agresji towarzyszącego, wiedzie badacza ku ich systematyzacji (typy
przemocy: legitymizowana, nielegitymizowana; typy agresji: ekspresyjna i pragmatyczna s. 365).
Przedłożona typologia stanowi podstawę do wyjaśnienia funkcji, jakie agresja może spełniać. Są to:
wyrażanie swojego stosunku do otoczenia (funkcja emocjonalna) oraz sposób na osiąganie
założonego celu (funkcja pragmatyczna, s. 366). Zaproponowana całość teoretyczna staje się
narzędziem opisu przejawów agresji obserwowanych na polskiej scenie politycznej ostatniej dekady.
We wnioskach socjolog zauważa, że agresja, stanowiąca naturalny element polityki i będąca swego
rodzaju cechą mentalności autorytarnej, manifestuje swą obecność w zależności od siły oddziaływania czynników hamujących, wpisanych w kulturę polityczną.
Na szczególną uwagę czytelnika zasługuje, moim zdaniem, artykuł Problem wykluczenia
społecznego w polityce i gospodarce (tekst przygotowany dla Instytutu Współczesnych Problemów
Cywilizacji, maj 2000 r.). Podejmuje on niezwykle ważkie z punktu widzenia procesów transformacyjnych i modernizacyjnych zagadnienie ekskluzji. 1 W wypowiedzi Wnuk-Lipiński kreśli możliwe
aspekty rozważań dotyczących społecznego uczestnictwa i społecznej izolacji (przywołuje perspektywy: globalną, regionalną, krajową i lokalną). Koncentrując swoją uwagę na wymiarze krajowym,
dokonuje, jak to nazywa, próby oszacowania kategorii "wykluczonych" z polityki i gospodarki
w Polsce (s. 356). Analiza obszarów, które wykluczenie społeczne obejmują, przynosi syntetyczny
1 Interesującą analizę teoretyczną zjawiska ekskluzji, sytuowaną w kontekście debat europejskich, zawiera artykul Doroty Lepianki. Zob.: D. Lepianka, Czym jest wykluczenie społeczne?
Wprowadzenie do europejskich debat na temat ekskluzji, "Kultura i Społeczeństwo" 2002, nr 4,
s.3-22.
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obraz zasięgu zjawiska W każdym z nich oraz wskazuje na jego uwarunkowania strukturalne (niski
poziom skolaryzacji i kwalifikacji zawodowych). Eksponuje przy tym problem bezrobocia, który,
zdaniem autora, stanowi podstawowe źródło marginalizacji społecznej . Przedmiotem swej refleksji
czyni uczony również zjawisko indyferentyzmu wzmacniającego, jak sądzi, ekskluzję, szczególnie
w sferze polityki. W podsumowaniu stwierdza, iż redukcja społecznego wykluczenia z polityki
i gospodarki winna być jednym z priorytetowych działań każdego rządu (s. 362).
Wyłaniający się z prezentowanego wyboru, jakim są Granice wolności, rozległy i bogaty obraz
procesu przemian, dokonujących się w naszym kraju w ostatniej dekadzie, potwierdza słuszność
ogólnych spostrzeżeń Wnuka-Lipińskiego , formułowanych w odniesieniu do ~awiska transformacji,
a mówiących o tym, że " im głębsza jest transformacja, tym więcej ujawnia się sprzeczności i tym
trudniej je pokonać, w konsekwencji zaś dalsza ewolucja systemu generuje coraz silniejsze napięcia
natury politycznej, gospodarczej i społecznej" (Więźniowie mitu, s. 49). Polskie zmagania z transformacją, niezwykle rzetelnie utrwalone w zapiskach socjologa - stanowiących swego rodzaju opis oraz
objaśnienie przebiegu zmian w systemie społeczno-politycznym, strukturze społecznej , instytucjach
oraz świadomości społecznej - pokazują głębię oraz siłę napięć, występujących w każdej ze sfer
naszego życia społecznego . Odsłaniają też możliwości ich przezwyciężenia . Wypada więc zgodzić się
z autorem, iż warto spojrzeć z pewnego, nieodległego przecież dystansu, na to, czego dokonaliśmy
w ostatnim dziesięcioleciu jako społeczeństwo i jako jednostki. Już chociażby po to, by lepiej
zrozumieć pewne zjawiska obecne w naszym dzisiejszym życiu publicznym. Ale także po to, dodajmy,
by nabywać umiejętność porządkowania rzeczywistości społecznej oraz rewizji obiegowych o niej
wyobrażeń . Tego typu edukacji obywatelskiej książka Granice wolności z pewnością dobrze służy.
Na zakończenie kilka refleksji natury ogólniejszej. Pomieszczone w wyborze teksty odsłaniają
zjawiska pozytywne i negatywne okresu zmiany systemowej, naświetlają rozmaite kwestie z różnych
perspektyw, formułują hipotezy, zawsze w oparciu o szczegółową analizę obserwowanych zjawisk.
Opisują, komentują oraz interpretują zachodzące procesy społeczne a także procesy zmian wartości
moralnych.. W wielu wypowiedziach relacja danych empirycznych przeplata się z rozważaniami
natury teoretycznej zaś usystematyzowana całość przynosi szereg inspirujących i ważnych spostrzeżeń dotyczących najrozmaitszych obszarów życia publicznego. Wartość tego typu publikacji
trudno przecenić.
Wiesława Woźniak

