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Arcybiskup Józef Kowalczyk, Œwiadectwo i s³u¿ba. Rozmowy o ¿yciu
i Koœciele. Z arcybiskupem Józefem
Kowalczykiem, Nuncjuszem Apostolskim w Polsce, rozmawia ks. Rafa³
Markowski, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 2009,
ss. 327 + 147 ilustracji barwnych na
wklejkach.
W ksi¹¿ce, która ukaza³a siê w serii „Pasterze Koœcio³a”, na pytanie dotycz¹ce przysz³oœci tytu³u prymasa Polski w zwi¹zku
z odejœciem na emeryturê kardyna³a Józefa
Glempa, ówczesny nuncjusz tak odpowiedzia³:
Wraz z odejœciem prymasa Glempa na
emeryturê Stolica Apostolska zdecydowa³a
o pozostawieniu mu tytu³u prymasa do osiemdziesi¹tego roku ¿ycia. Decyzj¹ Stolicy Apostolskiej tytu³ prymasa, po tej dacie, bêdzie
nosi³ arcybiskup gnieŸnieñski z racji historycznych. Autorytet prymasa w Polsce jest
autorytetem moralnym, a nie autorytetem jurysdykcyjnym. Prymas Wyszyñski ze wzglêdu
na sytuacjê w Polsce i nieobecnoœæ nuncjusza [konkordat z 1925 r. zosta³ przez w³adze
pañstwowe zerwany po zakoñczeniu drugiej
wojny œwiatowej i taka sytuacja trwa³a do
dnia 26 sierpnia 1989 r., kiedy znowu zosta³o
obsadzone to stanowisko, w³aœnie przez
J. Kowalczyka – MK] otrzyma³ od Ojca Œwiêtego szczególne uprawnienia. Autorytet moralny prymasa niekiedy wiêcej znaczy³, ni¿
jakaœ w³adza przekazana dekretem. Myœlê, ¿e
ten autorytet spe³ni³ w Polsce wielk¹ rolê
(s. 134).
Dziœ wiemy, ¿e mówi³ te s³owa pro domo
sua. Po 21 latach bowiem (czas wyj¹tkowo
d³ugi, nadto wbrew praktyce funkcjê w Warszawie sprawowa³ Polak a nie cudzoziemiec)
nuncjusz zosta³ mianowany przez Benedykta
XVI arcybiskupem gnieŸnieñskim, a tym samym prymasem Polski i w sobotê 26 czerwca
2010 r. odby³ uroczysty ingres do swej nowej
katedry, przejmuj¹c pastora³ z r¹k Henryka

Muszyñskiego, który przeszed³ na emeryturê
po przed³u¿onej o dwa lata pos³udze, osiemnastu latach kierowania archidiecezj¹ i tylko
szeœciu miesi¹cach sprawowania przywróconego Gnieznu prymasostwa. Kiedy je obejmowa³ od Józefa Glempa, by³o wiadomo, ¿e
sprawowaæ je bêdzie zaledwie kilka miesiêcy
i od razu zaczê³y siê spekulacje co do nastêpstwa. Wymieniano ró¿ne nazwiska i od razu
by³o widaæ, ¿e powiatowe Gniezno ze wzglêdu na tradycje bêdzie interesowaæ niejednego
kandydata, funkcja wiêc – choæ tytularna,
a metropolia prowincjonalna – wi¹¿e siê ze
szczególn¹ w Koœciele pozycj¹, w³aœnie moraln¹, a tym samym polityczn¹. Wymieniano
m.in. konserwatywnego przewodnicz¹cego konferencji episkopatu Józefa Michalika, który te¿
w wigiliê Bo¿ego Narodzenia 2009 r. – ku
ogólnemu zaskoczeniu wyst¹pi³ z orêdziem
w programie I telewizji publicznej, znajduj¹cej
siê w rêku partyjnym Prawa i Sprawiedliwoœci, gdy zawsze takie wyst¹pienie przys³ugiwa³o urzêduj¹cemu prymasowi. Dodatkowo
w tym samym dniu i tym¿e programie sui generis orêdzie wyg³osi³ ...prezydent Lech Kaczyñski. Równie¿ na Wielkanoc orêdzie
wyg³osi³ kto inny, tym razem metropolita
Warszawy Kazimierz Nycz. W publicznym
odczuciu mo¿na by³o to potraktowaæ jako
afront wobec ciesz¹cego siê szacunkiem wybitnego intelektualisty, ale i hierarchy o liberalnych pogl¹dach Henryka Muszyñskiego,
ten skorzysta³ z mo¿liwoœci wyg³oszenia orêdzia jedynie za poœrednictwem internetu.
Sapienti sat. Nikt zorientowany w arkanach koœcielnych nie w¹tpi³, ¿e obsada pry-
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masostwa wiosn¹ 2010 r. wymaga wyj¹tkowej subtelnoœci decyzyjnej i tak siê sta³o.
Papie¿, mianuj¹c Kowalczyka postara³ siê
o kandydata stoj¹cego ponad podzia³ami wewnêtrznymi w episkopacie, cz³owieka rozwa¿nego, doœwiadczonego dyplomaty. Potrafi³ on w latach niezwykle dla kraju
trudnych, wœród burz politycznych, uchroniæ
siê przed zaszufladkowaniem do którejœ
z frakcji w kraju ojczystym, co nie oznacza,
¿e nie próbowano zaliczyæ go do grona konfidentów s³u¿by bezpieczeñstwa. Prowokacja
ta jednak nie uda³a siê jej inspiratorom i nuncjusz z oskar¿eñ wyszed³ obronn¹ rêk¹.
Zrozumia³e, ¿e dziœ wywiad – rzeka z nowym prymasem stanowiæ bêdzie lekturê poszukiwan¹, zawiera bowiem nie tylko dane
biograficzne, ale równie¿ liczne oceny sytuacji politycznej w kraju ostatniego pó³wiecza. S¹ one wywa¿one, dojrza³e, pozbawione
skrajnoœci. Na uwagê zas³uguje droga ¿yciowa z wiejskiego przysió³ka w diecezji tarnowskiej, gdzie przyszed³ na œwiat na rok
przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej
(wywa¿one opinie o ró¿nych grupach partyzantki, tak¿e tych, które nale¿y opatrywaæ
cudzys³owem), kszta³cenie gimnazjalne oraz
seminaryjne (Hosianum w Olsztynie w latach 1956–1962), drogê naukow¹ w kraju
(Wydzia³ Prawa Kanonicznego na KUL
w Lublinie od 1963 r., a nastêpnie za granic¹
(Gregorianum w Rzymie od 1965 r., gdy obradowa³ tam II Sobór Watykañski), wczeœniej pierwsze doœwiadczenia duszpasterskie
w Kwidzyniu. Pobyt nad Tybrem zaowocowa³ doktoratem i kilkoma dalszymi dyplomami, a fina³ znalaz³ w pozostaniu przy Stolicy Apostolskiej: najpierw w kongregacji do
spraw Kultu Bo¿ego i Dyscypliny Sakramentów (1969–1978), a nastêpnie, po wyborze
Karola Wojty³y na papie¿a, powierzeniem
zorganizowania sekcji polskiej Sekretariatu
Stanu, któr¹ Kowalczyk kierowa³ przez jedenaœcie lat, do chwili wys³ania go na nuncjaturê w Warszawie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³o
to doskona³e przygotowanie do tej funkcji
w kraju po sfinalizowaniu drogi do pluraliz-
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mu ustrojowego, a w³aœciwie przejêcia w³adzy
przez opozycjê.
Koœció³ w kraju i Watykanie pod rz¹dami
papie¿a – Polaka w procesie przemian politycznych aktywnie choæ dyskretnie uczestniczy³. Mianowany tytularnym arcybiskupem
Heraklei pra³at Kowalczyk – jak mówi – przyj¹³ nuncjaturê z zaskoczeniem. W obszernym
wywiadzie ksi¹¿kowym zachowuje charakterystyczn¹ dla doœwiadczonego dyplomaty
dyskrecjê, jego opinie s¹ wywa¿one, dalekie
od skrajnoœci. Wiele miejsca poœwiêca osobie i pontyfikatowi Jana Paw³a II, realiom
koœcielnym w Rzymie oraz faktografii zwi¹zanej z trwaj¹cym ponad dwie dekady kierowaniem nuncjatur¹ w Warszawie. Obszerny
aneks w postaci kalendarium zawiera bogat¹
faktografiê, cennym uzupe³nieniem jest starannie dobrana ikonografia.
Podczas pierwszego wyst¹pienia nowego
prymasa w bazylice gnieŸnieñskiej, które
mia³o miejsce w gor¹cej atmosferze miêdzy
pierwsz¹ i drug¹ tur¹ wyborów prezydenckich (obok hierarchów uczestniczyli w nim
byli prezydenci Lech Wa³êsa i Aleksander
Kwaœniewski oraz pe³ni¹cy obowi¹zki G³owy
Pañstwa marsza³ek sejmu Bronis³aw Komorowski) Józef Kowalczyk napomnia³, ¿e czas
zakoñczyæ ¿enuj¹ce swary w ¿yciu publicznym. Uczyni³ to zreszt¹ nie po raz pierwszy.
Siêgaj¹c do zawartoœci dzie³a nale¿y zwróciæ uwag¹ na jego walory Ÿród³owe, w tym na
ocenê stanu wojennego. Zacytujmy fragment
odpowiedzi udzielonej z perspektywy æwieræwiecza: ...zadziwiaj¹ mnie politycy, którzy
opowiadaj¹ ró¿ne rzeczy, jak to mo¿na by³o
inaczej post¹piæ z tym stanem wojennym.
Oczywiœcie, we wszystkim jest jakiœ w¹tek
prawdy, tylko jakie by³o inne wyjœcie i rozwi¹zanie problemu, kiedy ca³y blok socjalizmu realnego spogl¹da³ i zastanawia³ siê, jak
tych Polaków uspokoiæ? Wystarczy³o przekroczyæ pewn¹ cienk¹ granicê i z pewnoœci¹
pola³aby siê krew. Mieliœmy tego przyk³ady
na Wêgrzech i w Czechos³owacji, i po czêœci
Polsce. Pamiêtamy Poznañ 1956 roku. W Polsce wszystko by³o mo¿liwe (s. 135).
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Nuncjusz mówi, ¿e nie przeprowadzi³
nigdy rozmowy z Wojciechem Jaruzelskim
na temat stanu wojennego, ale z pe³nym zrozumieniem pisze o polityce genera³a i jego
roli w pokojowym przeprowadzeniu przemian ustrojowych (s. 138), nie szczêdzi te¿
krytyki wobec jego zacietrzewionych adwersarzy. Zapewne – dodam od siebie – mogli
i o tym porozmawiaæ pod koniec 2009 r., kiedy z inicjatywy nuncjusza i kardyna³a Glempa dosz³o do ich spotkania z by³ym prezydentem. Ale w prasie i TV nie us³yszeliœmy
o tym ani s³owa. Oto klimat wolnoœci pracy
i pe³nej informacji... Nie wypada³o powiedzieæ spo³eczeñstwu, ¿e hierarchowie spoty-
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kaj¹ siê z architektem pokojowej ewolucji
ustrojowej, za to nie brakuje doniesieñ z wieloletnich procesów politycznych przeciw niemu. Choæ pojawiaj¹ siê jaskó³ki œwiadcz¹ce
o zmianach in plus na arenie publicznej
w tym zakresie. Zobaczymy, czy Koœció³
wyka¿e tu odwagê cywiln¹, czy zdobêdzie
siê na ni¹ nowy prymas Polski. Oznacza³oby
to, ¿e ten hierarcha, który przeszed³ dobr¹
szko³ê w Watykanie, pozytywnie wyró¿ni siê
na tle wielu biskupów, którzy stamt¹d po latach s³u¿by równie¿ wrócili na stanowiska
w krajowym episkopacie.
Marceli KOSMAN
Poznañ

M. Rainer Lepsius, O kulturze politycznej w Niemczech, przek³ad A. ¯ychliñski, Wydawnictwo Poznañskie,
Poznañ 2007, ss. 455.
W serii „Poznañska Biblioteka Niemiecka”
(pod redakcj¹ Huberta Or³owskiego i Christopha Klessmana), poœród wielu trafnie dobranych i doskonale przygotowanych od strony
merytorycznej i w satysfakcjonuj¹cej bibliofilsko szacie wydawniczej spotykamy tytu³y
interesuj¹ce przede wszystkim germanistê,
historyka, kulturoznawcê, badacza stosunków miêdzynarodowych, a tak¿e politologa.
Ten ostatni mo¿e znacznie poszerzyæ sw¹
wiedzê o dorobku swej dyscypliny w nowo¿ytnych i najnowszych Niemczech (na ten
temat panuje u nas na ogó³ posucha, co wi¹¿e
siê g³ównie z paradoksaln¹ sytuacj¹, ¿e w programach naszych uczelni brakuje przedmiotu: historia politologii, w przeciwieñstwie do
innych pokrewnych dyscyplin, jak socjologia, psychologia, nie mówi¹c o filozofii czy
samej historii jako kierunku studiów; st¹d te¿
nawet powa¿ni badacze ca³kiem opacznie
interpretuj¹ – traktuj¹c j¹ przy tym jako sui
generis Bibliê – wykaz problemów przynale¿nych politologii, a opracowanych w 1948 r.

przez grupê ekspertów na zlecenie UNESCO;
wspominam o tym na marginesie, zapowiadaj¹c odniesienie siê do tej kwestii w osobnym artykule).
Tyle wstêpu, wydaje siê koniecznego, do
omówienia dzie³a Lepsiusa O kulturze politycznej w Niemczech, na które z³o¿y³y siê studia podzielone na cztery czêœci: I: Od cesarstwa do narodowego socjalizmu, s. 15–149;
II: Zachodnioniemiecka Republika Federalna, s. 153–252; III. NRD i zjednoczenie Niemiec, s. 255–344; IV: Pañstwo narodowe
w Unii Europejskiej, s. 345–442.
Ca³oœæ zamyka instruktywne pos³owie
pióra Antona Sterblinga, poœwiêcone autorowi
studiów (Kluczowe zagadnienia i konteksty
oddzia³ywania myœli socjologicznej M. Rainera Lepsiusa, s. 445–452), nieodzowne
w naszym przekonaniu, jako ¿e czytelnikowi
polskiemu, poza w¹skim gronem specjalistów – a przecie¿ publikacja jest zaadresowana do szerszego nieco grona odbiorców – nazwisko jednego z czo³owych socjologów
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niemieckich prze³omu II i III tysi¹clecia, jest
ma³o znane. W t³umaczeniu ukaza³y siê
wczeœniej (1991 i 1992) jedynie dwa publikowane tu artyku³y: Dziedzictwo narodowego
socjalizmu i kultura polityczna w pañstwach
– nastêpcach „Wielkoniemieckiej Rzeszy”
oraz Wp³yw ³adów instytucjonalnych na kulturê polityczn¹ Republiki Federalnej Niemiec. Lipsius, który wywodzi siê ze znanej
berliñskiej dynastii intelektualistów (nale¿a³
do niej przede wszystkim znakomity egiptolog Richard, ¿yj¹cy w latach 1810–1884),
profesor uniwersytetów w Mannheim i Heidelbergu, w latach 1971–1974 przewodnicz¹cy Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego, przez wiele lat wspó³redagowa³
presti¿owe czasopismo „Kölner Zeitschrift
für Soziologie und Sozialpsychologie”, by³
wydawc¹ dzie³ zebranych Maxa Webera,
uczestniczy³ w pracach licznych organizacji
naukowych, co zapewni³o mu autorytet w podejmowaniu odwa¿nych decyzji w dobie
dyskusji towarzysz¹cych zjednoczeniu Niemiec; po 1990 r. odegra³ wa¿n¹ rolê na terenie nowych landów w zakresie przebudowy
nauk spo³ecznych.
Najstarszy z publikowanych tu tekstów
ukaza³ siê w 1964 r., najm³odszy w 2000 r.
Piêæ rozpraw sk³adaj¹cych siê na czêœæ
pierwsz¹ dzie³a dotyczy mieszczañstwa jako
obiektu badawczego historii spo³ecznej, relacji miêdzy systemem partyjnym i struktur¹
spo³eczn¹ w procesie demokratyzacji spo³eczeñstwa niemieckiego doby miêdzywojennej, strukturalnych uwarunkowañ radykalnego nacjonalizmu w przededniu dojœcia do
w³adzy nazistów, modelu charyzmatycznego
przywódcy w wodzowskim pañstwie Adolfa
Hitlera oraz sytuacji kultury i nauki w dobie
narodowego socjalizmu.
W odniesieniu do trzech kolejnych czêœci
dzie³a Lepsius pozostaje nie tylko badaczem,
ale równie¿ œwiadkiem – i aktywnym uczestnikiem – wydarzeñ. Spojrzenie na RFN (do
czasów zjednoczenia) rozpoczyna uwagami
na temat podzia³u Niemiec i funkcjonowania
w owym czasie narodu (1981), dalej analizuje
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wspomniane wczeœniej teksty o dziedzictwie
niedawnej przesz³oœci w kulturze politycznej
spadkobierców III Rzeszy oraz – wp³ywie na
ni¹ ustroju RFN (1982), koñczy zaœ uwagami
o socjologii intelektualisty (1964).
Czêœæ III, poœwiêcona NRD i zjednoczeniu kraju, sk³ada siê z piêciu rozpraw, z których ostatnia, napisana w piêæ lat po likwidacji dualizmu pañstwowego i po up³ywie 45
lat od podzia³u w wyniku zakoñczenia drugiej wojny œwiatowej (Niemcy – jedno pañstwo, dwa spo³eczeñstwa) prowadzi ku syntezie. Mimo krótkiego dystansu czasowego
na uwagê zas³uguj¹ pog³êbione i wywa¿one
oceny, wolne od emocji i wykorzystania doœwiadczeñ zwi¹zanych z unifikacj¹ pó³ wieku
wczeœniej – bez patosu narodowego – starej
Republiki Federalnej, która zosta³a scalona
w spo³eczeñstwo obywatelskie „post narodowo”, dziêki zgodzie ludnoœci w kwestii prawowitoœci porz¹dku politycznego i dziêki
sprawnoœci porz¹dku gospodarczego i spo³ecznego (s. 343). Wypadnie zauwa¿yæ, ¿e
warto w tym miejscu skonfrontowaæ spojrzenie socjologa ustroju z punktem widzenia historyka, zw³aszcza z polskiego punktu widzenia, uwzglêdniaj¹cego specyfikê dziejow¹
tej czêœci pañstwa w jego nowych granicach,
która stanowi³a dziedzictwo pruskich Hohenzollernów.
Interesuj¹ce politologa w sposób szczególny refleksje zawiera czêœæ IV. Punkt wyjœcia stanowi¹ uwagi na temat dziedzictwa
i przysz³oœci europejskich pañstw narodowych.
Autor zwraca uwagê na ni¿szy w porównaniu
z zachodni¹ czêœci¹ kontynentu stopieñ rozwoju Europy Œrodkowej (i tu historyk zauwa¿y, ¿e nie mo¿na tego obszaru traktowaæ
jednolicie!). Warto by konstatacje Lipsiusa
skonfrontowaæ z poœwiêconym temu samemu tematowi wyst¹pieniem czeskiego badacza czasów nowo¿ytnych, Jaroslava Panka,
na uniwersytecie w Pardubicach (pocz¹tek
2010 r.) Tekst ten w przek³adzie na jêzyk polski opublikujemy w czêœci VIII cyklu Na
obrze¿ach polityki. Nastêpne studium w zbiorze Lipsiusa nosi tytu³: Pañstwo narodowe
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albo pañstwo wielonarodowoœciowe jako model dalszego rozwoju wspólnoty europejskiej.
Dwa dalsze dotycz¹ Unii Europejskiej (integracja ekonomiczno-polityczna i pluralizm
polityczny; UE jako ukonstytuowana prawnie strukturyzacja postêpowania), ca³oœæ zaœ
zamykaj¹ rozwa¿ania nad ustanawianiem
to¿samoœci na bazie konstytucji europejskiej.
Oto koñcowa refleksja:
Unia Europejska jest systemem wielop³aszczyznowym, obejmuj¹cym ponadnarodowe, narodowe, regionalne oraz ró¿norakie
poœrednie i cywilno-spo³eczne formowania
interesów i procesy rozwi¹zywania konfliktów.
Na wszystkich p³aszczyznach wykszta³caj¹
siê procesy identyfikacji, oferuj¹ce aktorom
zale¿ne od sytuacji odniesienia dla ich
dzia³ania. W obrêbie tego zwi¹zku wielorakich identyfikacji rozwija siê postnarodowa
identyfikacja z kultur¹, histori¹ i jêzykiem
pañstw narodowych [...] Stosowna do wymaganej giêtkoœci „modelu wielop³aszczyzno-
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wego” Unii jest giêtkoœæ to¿samoœci europejskich... (s. 441).
Zamykaj¹c omówienie wartoœciowej publikacji studiów politologicznych wytrawnego socjologa, zwrócê uwagê na otwieraj¹ce
ca³oœæ Wprowadzenie, które zawiera zarówno autorsk¹ prezentacjê tekstów, jak równie¿
ich podsumowanie. Spotykamy w nim te¿
wartoœciowe uogólnienia na temat demokratycznej kultury politycznej i procesów demokratyzacyjnych na obszarze pañstw niemieckich w drugiej po³owie XX wieku. Lipsius
zastrzega, ¿e jego teksty nie mog¹ pretendowaæ do miana systematycznej historii kultur
politycznych w jego kraju. Zgodzimy siê
z tym (nikt nie mo¿e czyniæ mu z tego powodu zarzutu), dodaj¹c jednak, i¿ stanowi¹ one
– dziêki dog³êbnej analizie – znaczny krok
w kierunku przysz³ej syntezy.
Marceli KOSMAN
Poznañ

Marceli Kosman, Los Genera³a. Wokó³ medialnego wizerunku Wojciecha
Jaruzelskiego, Wydawnictwo Adam
Marsza³ek, Toruñ 2008, ss. 456.
Miêdzy czarn¹ legend¹ a rzeczywistoœci¹
Bohater recenzowanej pracy nie cieszy
siê dobr¹ opini¹ w swoim ojczystym kraju.
Co zrozumia³e w innych krajach budzi
znacznie mniej emocji, a co za tym idzie
nieporównanie mniejsze zainteresowanie.
Licz¹cy obecnie 87 lat genera³ w polskiej pamiêci historycznej jest kojarzony zw³aszcza
z wprowadzeniem stanu wojennego w dniu
13 grudnia 1981 roku. Niema³a czêœæ rodaków Wojciecha Witolda Jaruzelskiego uwa¿a,
i¿ podjêta przez niego decyzja by³a zbrodni¹
przeciwko w³asnemu narodowi, uosabianemu wówczas przede wszystkim przez „Solidarnoœæ” i jej lidera Lecha Wa³êsê. Do dnia
dzisiejszego nie s³abn¹ spory wokó³ kwestii,

czy wtedy Polsce grozi³a inwazja sowiecka,
czy nie. Jednak tak¿e wielu z tych, którzy
uwa¿aj¹, ¿e ingerencja wojskowa gen. Jaruzelskiego zapobieg³a o wiele wiêkszej tragedii narodowej, potêpiaj¹ jego czyny. Zarazem
by³emu przywódcy Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej w dziejach wspó³czesnej Polski
przypisuj¹ jednoznacznie negatywn¹ rolê.
Prowadzone przez historyków badania na temat wspomnianych prze³omowych wydarzeñ – nie tylko zreszt¹ w kontekœcie Polski,
lecz ca³ej Europy Œrodkowej – staj¹ siê w ten
sposób nieuniknionym elementem wspó³czesnej bezkompromisowej walki politycznej.
Pojawiaj¹ce siê nieliczne g³osy pojednawcze,
jak na przyk³ad Adama Michnika, nie spotykaj¹ siê z przychylnym odzewem w spo³e-
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czeñstwie, a tym bardziej w szeregach zatwardzia³ych przeciwników zwi¹zku przestêpczego
o charakterze zbrojnym. Wspó³czeœnie terminem tym jest przez niektórych nazywana
Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
(WRON). Do s¹du skierowano akt oskar¿enia przeciwko cz³onkom wspomnianej rady
za bezprawne wprowadzenie stanu wojennego. Genera³ Jaruzelski jako by³y minister obrony narodowej jest tak¿e s¹dzony za udzia³
w tragicznych wydarzeniach w 1970 roku,
kiedy w wyniku staræ z wojskiem i milicj¹
straci³o ¿ycie kilkadziesi¹t strajkuj¹cych
osób. Ówczesnych czo³owych przedstawicieli w³adzy, tzn. pierwszego sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej W³adys³awa Gomu³ki oraz Prezesa Rady Ministrów
Józefa Cyrankiewicza, nie ma ju¿ dawno
wœród ¿ywych i dlatego g³ównym oskar¿onym pozostaje w³aœnie gen. Jaruzelski.
Ksi¹¿ka Los Genera³a – z wiele mówi¹cym podtytu³em – pióra wybitnego poznañskiego historyka i politologa ma na celu
dokonanie oceny historycznej roli Jaruzelskiego i to sine ira et studio (s. 8). Dla Autora, który od d³ugiego szeregu lat zajmuje siê
problematyk¹ ró¿nic miêdzy faktami historycznymi i faktami Ÿróde³ historycznych1
oraz dziejami polskiej kultury politycznej2,
podjêty tutaj problem – prawdziwe losy ge-

1
¯. Polowczyk, Bibliografia publikacji Marcelego
Kosmana za lata 1963–2000, w: Przesz³oœæ odleg³a i bliska. Marcelemu Kosmanowi w szeœædziesi¹t¹ rocznicê
urodzin, pod red. K. Robakowskiego i in., Poznañ 2000,
s. 15–49; eadem, Bibliografia selektywna publikacji
prof. Marcelego Kosmana za lata 1964–2000, w:
U schy³ku tysi¹clecia. Ksiêga pami¹tkowa z okazji szeœædziesiêciolecia urodzin Profesora Marcelego Kosmana,
pod red. M. Wachowiaka, Poznañ 2001, s. 15–20. Zob.
te¿ I. Hofman, Bibliografia publikacji sienkiewiczowskich Marcelego Kosmana za lata 1964–2005, w: Sienkiewiczowskie fascynacje Marcelego Kosmana, pod red.
L. Ludorowskiego, Lublin 2005, s. 134–139.
2
M. Kosman, Z rozwa¿añ nad kultur¹ polityczn¹
w Polsce, I–II, Poznañ 1998–2001; Kultura polityczna
w Polsce, I–VI, pod red. M. Kosmana, Poznañ
1996–2006; Na obrze¿ach polityki, I–VIII, pod red.
M. Kosmana, Poznañ 2002–2010.
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nera³a versus obraz medialny – nie jest zatem
zbyt odleg³y metodologicznie od dotychczasowych zainteresowañ badawczych. Do zalet
omawianej ksi¹¿ki bez w¹tpienia nale¿y szerokie ujêcie problematyki, które by³o mo¿liwe dziêki swobodnemu poruszaniu siê przez
Autora po wielu wiekach polskich dziejów,
z histori¹ unii polsko-litewskiej w³¹cznie3.
Dla wielu osób co najmniej kontrowersyjna
postaæ gen. Jaruzeskiego4 w ten sposób nie
jest konfrontowana „tylko” z wyzwaniami
czasów, w których wspomnianemu politykowi przysz³o ¿yæ i dzia³aæ. Punkt odniesienia
stanowi¹ bowiem tak¿e liczni wybitni polscy
politycy, którzy wspó³decydowali o losach
pañstwa i narodu polskiego od œredniowiecza
a¿ do wspó³czesnoœci. Dotyczy to zw³aszcza
odrêbnego rozdzia³u pt. „Przywódców polskich dole i niedole” (s. 293–330).
Publikacja Marcelego Kosmana jest podzielona na dwie czêœci. Pierwsza – nazwana
krótko i zwiêŸle „Biografia” – sk³ada siê
z dwunastu rozdzia³ów. Zaznajamiaj¹ one
szczegó³owo czytelnika z poszczególnymi prze³omowymi momentami w ¿yciu osobistym
i zawodowym bohatera ksi¹¿ki (s. 19–190).
Tê czêœæ koñczy opis odejœcia z polityki.
Przypomnijmy, ¿e w 1990 r. Jaruzelski zrezygnowa³ z funkcji prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, aby umo¿liwiæ og³oszenie
wczeœniejszych wyborów prezydenckich.
Przedtem przyj¹³ dymisjê rz¹du Tadeusza
Mazowieckiego. Druga czêœæ ksi¹¿ki pod
nazw¹ „W stanie spoczynku?” jest poœwiêcona ró¿nym przejawom wrogich postaw, które

3
Idem, Polska w drugim tysi¹cleciu, I–II, Poznañ
2007. Por. recenzjê L. Stommy, Historia wed³ug historyka, „Polityka”, nr 12 (2646), 22 III 2006, s. 128. W przygotowaniu jest czeska wersja tej syntezy, która uka¿e siê
niebawem w presti¿owym praskim wydawnictwie Karolinum.
4
Niedawna wypowiedŸ telewizyjna (10 V 2010)
pe³ni¹cego obowi¹zki g³owy pañstwa Bronis³awa Komorowskiego, powo³uj¹ca siê na zdanie genera³a Jaruzelskiego, mo¿e stanowiæ prze³om w postrzeganiu
by³ego prezydenta RP przez znacz¹c¹ czêœæ polskiego
spo³eczeñstwa.
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w nastêpnych latach dotknê³y by³ego wówczas pos³a Sejmu, ministra obrony narodowej, przewodnicz¹cego rz¹du, pierwszego
sekretarza PZPR i prezydenta PRL i RP po
odejœciu na emeryturê (s. 193–291). Liczne
przyk³ady pos³u¿y³y Autorowi do oceny kultury politycznej czo³owych aktorów polskiej
sceny politycznej w ostatnich dwóch dziesiêcioleciach. Na marginesie zainteresowañ Autora nie pozosta³o te¿ zagadnienie dotycz¹ce
sposobu funkcjonowania „czwartej w³adzy”.
Wa¿n¹ czêœæ recenzowanej pracy stanowi¹
aneksy w postaci szeœciu ró¿norodnych
pod wzglêdem tematycznym rozdzia³ów
(s. 293–456). Ponadto poruszono np. problem stosunku historii i polityki („Historia
wobec polityki – polityka wobec historii”),
stosunków polsko-niemieckich po drugiej
wojnie œwiatowej w kontekœcie nowej granicy na Odrze i Nysie £u¿yckiej („Granica
...niepokoju”), medialnego obrazu opisywanej postaci historycznej („Teraz ju¿ mo¿na?”, Autor nawi¹zuje tutaj do tytu³u wspomnieñ Wies³awa Górnickiego5, znanego
dziennikarza i w latach osiemdziesi¹tych bliskiego wspó³pracownika gen. Jaruzelskiego), pogl¹dów zwolenników i przeciwników
genera³a („W opinii „swoich” i „obcych”)
czy jego dzia³alnoœci literackiej („Pisarz polityczny”). Lekturê ca³oœci poniek¹d utrudnia
brak indeksu nazwisk i spisu wykorzystanych Ÿróde³ i literatury, jak równie¿ nie najlepszej jakoœci anonimowa („Zespó³”) korekta. Te niedomagania nie s¹ jednak w stanie
nawet czêœciowo przes³oniæ takich zalet
ksi¹¿ki, jak lekkie i wytrawne pióro jej Autora. Zreszt¹ t¹ cech¹ odznaczaj¹ siê wszystkie
prace Marcelego Kosmana. Cz³onkostwo
w Zwi¹zku Pisarzy Polskich jest wystarczaj¹co wymowne.
G³ówny walor ocenianej publikacji ksi¹¿kowej nale¿y moim zdaniem upatrywaæ
w tym, ¿e dostarcza czytelnikowi ca³kowicie

5
W. Górnicki, Teraz ju¿ mo¿na. Ze wspomnieñ kulawego szerpy, Wroc³aw 1994.
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odmiennego (ni¿ to czyni³a dotychczasowa
polska historiografia i zasadnicza wiêkszoœæ
wspó³czesnych polskich mediów) spojrzenia
na postaæ i dziedzictwo polityczne gen. Jaruzelskiego. Autor bardzo krytycznie oceni³
przede wszystkim pracê habilitacyjn¹ pu³kownika Lecha Kowalskiego6, która ukaza³a siê
w du¿ym nak³adzie i we wspania³ej oprawie
graficznej. Negatywna postawa wobec Jaruzelskiego przyczyni³a siê do tego, ¿e ksi¹¿ka
zainteresowa³a szersze krêgi czytelników
(s. 230–234, 443–449, 454). Natomiast odpowiedŸ genera³a w postaci listu adresowanego
do ówczesnego przewodnicz¹cego Kolegium
IPN profesora Andrzeja Paczkowskiego7
(licz¹ca prawie 200 stron tekstu i za³¹czników) ukaza³a siê w niewielkim nak³adzie
i jest praktycznie nieznana. Stosunkowo ma³o
znane s¹ tak¿e prace genera³a: Ró¿niæ siê
m¹drze. Jak dosz³o do stanu wojennego
(Warszawa 1999), Wyjaœniam (Toruñ 2001),
Przed s¹dem (Toruñ 2002), Przeciwko bezprawiu 1970 (Toruñ 2005), Pod pr¹d (Warszawa 2005), Historia nie powinna dzieliæ
(Toruñ 2006), Byæ mo¿e to ostatnie s³owo
(Warszawa 2009). Wyj¹tkiem pod tym
wzglêdem jest chyba ksi¹¿ka Stan wojenny.
Dlaczego… (Warszawa 1992, wspó³praca
Marek Jaworski, W³odzimierz £oziñski).
W czasie jednego ze spotkañ autorskich, promuj¹cych tê ksi¹¿kê, dosz³o do fizycznego
ataku na genera³a, który na skutek odniesionych obra¿eñ przebywa³ w szpitalu. Wiele
nie brakowa³o, by straci³ oko, a nawet ¿ycie
(s. 222–226, 411). Wspomnienia Jaruzelskiego, które w latach 1992–1993 ukaza³y siê po
francusku (Les chaînes et le refuge. Mémoires), w³osku (Un così lungo cammino. Me6
L. Kowalski, Genera³ ze skaz¹. Biografia wojskowa genera³a armii Wojciecha Jaruzelskiego, Warszawa
2001.
7
Paczkowski mia³ byæ inicjatorem ksi¹¿ki Kowalskiego. Zob. te¿ A. Paczkowski, Droga do „mniejszego
z³a”. Strategia i taktyka obozu w³adzy lipiec 1980–styczeñ 1982, Kraków 2001; idem, Wojna polsko-jaruzelska. Stan wojenny w Polsce 13 XII 1981–22 VII 1983,
Warszawa 2006.
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morie) i niemiecku (Mein Leben für Polen),
nie zosta³y wydane po polsku.
Kosman poœwiêci³ wiele uwagi wydarzeniom, które kszta³towa³y z³o¿ony rozwój
osobowoœci przysz³ego przywódcy pañstwa
polskiego. Jaruzelski urodzi³ siê w 1923 roku
w Kurowie niedaleko Lublina. Szlacheckie
pochodzenie i tradycje rodzinne, w których
wa¿ne miejsce zajmowa³o uczestnictwo dziadka w powstaniu styczniowym i udzia³ ojca
w wojnie polsko-bolszewickiej, bez w¹tpienia zobowi¹zywa³o. Wykszta³cenie œrednie
zdoby³ w gimnazjum prowadzonym przez
ksiê¿y marianów w Warszawie. Ksiê¿a wpajali swoim uczniom potrzebê pilnej pracy,
skromnoœæ, odpowiedzialnoœæ i mi³oœæ do ojczyzny i jej przesz³oœci. Wybuch II wojny
œwiatowej oznacza³ koniec tego etapu ¿ycia
m³odego Wojciecha. Czteroosobowej rodzinie (rodzice, ich syn i o piêæ lat m³odsza córka Teresa) uda³o siê znaleŸæ schronienie na
Litwie, gdzie przebywali od listopada 1939
do maja 1941 roku. Po zajêciu Litwy przez
Sowietów rodzina Jaruzelskich myœla³a o powrocie do domu. To siê im jednak nie uda³o.
Zostali zes³ani na Syberiê, gdzie W³adys³aw
Jaruzelski zmar³ w nastêpnym roku na skutek
wyczerpania, niedo¿ywienia i chorób (s. 38).
Jego synowi, który tak¿e ¿y³ w ciê¿kich warunkach na Syberii (prawie straci³ wzrok
i dlatego póŸniej zacz¹³ nosiæ s³ynne ciemne
okulary), uda³o siê ukoñczyæ szko³ê oficersk¹ w Riazaniu. Potem jako ¿o³nierz Ludowego Wojska Polskiego walczy³ u boku
Armii Czerwonej przeciwko Wermachtowi.
Po wojnie pozosta³ w wojsku, gdzie dziêki
swym nadzwyczajnym zdolnoœciom i pracowitoœci bardzo szybko wspina³ siê po stopniach kariery wojskowej. Wystarczy przypomnieæ, ¿e w wieku 33 lat otrzyma³ stopieñ
genera³a brygady (s. 64). Dodajmy, ¿e póŸniej odmówi³ przyjêcia godnoœci marsza³ka.
Nie zabiega³ o to, by byæ aktywnym na
polu politycznym, jednak nie unika³ nowych
zadañ, które stawiali przed nim jego prze³o¿eni. Podchodzi³ do nich jak do obowi¹zków, które nale¿y spe³niæ mo¿liwie jak najle-
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piej. Jego pierwsz¹ wa¿n¹ funkcj¹ polityczn¹
by³o kierowanie G³ównym Zarz¹dem Politycznym Wojska Polskiego. Osiem lat póŸniej, w kwietniu 1968 r. zosta³ ministrem
obrony narodowej. Jako dowódca polskiej
armii musia³ podpisaæ rozkazy dotycz¹ce
wspó³udzia³u polskich jednostek w st³umieniu Praskiej Wiosny, aczkolwiek na ten
udzia³ sam nie mia³ wp³ywu. W danych okolicznoœciach skoncentrowa³ siê na tym, aby
w rejonie polskiej interwencji zbrojnej, któr¹
dowodzi³ jego przyjaciel gen. Florian Siwicki, nie dosz³o do przelewu krwi (s. 89–90).
Marceli Kosman w swojej ksi¹¿ce udokumentowa³, ¿e Wojciech Jaruzelski nie mia³
tak¿e wp³ywu na przebieg t³umienia strajków
w grudniu w 1970 roku. Dlatego te¿ nie móg³
byæ za tê interwencjê odpowiedzialny. Odmienna sytuacja mia³a miejsce w 1981 roku.
Wówczas gen. Jaruzelski bezpoœrednio zadecydowa³ o wprowadzeniu stanu wojennego
i po latach wzi¹³ te¿ na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za tê sw¹ decyzjê. Autor nie pozostawia czytelnikowi w¹tpliwoœci, ¿e w danej
sytuacji miêdzynarodowej, ogólnospo³ecznej
i wewn¹trzpolitycznej nie istnia³o dla Polski
lepsze rozwi¹zanie. Realn¹ alternatyw¹ by³o
jedynie st³umienie „Solidarnoœci” poprzez inwazjê wojsk Uk³adu Warszawskiego i przejêcie w³adzy w Polsce przez przedstawicieli
dogmatycznego skrzyd³a partii rz¹dz¹cej.
Szacowana liczba ofiar w tym przypadku
mog³aby wynieœæ od kilkudziesiêciu tysiêcy
a¿ do pó³ miliona martwych i rannych. Jaruzelski i jego wspó³pracownicy nie dopuœcili
do urzeczywistnienia takiego scenariusza
wydarzeñ. Tym samym zainicjowali – po objêciu w³adzy przez Michai³a Gorbaczowa
i zmianach w Zwi¹zku Radzieckim – nawi¹zanie dialogu z ruchem opozycyjnym.
Wspó³czeœnie ju¿ siê na ogó³ nie pamiêta
o kamieniach milowych na drodze ku demokracji, jakimi by³o np. powstanie takich instytucji jak Trybuna³ Konstytucyjny (1985)
czy Rzecznik Praw Obywatelskich (1987).
Wa¿n¹ rolê odegra³a tak¿e Rada Konsultacyjna (1986–1990) prowadzona przez Jaru-

PP 1 '10

Przegl¹d ksi¹¿ek/Dyskusje

zelskiego jako Przewodnicz¹cego Rady Pañstwa (poprzedniczka odnowionego urzêdu
prezydenckiego w Polsce)8. W Radzie Konsultacyjnej zasiada³y m.in. osoby nale¿¹ce do
krêgu polskich elit intelektualnych, ³¹cznie
z kilkoma przedstawicielami opozycji
(s. 149–157). Uwieñczeniem procesu poro-
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zumienia narodowego by³y nastêpnie obrady
Okr¹g³ego Sto³u (1989), które co znamienne
o wiele miesiêcy wyprzedzi³y zburzenie
Muru Berliñskiego czy Aksamitn¹ Rewolucjê w Czechos³owacji.
Roman BARON
Praha

„Przegl¹d Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego”, Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego, Warszawa 2009,
ss. 186.
W miesi¹cu kwietniu 2010 r. na polskim
rynku wydawniczym ukaza³ siê pierwszy numer czasopisma pt. „Przegl¹d Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego” wydawany przez Agencjê Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Znaczenie
tego wydarzenia podkreœla fakt, ¿e przez niemal 20 lat funkcjonowania wolnej Polski
i dzia³ania s³u¿b specjalnych w ramach demokratycznych struktur pañstwa nie stworzono podobnej platformy wymiany doœwiadczeñ dla funkcjonariuszy i ekspertów
zewnêtrznych. Ten specjalistyczny periodyk
ma zape³niæ lukê edukacyjn¹ i szkoleniow¹
w œrodowisku profesjonalnych pracowników
zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo pañstwa.
Agencji uda³o siê pozyskaæ do rady naukowej powa¿ne autorytety œwiata nauki; profesorów z Uniwersytetu Gdañskiego, Jagielloñskiego, Warszawskiego i UAM w Poznaniu.
Wszyscy oni s¹ znawcami prawa, w tym prawa karnego, zagadnieñ stosunków miêdzynarodowych, niektórzy nawet fachowcami
w dziedzinie kryminologii i wiktymologii jak
Brunon Ho³yst czy Krzysztof Indecki. Taki
dobór gwarantuje solidny warsztat badawczy
i treœci merytoryczne prezentowanych artyku³ów.

8

Por. M. Kosman, Z rozwa¿añ, II, s. 69–84.

Kierownictwo ABW wyjaœni³o we
wstêpie, ¿e inicjatywa uruchomienia wydawnictwa ukszta³towa³a siê na prze³omie
2007/2008 roku, której podstawowym celem
by³o ukszta³towanie nowego oblicza Agencji, by sta³a siê przedmiotem dumy i satysfakcji dla funkcjonariuszy i wszystkich
wspó³pracowników. Tematyka poruszana
w czasopiœmie jest ograniczona przepisami
prawa i nie wszystkie aspekty pracy ABW
mog¹ byæ w niej poruszane. „Przegl¹d Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego” opracowany
jest na podstawie jawnych materia³ów i reprezentuje opinie autorów, a nie Agencji.
Problematyka bezpieczeñstwa wewnêtrznego stanowi wa¿ny element strategii pañstwa
w dobie globalizacji, zagro¿enia terroryzmem i proliferacji. Ju¿ pierwszy numer zaprezentowa³ szeroki wachlarz zagadnieñ
zwi¹zanych z prac¹ s³u¿b specjalnych.
Czasopismo wydawane jest w formie zwartej, w miêkkiej ok³adce koloru bia³o-granatowego, z logo ABW umieszczonym po œrodku. Wœród szerokiego wachlarza poruszanej
tematyki mo¿na znaleŸæ zagadnienia ochrony
suwerennoœci i niepodleg³oœci Polski, zwalczania terroryzmu, szpiegostwa, korupcji, przestêpstw ekonomicznych godz¹cych w bezpieczeñstwo pañstwa, a¿ po kwestie zwi¹zane
z bezpieczeñstwem teleinformatycznym. Rocznik podzielono na piêæ zasadniczych dzia³ów
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tematycznych: bezpieczeñstwo wewnêtrzne,
terroryzm, analizy strategiczne, technika,
technologia i bezpieczeñstwo informatyczne,
prawo. Uzupe³nieniem numeru s¹ sprawy
bie¿¹ce z ¿ycia s³u¿b specjalnych, w tym;
wydarzenia, konferencje, kalendarium kontrwywiadu, zapowiedzi wydawnicze. Pierwszy numer liczy 186 stron.
Artyku³y wprowadzaj¹ce autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego Stanis³awa Sulowskiego i Konstantego Wojtaszczyka, próbuj¹ zdefiniowaæ
pojêcie bezpieczeñstwa wewnêtrznego i podkreœliæ jego interdyscyplinarny charakter
oraz fundamentalne znaczenie dla porz¹dku
publicznego we wspó³czesnym pañstwie.
W kolejnych dwóch publikacjach naszkicowano historiê kszta³towania siê s³u¿b specjalnych w systemie prawnym Rzeczypospolitej od momentu odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci w roku 1918 do momentu
zg³oszenia do Sejmu w 2002 r. projektu ustawy o ABW i AW. W ramach realizowanych
obowi¹zków Agencja spe³nia funkcje analityczno-informacyjn¹, dochodzeniowo-œledcz¹,
ochronno-kontroln¹ oraz operacyjno-rozpoznawcz¹. Nie wolno pomin¹æ tak¿e roli koordynuj¹cej ABW. Dziêki funkcjonowaniu pod
nadzorem Szefa ABW centralnej ewidencji
zainteresowañ operacyjnych, gdzie wszystkie s³u¿by specjalne s¹ zobligowane do
zg³aszania wszczynanych, prowadzonych
i zakoñczonych przez nie dzia³añ operacyjnych, Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego pe³ni kluczow¹ pozycjê w przestrzeni
bezpieczeñstwa wewnêtrznego. Dodatkow¹
prewencyjn¹ funkcjê pe³ni ABW w polskim
systemie kontroli obrotu i przeciwdzia³ania
proliferacji. Podnoszenie znajomoœci prawa
wœród uczestników dzia³alnoœci gospodarczej, uœwiadomienie przedstawicielom oœrodków naukowym i instytucjom badawczym
wagi ich dorobku naukowego to kluczowe
zadania w rozpoznawaniu zagro¿eñ zwi¹zanych z transferem technologii (ITI), planów
technicznych, kopii dokumentów. Niezwykle poznawczy charakter ma artyku³ poœwiê-
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cony wspó³czesnej œwiatowej scenie narkotykowej ostatniej dekady. Nowoœci¹ w ostatnich latach s¹ nowe pochodne narkotyków,
których w³aœciwoœci farmakologiczne i poziom toksycznoœci nie jest w pe³ni scharakteryzowany. Problematykê narkotyków modyfikowanych dostrzegaj¹ Stany Zjednoczone,
które ju¿ wprowadzi³y regulacje prawne maj¹ce na celu przeciwstawienie siê zjawisku
manipulacji struktur¹ chemiczn¹ œrodków
odurzaj¹cych.
Autorzy „Przegl¹du” zwracaj¹ tak¿e
uwagê na problemy definicyjne w okreœlaniu
terroryzmu i procesów pokrewnych jak terror, wojna partyzancka, walka niepodleg³oœciowo-narodowowyzwoleñcza czy separatyzm. Chocia¿ na œwiecie ukazuj¹ siê kolejne
artyku³y i pozycje ksi¹¿kowe na temat terroryzmu to nie uda³o siê stworzyæ uniwersalnej
i powszechnie akceptowanej formu³y terroryzmu, a nawet w obrêbie struktur jednego
pañstwa istniej¹ ró¿ne ujêcia jego istoty.
W zagro¿enie niebezpieczeñstwem stosowania przemocy wobec okreœlonych osób, aparatu w³adzy lub wobec przypadkowych
cz³onków spo³eczeñstwa wpisuje siê terroryzm chemiczny. U¿ycie œrodków chemicznych przeciwko ludnoœci i infrastrukturze
pañstwa wykorzystywano na masow¹ skalê
podczas I wojny œwiatowej, ale XXI wiek
wniós³ najnowsz¹ technologiê i nowe nieznane
do tej pory inne rodzaje ataku terrorystycznego jak: spowodowanie awarii w obiektach
przemys³owych, katastrofy komunikacyjnej,
rozszczelnienie lub uszkodzenie ruroci¹gów
transportuj¹cych œrodki chemiczne i paliwa,
a tak¿e wykorzystanie zrabowanych œrodków
chemicznych i bojowych œrodków truj¹cych.
W analizie strategicznej znalaz³a siê praca na temat energetycznego rynku rosyjskiego w relacjach z Uni¹ Europejsk¹ i stosowanego przez Federacjê Rosyjsk¹ instrumentu
presji energetycznej. Ekspansja Gazpromu
w Europie utrudnia realizacjê unijnej polityki
energetycznej, a efektem tej dominacji mo¿e
byæ dyktat cenowy. Uzale¿nienie pañstw europejskich w d³ugoterminowych kontraktach
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ogranicza mo¿liwoœci dostêpu na rynki europejskie gazu z innych Ÿróde³. Obecna polityka
Kremla nastawiona na zwiêkszenie wp³ywu
pañstwa w wybranych sektorach i przedsiêbiorstwach, wzmocnienie wp³ywu na prywatny biznes i przejêcie kontroli nad przep³ywem g³ównych strumieni finansowych w kraju
nie przysparza Federacji Rosyjskiej inwestycji. Najwiêksze œrodki przyci¹ga niezmiennie
sektor surowcowy, ale ta jednokierunkowoœæ
inwestycji uzale¿nia rosyjsk¹ gospodarkê od
wp³ywów z eksportu ropy naftowej. Sektor
naftowy i gazowy te¿ boryka siê z niedofinansowaniem, brakiem inwestycji w now¹
infrastrukturê i wspó³czesne technologie,
z niewystarczaj¹c¹ przepustowoœci¹ i wysokim stopniem zu¿ycia sieci ruroci¹gowej,
a tak¿e znacznym poziomem wyczerpania
zasobów gazu z g³ównego regionu wydobycia, jakim jest Syberia. Te wszystkie niedostatki w po³¹czeniu z koniecznoœci¹ wywi¹zania siê z zakontraktowanych iloœci
gazu i ropy naftowej mog¹ doprowadziæ do
„g³odu gazowego” w Rosji.
Czwarty rozdzia³ czasopisma dokonuje
przegl¹du najnowszych technik i technologii
informatycznych, wykorzystywanych przy
dzia³aniach operacyjnych. S¹ to typowe opracowania dla w¹skiego grona specjalistów,
zajmuj¹cych siê analiz¹ i przetwarzaniem sygna³ów fonicznych, wykorzystywaniem zaawansowanych technik redukcji szumu i zak³óceñ. Opracowane na podstawie bogatej
bibliografii angielskojêzycznej przyk³ady
algorytmów, wzbogacone dzia³aniami matematycznymi i ilustracjami z ekranów spektrogramów pozwalaj¹ zrozumieæ ten niewielki fragment dostêpnych rozwi¹zañ
poprawiaj¹cych zrozumia³oœæ mowy. W podobnym stylu przedstawiono przyk³ady internetowych narzêdzi s³u¿¹cych do wykrywania œladów u¿ycia wybranych prostych
programów steganograficznych. Rozwijaj¹ce siê technologie internetowe stwarzaj¹
niemal nieograniczone mo¿liwoœci przesy³ania danych cyfrowych, a tym samym
sprzyjaj¹ wyciekom informacji z firm i nie-
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kontrolowanej wymianie danych. Autor zwraca uwagê na brak standardów w tworzeniu
struktur danych, na chaos informacyjny i brak
konsekwencji w definiowaniu i traktowaniu
oprogramowania kryptologicznego, co mo¿e
stanowiæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa informacji.
Kolejn¹ wa¿n¹ materi¹ tematyczn¹ w „Przegl¹dzie” s¹ uregulowania prawne dotycz¹ce
zakresu dzia³añ Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego oraz Agencji Wywiadu. Obiektem pog³êbionej analizy s¹ przestêpstwa
art. 296 k.k. pope³niane przez osoby kieruj¹ce podmiotami gospodarczymi. Wykrywanie oraz œciganie przestêpstw godz¹cych
w podstawowe interesy ekonomiczne pañstwa jest wyj¹tkowo trudne. Sprawcy fa³szuj¹
czêsto obraz stanu finansów spó³ki, zawieraj¹ niekorzystne gospodarczo i niecelowe
z punktu widzenia przedmiotu prowadzenia
dzia³alnoœci umowy pozorne, powo³uj¹ spó³ki
zale¿ne, do których transferowane s¹ najwartoœciowsze sk³adniki maj¹tku spó³ki matki.
Badanie zdarzeñ gospodarczych wymaga
znajomoœci przepisów prawa i znacznej wiedzy z zakresu ekonomii, prawa gospodarczego i rachunkowoœci. W ustalaniu nieprawid³owoœci w funkcjonowaniu spó³ek konieczne
jest korzystanie z opinii bieg³ych i ustalenie
obiektywnych i standardowych regu³ obrotu
gospodarczego. Realizacja zadañ z zakresu
obronnoœci i bezpieczeñstwa spoczywa na
podmiotach, które nabywaj¹ dobra ze œrodków publicznych. Ich wydatkowanie reguluje ustawa o zamówieniach publicznych.
Dzia³alnoœæ w sferze obronnoœci wymusza
pewne ograniczenia i stwarza przes³anki
umo¿liwiaj¹ce wy³¹czenie stosowania przepisów ustawy. Praktyczne rady podane w publikacji zwi¹zane s¹ z wykonywaniem prac
zleconych, których nieuprawnione ujawnienie mog³oby naraziæ na szkodê interes pañstwa, interes publiczny lub prawnie chroniony interes obywateli. Zwraca siê tak¿e uwagê
na koniecznoœæ opracowania i opublikowania zielonej ksiêgi w sprawie zamówieñ publicznych w dziedzinie obronnoœci, które
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usun¹ wszelkie w¹tpliwoœci interpretacyjne.
W œcis³ym zwi¹zku z t¹ problematyk¹ pozostaje zakres definicji tajemnicy s³u¿bowej
w rozumieniu ustawy o ochronie informacji
niejawnych, której sprecyzowanie przyczyni
siê do jednoznacznego rozgraniczenia informacji niejawnych stanowi¹cych tajemnicê
s³u¿bow¹ od informacji stanowi¹cych tajemnice prawnie chronione. Niezwykle interesuj¹c¹ lekturê stanowi artyku³ dotycz¹cy implementacji Europejskiego Nakazu Aresztowania
do polskiego porz¹dku prawnego i wystêpuj¹ca sprzecznoœæ z art. 55 ust. 1 Konstytu-
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cji RP, w którym sformu³owano zakaz ekstradycji obywatela polskiego.
Podejmowana problematyka, dog³êbna
analiza metodologiczna i teoretyczna bezpieczeñstwa wewnêtrznego w „Przegl¹dzie” ma
szansê staæ siê Ÿród³em niezbêdnych informacji nie tylko dla przedstawicieli s³u¿b specjalnych, ale tak¿e dla cywilnych ekspertów,
ludzi nauki i studentów, którzy specjalizuj¹
siê w tej materii.
Izabela JANICKA
Pi³a

Teczki Giedroycia, oprac. Iwona
Hofman, Leopold Unger, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej – Instytut Literacki Pary¿,
Lublin 2010, ss. 352.
Starannie wydana, w estetycznej oprawie, ksi¹¿ka zosta³a opatrzona opask¹ z napisem: „10 lat bez Redaktora”. Tyle bowiem
ju¿ czasu minê³o od œmierci sêdziwego pisarza politycznego, cz³owieka – instytucji, którego nazwano m.in. ksiêciem z Maisons–Lafitte, od podparyskiej siedziby, symbolu
niezale¿nej myœli polskiej na emigracji w drugiej po³owie XX wieku. Przez ten czas wielu
zainteresowanych jego spuœcizn¹ czeka³o na
jej pe³ne udostêpnienie, a przynajmniej na
szersz¹ w tym zakresie informacjê. Wiadomo
by³o wszak, ¿e nale¿a³ do znakomitych inspiratorów, organizatorów publikacji innych,
by³ natomiast „milcz¹cym redaktorem”, a jeœli – to og³asza³ sk¹pe objêtoœciowo, zwiêz³e
teksty. A tymczasem prowadzi³ obfit¹ korespondencjê, której kolejne tomy s¹ od lat
udostêpniane w druku.
Trudno o piêkniejsze upamiêtnienie dziesi¹tej rocznicy odejœcia znakomitego intelektualisty i wielkiego patrioty, ni¿ rozpoczêcie
udostêpniania jego osobistego archiwum,
stanowi¹ce zarazem zapowiedŸ kontynuacji

tego dzie³a, której gwarancjê stanowi¹ nazwiska jej autorów. Leopolda Ungera,
sêdziwego, a nadal niezmiennie czynnego
publicysty politycznego (nadal regularnie
publikuje swe artyku³y na ³amach „Le Soir”
w Brukseli i „Gazety Wyborczej w Warszawie) oraz Iwony Hofman, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie,
której droga do nauki prowadzi³a poprzez
Uniwersytet Adama Mickiewicza i od lat
uczestniczy w pracach naszego zespo³u badañ nad kultur¹ polityczn¹. Jest autork¹ ponad 120 artyku³ów i rozpraw, w tym ksi¹¿ek:
Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej
„Kultury” (Lublin 2001), Ukraina, Litwa,
Bia³oruœ w publicystyce paryskiej „Kultury”
(Poznañ 2003 – rozprawa habilitacyjna),
Szkice o paryskiej „Kulturze” (Toruñ 2004),
Polska, Niemcy, Europa. Program zachodni
paryskiej „Kultury” (Lublin 2009 – rozprawa ta sta³a siê podstaw¹ do uzyskania tytu³u
profesora nauk humanistycznych), a tak¿e
organizatork¹ kilku konferencji naukowych,
plon jednej z nich zawiera tom: „Kultura”
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paryska. Twórcy, dzie³o, recepcja (Lublin
2007). Nic dziwnego, ¿e w ostatniej dekadzie
sta³a siê czo³ow¹ badaczk¹ spraw zwi¹zanych
z dokonaniami Maisons–Lafitte, tamtejszymi zbiorami oraz materia³ami Ÿród³owymi do
dziejów tego krêgu przechowywanymi w zbiorach krajowych. I jest oczywiste, ¿e w niej
znalaz³ Unger najbli¿szego wspó³pracownika (i – sam tego nie ukrywa – g³ównego wykonawcê) testamentu pisarskiego potomka
litewskiego rodu kniaziowskiego przez pó³
wieku, do koñca ¿ycia, zwi¹zanego z podparyskim miasteczkiem. Nale¿a³ jednak Giedroyæ do tych nielicznych potomków bojarstwa ozdobionego mitr¹ w herbie, którzy
rozumieli prawa historii i potrafili wzrok
mieæ skierowany ku przysz³oœci. By³ przy
tym – homo politicus – pasjonatem bez reszty
oddanym sprawie, któr¹ uczyni³ dzie³em
swego ¿ycia.
Obszerna ksi¹¿ka sk³ada siê z czêœci
wstêpnej (s. 7–34) oraz materia³ów Ÿród³owych, zatytu³owanych Z teczek (s. 35–114)
i Notatki Redaktora (s. 115–348). Ca³oœæ zamyka instruktywna Bibliografia (s. 349–351).
Pierwsz¹ czêœæ otwiera Leopold Unger szkicem zatytu³owanym obrazowo: Po co ta
ksi¹¿ka? Charakteryzuje w nim z lotu ptaka
zawartoœæ trzech pude³ bordowych z gabinetu
Redaktora, zatytu³owanych „Wycinki prasowe” oraz takiej¿ barwy teczek („Moje wypowiedzi”) z³o¿onych w piwnicy. Zainteresowa³ siê nimi za ¿ycia myœliciela i przyrzek³
mu, ¿e siê nimi w przysz³oœci zajmie. Up³yn¹æ musia³o sporo czasu, zanim swe przyrzeczenie zrealizowa³ – sam wszak nie by³ w stanie niczego uczyniæ i dopiero spotkanie
(poznañsko) lubelskiej m³odej pasjonatki
z UMCS, uczelni wielce dla badañ nad „Kultur¹” zas³u¿onej (zosta³ niedawno jej doktorem honoris causa, otrzyma³ z tej okazji interesuj¹c¹ ksiêgê pami¹tkow¹) sprawi³o, ¿e
mgliste obietnice doczeka³y siê realizacji.
W cytowanym eseju napisa³:
Giedroyæ i „Kultura” chcieli przekazaæ do
kraju nie tylko jakiœ model myœlenia, ale
tak¿e model postêpowania, postawy oby-
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watelskiej, nonkonformizm, bezkompromisowy, absolutny priorytet interesu pañstwa,
poczucie odpowiedzialnoœci spo³eczeñstwa
za to pañstwo. Giedroyæ stawia³ w tej kwestii poprzeczkê bardzo wysoko. Zak³ada³
bezwarunkow¹ bezinteresownoœæ przywódców pañstwa, przestrzega³ przed klerykalizmem przed ingerencj¹ Koœcio³a w sprawy
pañstwa i polityki, odrzuca³ aksjomat „Polak = katolik”, wyj¹tkowo ostro zwalcza³
polskie fobie nacjonalistyczne, a przede
wszystkim antysemityzm, zak³ada³ nieufnoœæ wobec ka¿dej w³adzy, czêsto [...]
mówi³ o „mia³kich ludziach” na odpowiedzialnych stanowiskach... (s. 7).
Trudno siê dziwiæ, obserwuj¹c dzisiejsz¹
scenê polityczn¹ w kraju, a zw³aszcza jej
„elity” (cudzys³ów u¿ywam tu z pe³n¹ œwiadomoœci¹), ¿e Giedroyciowi chêtnie wystawiono by w Polsce pomnik, ale trzymano by
siê od niego z daleka. Zreszt¹ podobnie rzecz
mia³a siê po odzyskaniu niepodleg³oœci,
w okresie miêdzywojennym; warto zajrzeæ
do znakomitej ksi¹¿ki Andrzeja Garlickiego,
Piêkne lata trzydzieste...
Autork¹ nastêpnego tekstu w czêœci pierwszej edycji jest Iwona Hofman, która – wyros³a z pierwotnej profesji, jak¹ by³a polonistyka (Unger prezentuje j¹ z dzisiejszych
zainteresowañ: politologia i dziennikarstwo,
ja okreœli³bym przede wszystkim jako humanistkê o szerokich horyzontach – zatytu³owa³a go cytatem z wypowiedzi Jerzego
Giedroycia podczas wyst¹pienia radiowego
w 1986 r.: To s³owo zostaje, to s³owo oddzia³uje. Uzasadnia kompozycjê antologii,
podzia³ udostêpnionych tekstów na dwie grupy, pisze o zawartoœci teczek. Tekst zasadniczy opatruje bogatymi przypisami. Zachowuje oryginaln¹ pisowniê, jedynie niekiedy
dokonuje – zaznaczaj¹c to wyraŸnie nawiasami kwadratowymi – uœciœleñ rzeczowych
i opatruje uzupe³nieniami w nawiasach
okr¹g³ych. Edycjê nale¿y oceniæ jako bardzo
starann¹.
Czêœæ wstêpn¹ zamyka krótki tekst aktualnego opiekuna zbiorów paryskich, Wojciecha
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Sikory: Ju¿ 10 lat... Zaczyna od proroczej
wypowiedzi prywatnej Adolfa Bocheñskiego (w liœcie do Wac³awa Zbyszewskiego) z 1943 r.: Jurek G. Z ka¿dym rokiem siê
wyrabia i uwa¿am go zupe³nie stanowczo
w naszym pokoleniu za najpowa¿niejszego
kandydata na premiera, gdyby te kandydatury by³y wybierane stosownie do istotnej wartoœci cz³owieka...
Gdyby... Ale wtedy nie mielibyœmy myœliciela, pisarza politycznego, postaci, która
w zakresie kultury politycznej mog³aby o sobie powiedzieæ za Horacym: Exegi monu-
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mentum aere perennius... Spogl¹da³ naprzód,
wyci¹gaj¹c wnioski z przesz³oœci i jej b³êdów. Nie oznacza to, ¿e sam siê nie myli³, potrafi³ jednak swe opinie korygowaæ.
Prezentowana tu ksi¹¿ka natychmiast siê
rozesz³a i mia³a bez zw³oki dwa dodruki. Teraz czekamy na zapowiedzian¹ rozprawê
prof. Iwony Hofman o Redaktorze, której zasadnicz¹ podstawê Ÿród³ow¹ stanowiæ bêd¹
materia³y zawarte w Teczkach Giedroycia.
Marceli KOSMAN
Poznañ

