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Grzegorz ¯uk, Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie
publicznym, Lublin 2010, ss. 148.
Problem akceptacji lub odrzucenia idei
Unii Europejskiej uleg³ w ostatnich latach
znacznej modyfikacji, niemniej jednak proces integracji zdominowa³ swego czasu dyskurs publiczny pozostawiaj¹c ciekawy materia³ badawczy. Grzegorz ¯uk w interesuj¹cy
sposób dokona³ rekonstrukcji jêzykowego
obrazu œwiata w ksi¹¿ce pt. Twierdza czy
wspólnota? Europa w dyskursie politycznym.
Rozwa¿ania Autora koncentruj¹ siê na okreœleniu relacji polsko-europejskich kszta³towanych przez wiele wieków.
Ksi¹¿ka ta jest zmodyfikowan¹ i okrojon¹ wersj¹ rozprawy doktorskiej Autora, napisan¹ pod kierunkiem prof. Jerzego Bartmiñskiego w Instytucie Filologii Polskiej
UMCS w Lublinie. ¯uk przyzna³, ¿e wykorzysta³ w swojej pracy pewne elementy metody rekonstrukcji jêzykowo-kulturowej obrazu
Europy sformu³owane przez Bartmiñskiego.
Wykorzysta³ ponadto koncepcjê nazwy w³asnej u¿ywanej do opisu jêzykowego obrazu
œwiata, zaprezentowan¹ przez Wojciecha Chlebdê, przy pomocy której metaforycznie u¿yte
nazwy w³asne pozwalaj¹ dotrzeæ do sfery
mentalnej narodu, do jemu tylko przynale¿nej wizji rzeczywistoœci.
Temat zosta³ przedstawiony z wykorzystaniem zarówno argumentów eurosceptyków,
jak i euroentuzjastów obecnych we wspó³czesnej publicystyce z lat 1998–2004. Uwzglêdniono w ksi¹¿ce definicje s³ownikowe, encyklopedyczne oraz teksty literackie i publicystyczne
siêgaj¹ce nawet XV wieku. Autor zaprezentowa³ dyskurs koœcielny nawi¹zuj¹cy do cywilizacyjnych wartoœci chrzeœcijañskich, maj¹cych funkcjê jednocz¹c¹ i dyskurs œwiecki,
zgodnie z którym Europa jest rozumiana
w kategoriach instytucjonalnych jako Unia
Europejska.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z trzech rozdzia³ów.
W pierwszym z nich zatytu³owanym Obraz

Europy w œwiadomoœci jêzykowo-kulturowej
Polaków ¯uk du¿o miejsca poœwiêci³ znaczeniu s³owa Europa. Odwo³ywa³ siê do jego
etymologii oraz mitów. Podj¹³ równie¿ próbê
stworzenia „uniwersalnej bazy kulturowej”
wykorzystuj¹c badania ankietowe oraz interpretacje jêzykowe. Odwo³uj¹c siê do licznych ujêæ definiuj¹cych z³o¿onoœæ Europy,
Autor sformu³owa³ trzy profile jej pojêcia.
Wskaza³ on na profile: geograficzny, cywilizacyjny i instytucjonalny. Na ich podstawie
przytoczy³ powszechnie funkcjonuj¹cy w œwiadomoœci spo³eczeñstwa polskiego zbiór cech
odnosz¹cych siê do postrzegania Europy.
Ujêcie geograficzne sytuuje Europê jako
kontynent integralnie po³¹czony z Azj¹, zamieszka³y przez bia³¹ rasê, gêsto zaludniony.
Cywilizacyjnie natomiast Europa jest ró¿na
od Azji. Autor podkreœla, ¿e uwidacznia siê
wœród pañstw europejskich fascynacja Stanami Zjednoczonymi, jednak¿e to Europa
stanowi wzorzec cywilizacyjny. Jest to obszar niejednorodny pod wzglêdem narodowoœciowym, zró¿nicowany kulturowo. Wartoœci¹ Europy wedle przytoczonych badañ
jest tolerancja i wysoki stopieñ demokratyzacji. Zdaniem ¯uka funkcjonuje równie¿ przekonanie o okreœlonym stylu ¿ycia warunkowanym rozwojem gospodarczym. W sensie
instytucjonalnym jest to obszar, który cechuje chêæ wzajemnej wspó³pracy i zale¿noœci.
Struktury UE maj¹ gwarantowaæ zacieœnianie jednoœci pañstw europejskich, co mia³oby
zaowocowaæ wytworzeniem tzw. „patriotyzmu europejskiego”.
Badacz w rozdziale drugim Oblicza integracji – Europa w wybranych tekstach przeanalizowa³ ewolucje wyodrêbnionych profili
w zestawieniu z funkcjonuj¹cymi w dyskursie publicznym pogl¹dami na temat integracji europejskiej. Rozwa¿aniom podda³ ró¿ne koncepcje wschodniej granicy Europy.
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Wskaza³ tak¿e na postrzeganie usytuowania
Polski w obrêbie jej granic. Autor zró¿nicowa³ równie¿ wyobra¿enie o Europie w kontekœcie integracji europejskiej przy pomocy
dwóch profili: Europa jako twierdza i Europa jako wspólnota. Oba te podejœcia by³y
kszta³towane przez wieki w œwiadomoœci narodu polskiego. Wizja Polski jako przedmurza doskonale wpisuje siê w kanon mitów narodowych, stale uwypuklanych w kryzysowych
dla Europy wydarzeniach. Przytaczaj¹c dorobek publicystyczny wielu pokoleñ Autor
ksi¹¿ki doszukiwa³ siê równie¿ treœci, które
sprzyja³y tworzeniu wspólnoty, w utrzymaniu której szczególn¹ rolê przypisuje siê nauce Koœcio³a. Te dwa podejœcia wynikaj¹
z ró¿nego rozumienia s³owa Europa. W celu
usystematyzowania zagadnienia ¯uk zaproponowa³ typ cz³owieka realisty (pragmatyka), który Europê postrzega jako twierdzê
i cz³owieka idealisty (wizjonera), który Europê rozumie jako wspólnotê.
W kolejnym rozdziale ksi¹¿ki Dylematy
wspó³czesnoœci – Polska i Unia Europejska
w dyskursie integracyjnym jest mowa o dylematach wspó³czesnego postrzegania Europy.
Analiza tekstów publicystycznych, humorystycznych i licznych metafor ukaza³a nastroje spo³eczeñstwa polskiego w przededniu akcesji do Unii Europejskiej. Zbiór kawa³ów
oddaje tkwi¹ce w narodzie stereotypy odnosz¹ce siê do negatywnych konotacji. Autor
ksi¹¿ki zwraca uwagê na czerpanie z tradycji
kawa³ów okresu PRL, kiedy to Zachód ukazywany by³ w z³ym œwietle. W tym przypadku Unia Europejska kojarzona jest z zagro¿eniem suwerennoœci, w¹tpliw¹ moralnoœci¹
spo³eczn¹. Wyczuwa siê obawê przed adoptowaniem zachodnich wzorców m.in. eutanazji, aborcji, legalizacji zwi¹zków homoseksualnych. ¯uk udowadnia, ¿e kawa³y
przywo³ane przez niego w tekœcie pe³ni³y
funkcjê perswazyjn¹: Przeciwnicy integracji
starali siê udowodniæ tezê, ¿e przysz³oœæ Polski w UE, która jest kreowana przez w³adzê
i g³ówne media jako wielka szansa na rozwój
(waloryzacja pozytywna) naszego kraju, jest
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w rzeczywistoœci regresem (waloryzacja negatywna), powrotem do realiów PRL czy
okupacji hitlerowskiej, a nawet do jeszcze
bardziej odleg³ej w czasie germanizacji pod
zaborem pruskim.
Zgo³a odmiennych cech Unii Europejskiej
Autor doszuka³ siê w metaforach pochodz¹cych
ze wspó³czesnej publicystyki. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e taki stan rzeczy spowodowany jest
selektywnym doborem bazy Ÿród³owej opieraj¹cej siê tylko na tekstach z tygodnika „Polityka”. W odpowiedzi na pytanie czym jest
integracja europejska, Autor przedstawi³ j¹
jako obszar rywalizacji (gry politycznej),
wielkiej rodziny czy elitarnego klubu lub
jako p³aszczyznê do interesów. Analiza miejsca Polski w „europejskim domu” nasuwa
ciekawe wnioski. Przede wszystkim trudnoœci sprawia wypracowanie jednoznacznej odpowiedzi, gdy¿ cywilizacyjnie Polska wpisuje
siê w obszar Europy. Jednak¿e w kontekœcie
integracji europejskiej widoczne s¹ wyraŸne
ró¿nice ekonomiczne, które spychaj¹ Polskê
do rangi goœcia. W tym ujêciu mamy do czynienia z twierdz¹, która budzi po¿¹danie i jest
w stanie zapewniæ bezpieczeñstwo i dobrobyt.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e Twierdza… ma du¿¹ wartoœæ poznawcz¹, w syntetyczny sposób
przedstawia z³o¿one treœci, ma bardzo przejrzysty i klarowny uk³ad. Autor podejmuj¹c
próbê odpowiedzi na pytanie postawione
w tytule ksi¹¿ki, mia³ przed sob¹ trudne zadanie. Siêgaj¹c do treœci historycznych,
wspó³czesnej publicystyki i treœci humorystycznych z sukcesem siê z niego wywi¹za³,
oferuj¹c czytelnikowi niezwykle frapuj¹c¹
przygodê oraz wskazuj¹c na z³o¿onoœæ postrzegania Europy i jej relacji z Polsk¹ w ujêciu wielop³aszczyznowym. Wydaje siê, ¿e
ksi¹¿ka mo¿e stanowiæ przyczynek do dalszych badañ nad jêzykowym obrazem œwiata
w kontekœcie Unii Europejskiej.

Justyna MAGUŒ
Lublin
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Marceli Kosman, O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej granicy wschodniej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM,
Poznañ 2011, ss. 192.

Nowa ksi¹¿ka Marcelego Kosmana
o rozpoznawaniu granicy wschodniej
W 2011 r. Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opublikowa³o ksi¹¿kê Profesora Marcelego Kosmana pt. O kresach w historii i legendzie. Studia i szkice z dziejów polskiej
granicy wschodniej. Jest ona swoistym wprowadzeniem do monograficznego ujêcia problemu. We Wstêpie do ksi¹¿ki Profesor napisa³:
Do podjêcia tematu polska granica wschodnia w minionym tysi¹cleciu przygotowywa³em
siê od dawna, podbudowê stanowi³y studia
z dziejów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego
jako czêœci sk³adowej Rzeczypospolitej szlacheckiej [...]. Przed kilku laty minê³y trzy
dziesiêciolecia od czasu, kiedy opublikowa³em na ³amach ówczesnego magazynu ilustrowanego „Tydzieñ” esej o ewolucji pojêcia granice od czasów wspólnoty pierwotnej
do wspó³czesnoœci, a jak¿e wiele do dziœ siê
zmieni³o na naszym kontynencie [...]. Napisa³em faktem jest, ¿e perspektywy granic –
dawnych rogatek, dzisiejszych pasów i barier
– nie s¹ ró¿owe. Nie mo¿na ich jednak usuwaæ na si³ê. Pog³êbiaj¹ siê zwi¹zki ekonomiczne, przyjdzie czas i na sferê œwiadomoœci. W pe³ni nale¿y zgodziæ siê z t¹ myœl¹
predyktywn¹. W rozwoju wspó³czesnej cywilizacji ujawnia siê bowiem tendencja zacierania siê granic nie tylko miêdzy strukturami
organizacji ¿ycia politycznego, ale w ca³okszta³cie ¿ycia kulturowego, a w tym w œwiecie
wartoœci, np. pomiêdzy prawd¹ a fa³szem, rzeczywistoœci¹ a spektaklem, informacj¹ a manipulacj¹, dezinformacj¹, swoimi a obcymi.
Zwraca siê uwagê, ¿e stan badañ nad
wschodni¹ granic¹ Polski wymaga wnikli-

wego omówienia dotychczasowego dorobku
przede wszystkim w zakresie historycznym
i literaturoznawczym, a mówi¹c krotko faktografii i metodologii, która w œwiadomoœci
spo³ecznej od XIX w. zajmuje tak przemo¿n¹
pozycjê; jest ona obecna w polskiej edukacji
narodowej (s. 10).
Istotê problemu poznawczego zaprezentowano w 14 studiach, zatytu³owanych kolejno:
1. Refleksje nad wschodni¹ granic¹ Polski,
2. Badania Gerarda Labudy nad granic¹ zachodni¹, 3. Od kresów do pogranicza. Z dziejów polskiej kultury politycznej XIX–XX wieku,
4. Nad kultur¹ Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (Uwagi na marginesie wileñskich „analiz
i obrazów”, 5. Lumen ex Patria. O polskiej
humanistyce we wspó³czesnym Wilnie (a w
tym: Dwa doktoraty z Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie, Koniec epoki, W poja³tañskiej rzeczywistoœci, W obliczu wielkich
zmian, A jednak historia..., Gutta cavat lapidem), 6. Rewolucja paŸdziernikowa i jej przywódca w refleksjach Henryka £owmiañskiego,
7. Studia nad kresow¹ twierdz¹, 8. Kustosz
historycznej pamiêci (a w tym: Droga do gronostajów, Ni ma jak Lwów..., Credo biografisty, Budowniczy i dommentalista), 9. Przypisani do Lwowa, 10. Z Opola na Kresy, 11.
O przywracaniu kresowej pamiêci, 12. Aposto³ wielkiej sprawy i jego dzie³o, 13. O kresach Kresów, czyli w Stanis³awowie, 14. Opolanin w Miñsku i Wilnie.
Ksi¹¿ka jest dedykowana pamiêci mistrzów Profesora, o których napisa³: Zachowujê we wdziêcznej pamiêci moich Wielkich
Mistrzów – Henryka £owmiañskiego i Gerarda Labudê, a tak¿e Juliusza Bardacha,
który równie¿ nie szczêdzi³ mi przez d³ugie
lata cennych uwag dotycz¹cych Litwy historycznej i polskiej granicy wschodniej.
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W refleksji ogólnej w wyk³adzie wskazuje siê, ¿e problem granic pañstwa pojawia siê
w momentach szczególnych, kiedy odzyskuje ono po latach niebytu sw¹ osobowoœæ, jak
to mia³o miejsce w Polsce po I wojnie œwiatowej, czy te¿ po wielkich konfliktach, do których nale¿a³a II wojna œwiatowa. Podkreœla
siê, ¿e w Polsce nostalgiczne spojrzenie na
kresy zesz³o na d³ugo w podziemia i jedynie
zachodnia emigracja eksponowa³a doznane
krzywdy. Sytuacja ta sprzyja³a mitologizacji,
ukazywaniu jednostronnym problemu. W wyk³adzie dostarcza siê bogatej wiedzy faktograficznej na temat kszta³towania siê granicy
wschodniej w procesie przemian dziejowych, kszta³towania siê stosunków miêdzynarodowych oraz jej naœwietlania naukowego i propagandowego. Faktografiê oraz jej
interpretacjê osadzono w starannie zgromadzonej literaturze przedmiotu. W konkluzji
wskazuje siê, ¿e bez obiektywnego, a przynajmniej wielostronnego spojrzenia na zawarte w literaturze przedmiotu pogl¹dy trudno oderwaæ siê od subiektywnego i pe³nego
emocji spojrzenia na granicê wschodni¹ Polski w tysi¹cleciu (s. 43–44).
Prezentuj¹c wyk³ad Profesora Gerarda
Labudy (1916–2010) w rozpoznawanie problemu granic przypomina siê ogniwa jego
biografii. Przywo³uje przy tym m.in. ocenê
wystawion¹ przez Profesora Henryka £owmiañskiego, który stwierdzi³: Kontynuuj¹c
œwietne tradycje naszej mediewistyki Labuda
doprowadza do perfekcji [...] pe³ne opanowanie literatury naukowej, któr¹ gromadzi
z niezwyk³¹ heurystyczn¹ umiejêtnoœci¹,
w celu wy³uskania z niej rozwi¹zañ, nieraz
aktualnie zapominanych, i naœwietlenia na
tej drodze problematyki, a równoczeœnie, co
jest rysem charakterystycznym jego metody,
wydaje walkê historiograficznym legendom
i ba³amutnym pogl¹dom, podaje tego rodzaju
s¹dy druzgoc¹cej krytyce i w rezultacie usuwa z krêgu miarodajnej wiedzy te elementy,
które nie zas³uguj¹ na to, a¿eby siê w niej
ostaæ. Dopiero na tak przygotowanej podstawie stara siê autor podbudowaæ bardziej

PP 3 '11

adekwatny obraz przesz³oœci, wnosi w³asne
konstrukcje, odznaczaj¹ce siê wybitn¹ inwencj¹, bogactwem spostrze¿eñ i umiejêtnoœci¹ ¿ywego i barwnego przedstawiania rozga³êzionych zagadnieñ. Te mediewistyczne
i ogólnie historyczne (gdy¿ autor nie unika
i nowszej tematyki) badania stanowi¹ tylko
jeden aspekt jego dzia³alnoœci, któr¹ cechuje
harmonijne i równie owocne zaanga¿owanie
w trzech zasadniczych kierunkach pracy naukowej: badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym.
W postrzeganiu przesz³oœci, zwraca siê
uwagê, ¿e przesz³oœæ jest ci¹gle nowa. Ci¹gle
siê zmienia, w miarê jak postêpuje ¿ycie. Jej
czêœci, które pozornie popadaj¹ w zapomnienie, znów siê wy³aniaj¹, inne mniej wa¿ne,
zanikaj¹. TeraŸniejszoœæ dyryguje przesz³oœci¹, jak cz³onkami orkiestry. Ona okreœla te
a nie inne tony. Do teraŸniejszoœci dociera
czêœæ pamiêci przeznaczona dla tego, kto j¹
rozjaœni lub przyciemni (s. 54).
Zauwa¿a siê w wyk³adzie, ¿e Profesor
Gerard Labuda, antagonizm polsko-niemiecki potraktowa³ jako zjawisko z³o¿one, odnosz¹ce siê do wielkich grup spo³ecznych
zarówno w przesz³oœci, jak i teraŸniejszoœci,
z ró¿nym naœwietlaniem w ci¹gu wieków
i maj¹ce wówczas ró¿ne Ÿród³a – elementy
polityczne, wyznaniowe, narodowe, kulturalne, pseudorasowe. U podstaw nieufnoœci
by³ powszechny antagonizm wobec obcych,
co znalaz³o wyraz w okreœleniu niemcy odnosz¹cym siê do obcego narodu.
Wed³ug Profesora Gerarda Labudy ka¿da
granica jest produktem ewolucji, tworzy siê
wiêc ona w walce nowego ze starym, w walce przeciwieñstw ekonomicznych, spo³ecznych, klasowych, politycznych i ideologicznych. Zmiany w nich zachodz¹ce s¹ zarówno
wyrazem dokonanych ju¿ przeobra¿eñ, jak
te¿ zapowiedzi¹ nadejœcia nowych zmian
w ¿yciu poddanym ich wp³ywom wspólnot
ludzkich. Najtrudniej uchwytne s¹ zmiany
w sferze œwiadomoœci i ideologii; albowiem
tworzenie nowych wartoœci i ich recepcja odbywaj¹ siê w sposób ci¹g³y i prawie niedo-
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strzegalny. Jedynie pogl¹dy religijne przybieraj¹ bardziej widoczny kszta³t, ale to ze
wzglêdu na organizacyjny charakter wszelkiego rodzaju koœcio³ów, jako instytucji
reprezentuj¹cych je na zewn¹trz. Nieostro
rysuj¹ siê granice w zakresie rozwoju si³ wyborczych i zwi¹zanych z tym rozwojem stosunków spo³ecznych. Dopiero wielkie rewolucje techniczne, przemys³owe, spo³eczne
powoduj¹ zarysowanie siê bloków militarnych, systemów politycznych lub krêgów cywilizacyjnych (s. 62). W wyk³adzie podkreœla siê, ze dzie³o Profesora Gerarda Labudy
mo¿e stanowiæ nie tylko wzór obiektywizmu
w okreœlonej rzeczywistoœci, ale równie¿ inspiracjê warsztatow¹ dla dociekañ nad wschodni¹ granic¹ Polski.
W prezentacji przegl¹dowej kategorii
kresy, w kontekœcie polskiej kultury politycznej XIX i XX w., zauwa¿a siê, ¿e zrobi³a
ona w nowo¿ytnym znaczeniu b³yskotliw¹
karierê w okresie niewoli narodowej, póŸniej
utrwalona zosta³a ona po odzyskaniu niepodleg³oœci, kiedy to obraz bajeczny, mityczny
dziejów ojczystych nadal znajdowa³ prawo
obywatelstwa w szerokich krêgach spo³eczeñstwa i by³ im znacznie bli¿szy, ni¿ realistyczne ich interpretacje. Prawdziwa kanonizacja
kresów rozpoczê³a siê wraz z twórczoœci¹
Henryka Sienkiewicza (s. 71).
Obecnie zauwa¿a siê, ¿e pogranicze ma
charakter podlegaj¹cy badaniom naukowym,
kresy zaœ nale¿¹ przede wszystkim do literatury piêknej i sztuki, jeœli uwzglêdni siê malarstwo, a wiêc do sfery emocjonalnej i propagandowej. Historyczne pojêcie kresów,
maj¹ce skromne korzenie w faktach dziejowych, z czasem przerodzi³o siê w rozbudowan¹ faktografiê propagandow¹ i obecnie
ma znaczenie archiwalne. W dzisiejszym
piœmiennictwie pod pojêciem kresy na ogó³
rozumie siê wschodnie rubie¿e miêdzywojennej Rzeczypospolitej, z ich symbolami –
Wilnem i Lwowem.
W prezentacji problemu kresy wschodnie
przywo³uje siê interpretacyjne myœli zawarte
przede wszystkim w opracowaniach: Kultura
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Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Analizy i obrazy (Kraków 2006) i Kultura i jêzyki
Wielkiego Pañstwa Litewskiego, pod red.
M.T. Lizisowej (Kraków 2005). W refleksji
uogólniaj¹cej stwierdza siê, ¿e stanowi¹ one
po¿yteczne przewodniki w rozpoznawaniu
rzeczywistoœci kresowej, aczkolwiek ujawnia siê w nich jednostronne ujêcie narodowe
(s. 86).
W wyk³adzie o polskiej humanistyce we
wspó³czesnym Wilnie przypomina siê nazwiska zas³u¿onych badaczy kresów wschodnich oraz ich ustalenia badawcze. Wœród nich
autorów doktoratów Marii £owmiañskiej
(Wilno przed najazdem moskiewskim 1655
roku) i Henryka £owmianowskiego (Wchody
miast litewskich) oraz wielu badaczy, którzy
po 1945 r. po opuszczeniu Wilna pracowali
na uczelniach i instytucjach naukowych
w Polsce, m.in. na Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu.
Zauwa¿a siê, ¿e po 1945 r. zanik³a w Wilnie niemal ca³kowicie inteligencja, która
z nielicznymi wyj¹tkami ewakuowa³a siê do
Polski (s. 95). Wskazuje siê te¿, ¿e z pokolenia nowej inteligencji na WileñszczyŸnie pochodzili przywódcy narodowi po rozpadzie
ZSRR. Wymienia siê m.in. Jana Sienkiewicza (ur. w 1955 r.). Przypomina siê te¿ nazwiska wielu historyków wywodz¹cych siê
z Wileñszczyzny, ujawniaj¹cych zainteresowanie poznawcze kresami, legitymuj¹cych
siê znacz¹cym dorobkiem intelektualnym ich
dotycz¹cych, jak np. Juliusz Bardach, Piotr
£ossowski, Mieczys³aw Jackiewicz, Henryk
Ilgiewicz. Zwraca siê tu uwagê, ¿e na pocz¹tku XXI w. wspó³praca historyków zdecydowanie przekracza bariery etniczne, mimo
¿e do pokonania pozosta³y jeszcze znaczne
bariery.
Prezentuj¹c dzia³alnoœæ badawcz¹ Profesora Henryka £owmiañskiego podkreœla siê,
¿e drogi rozwoju nauki prowadz¹ w czasach
obecnych do pog³êbiania siê w¹skich specjalizacji; w humanistyce siêga siê pamiêci¹ do
dorobku polihistorów o charakterze interdyscyplinarnym.
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Dla przeciwdzia³ania niekorzystnym stanom tego uzasadnionego zjawiska, przy ujêciach syntezuj¹cych pomocne maj¹ byæ
u³atwienia warsztatowe w postaci ró¿nych
form informacji naukowej. D¹¿y siê te¿ do
badañ kompleksowych, zespo³owych, interdyscyplinarnych, aby zapobiec zjawisku zaœciankowoœci. Daj¹ przy tym znaæ o sobie
obawy przez ró¿nego rodzaju syntezami introligatorskimi, pozornymi; spotyka siê równie¿ opinie, ¿e nic nie zast¹pi ustaleñ jednostkowych. O takowe jednak coraz trudniej,
wymagaj¹ talentu, ogromnego wysi³ku, erudycji, doœwiadczenia. Zdarzaj¹ siê jednak
wyj¹tki – uczeni wielkiego formatu. Miar¹
dla XX w., tak¹ jak dla XV – Jan D³ugosz,
XVIII – Adam Naruszewicz, XIX w. – Joachim Lelewel by³ Henryk £owmiañski
(1898–1984). Wywodzi³ siê z rodziny drobnoziemiañskiej z Wileñszczyzny. Zanim osiedli³ siê w Poznaniu przez 40 lat doœwiadcza³
burz dziejowych – dwóch wojen œwiatowych, rewolucji 1917 r., kilkuletnich walk
o przynale¿noœæ pañstwow¹ Wilna, odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê i utworzenia
pañstwa litewskiego. W Poznaniu docenia³
stabilizacjê polityczn¹ i jej znaczenie w ¿yciu
cz³owieka (s. 115). W sytuacji obchodów
40-lecia rewolucji paŸdziernikowej, w referacie wskaza³: Skoro mowa o obiektywnej
prawdzie historycznej, nie mo¿na pomin¹æ
milczeniem i pewnych wahañ, jakie zachodzi³y w pañstwie, zainicjowanej przez Rewolucjê PaŸdziernikow¹, w stosunku do nauki
[...] O tych wahaniach mo¿na powiedzieæ:
errare hummanum est! W polityce, jak w nauce b³¹d jest zjawiskiem nie tylko naturalnym, ale nieuniknionym, jest koniecznym akcesorium poszukiwania nowych dróg, jest
œwiadkiem tego poszukiwania (s. 117).
W referacie wyrazi³ przekonanie, ¿e pe³ne
poznanie prze³omu z 1917 r. wymaga siêgania nie tylko do bli¿szej, lecz równie¿ do odleg³ej przesz³oœci. Perspektywa wieków bowiem pozwoli lepiej spojrzeæ na
zagadnienie i potraktowaæ je jako wynik
dzia³ania wielu pokoleñ.
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W wyk³adzie wskazuje siê, ¿e w dziejach
narodowych spotyka siê symbole, daty, osoby i miejscowoœci o emocjonalnym znaczeniu, zachowuj¹cym swe znaczenie w zmieniaj¹cej siê radykalnie sytuacji politycznej.
Dla Polski obecna historia stanowi kompensacjê dawnych granic, mimo ¿e niekiedy
mo¿na spotkaæ siê z pretensjami ze strony
wspó³czesnych ich posiadaczy, ¿e badacze
z Polski wkraczaj¹ na „nie swoj¹” dzia³kê.
Do takich symboli nale¿y Kamieniec Podolski. Miasto spopularyzowane w œwiadomoœci
spo³ecznej przez Henryka Sienkiewicza,
który wprowadzi³ jego obrazy w powieœci
Pan Wo³odyjowski. Wspó³czeœnie jest ono
prezentowane z ró¿nych pozycji poznawczych. W wyk³adzie przywo³uje siê jego oblicze ukazywane przez Daniela Beauvis’a
(Polacy na Ukrainie 1831–1863, Pary¿ 1987;
Walka o ziemiê, Sejny 1996), Feliksa Kiryka
(red., Kamieniec Podolski. Studia z dziejów
miasta i regionu, Kraków 2000), Zbigniewa
Baniê, Martê Wiraszek (Kamieniec Podolski
– miasto – legenda. Zarys dziejów urbanistyki i architektury od czasów najdawniejszych
do wspó³czesnoœci, Warszawa 2001), Józefa
Wo³czañskiego (red., Ksiêga jubileuszowa
dedykowana ksiêdzu biskupowi Janowi Olszañskiemu ordynansowi diecezji w Kamieñcu Podolskim, Kraków–Kamieniec Podolski 2001). W refleksji ogólnej stwierdza siê
w wyk³adzie, ¿e prezentowane ksi¹¿ki o Kamieñcu Podolskim pobudzaj¹ do pouczaj¹cych refleksji, nawet jeœli nie ze wszystkim
wyra¿onych na ich kartach czytelnik polski
siê w pe³ni zgodzi (s. 142).
Istotne ogniwo wyk³adu poœwiêcone jest
Prof. Stanis³awowi S³awomirowi Niciei (ur.
1948 r.), badaczowi kresów wschodnich, biografiœcie, historykowi XIX i XX w. Jako
biografista stwierdzi³: m.in. Niew¹tpliwie
idealny biografista powinien ³¹czyæ w sobie
kompetencje demiurga i detektywa, adwokata, prokuratora i sêdziego; lekarza i znachora; podró¿nika w czasie i przestrzeni oraz
rzecznika kaprysów i pragnieñ cudzej wyobraŸni; rozumieæ postawy i motywacje ob-
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roñcy i atakuj¹cego. Powinien byæ cz³owiekiem, któremu nieobca jest poezja i wzruszenie,
a równoczeœnie, gdy zachodzi tego potrzeba,
pochyliæ siê nad badanym zjawiskiem i spojrzeæ na nie statystycznie, beznamiêtnie,
ch³odnym „szkie³kiem mêdrca”. Ale czy idealny biografista mo¿e istnieæ wobec niemo¿noœci napisania idealnej biografii? (s. 151).
Z dociekañ poznawczych Profesora Stanis³awa Niciei zwracaj¹ uwagê m.in. takie opracowania, jak: Cmentarz £yczakowski we
Lwowie w latach 1786–1986 (Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1988), Cmentarz Obroñców
Lwowa (Wroc³aw–Warszawa–Kraków 1990),
Twierdze kresowe Rzeczypospolitej – historia, legenda, biografie (Warszawa 2006),
Lwowskie Orlêta. Czyn i legenda (Warszawa
2009). Wartoœæ dokumentacyjna tych prac
jest szczególna, spotyka siê bowiem z szerokim odzewem opinii spo³ecznej, o czym Profesor napisa³ Prze¿y³em najwiêksz¹ przygodê
intelektualn¹ swego ¿ycia, uczestnicz¹c w setkach spotkañ autorskich od Sanoka po wyspê
Wolin, od Zgorzelca po E³k oraz w du¿ych
skupiskach kresowiaków poza granicami
Polski [...] Uœwiadomi³em sobie jak mocna
jest legenda Orl¹t Lwowskich i mit miasta
Semper Fidelis, jak przechodzi pokoleniami
z ojca na syna. Dokumentacja, któr¹ zabra³em, by³a podstaw¹ przywrócenia tabliczek
z nazwiskami na odbudowanym cmentarzu
Orl¹t (s. 156). W wyk³adzie podkreœla siê, ¿e
ksi¹¿ki profesora Stanis³awa Niciei ³¹cz¹ walory dzie³ naukowych ze znakomit¹ form¹ literack¹, któr¹ popularnie, mimo ¿e niezbyt
precyzyjnie okreœla siê mianem eseistyki.
Sk³aniaj¹ do zadumy nad pe³nymi tragizmu
narodowymi losami, a z drugiej strony przypominaj¹ karty najnowszych dziejów, kiedy
zbiorowym wysi³kiem uda³o siê przezwyciê¿yæ wszelkie trudnoœci i na nowo przywo³aæ
do materialnego istnienia fragment wielkiej
przesz³oœci poza obecnymi granicami kraju,
w mieœcie, które pozosta³o Semper fidelis.
W wyk³adzie zauwa¿a siê, ¿e dzia³alnoœæ
naukowa i organizacyjna Profesora Stanis³awa Niciei spotyka siê z uznaniem spo³eczno-
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œci lokalnej. Odnotowuje siê, ¿e w 2009 r. zosta³ uznany przez czytelników „Gazety Wyborczej. Opole” Opolaninem 20-lecia, symbolem wolnej Polski na OpolszczyŸnie.
Otrzyma³ 35,5% g³osów, wyprzedzaj¹c popularnego arcybiskupa Alfonsa Nossola oraz
Profesor Dorotê Symanides (s. 167).
W 2011 r. ukaza³a siê kolejna ksi¹¿ka
Profesora Stanis³awa Niciei, pt. Lwów ogród
snu i pamiêci. Dzieje Cmentarza £yczakowskiego oraz ludzi tam spoczywaj¹cych w latach 1786–2010. O ksi¹¿ce tej ukazywa³y siê
wielce krzepi¹ce opinie typu: Jest w pisarstwie Niciei coœ z ¿arliwoœci aposto³a wielkiej sprawy. Coœ, co sprawia, ¿e nie sposób
jego ksi¹¿ki od³o¿yæ bez przeczytania do
ostatniej strony. Do lektury zachêca bowiem
nie tylko interesuj¹ca narracja, ale tak¿e
d³ug moralny wobec tej wielkiej narodowej
nekropolii, z któr¹ ¿ycie obesz³o siê tak po
macoszemu (s. 175).
Wœród miast kresowych uwagê przykuwa
czêsto Stanis³awów. W 2008 r. ukaza³a siê
ksi¹¿ka Tadeusza Olszañskiego, pt. Kresy
Kresów. Stanis³awów („Iskry” Warszawa).
Ona jest przedmiotem analizy poznawczej
w wyk³adzie z pozycji prawdy i legendy. Autor po pó³ wieku nieobecnoœci w mieœcie napisa³ o nim m.in.: Nie ma wiêc Stanis³awowa,
jest Iwano-Frankowsk. Ale w Iwano-Frankowsku nadal najpiêkniejszy jest Stanis³awów [...] J¹dro miasta na zawsze pozostanie
stanis³awowskie, ale Stanis³awowa ju¿ nie
ma (s. 183).
Zagadnienia kresowe sta³y siê przedmiotem badañ Profesora Jana Seredyki
(1928–2008) – wspó³twórcy oœrodka historycznego w wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Opolu, rektora tej uczelni. W polu Jego zainteresowañ by³y dzieje XVII-wiecznej
Rzeczpospolitej, a w tym przestrzeni bia³oruskiej i litewskiej. Rozg³os przynios³a reedycja pracy pt. Hippica to jest o koniach ksiêgi
przez marsza³ka wielkiego litewskiego Krzysztofa Maniwida Dorohostajskiego (1562–
1615). Jego pierwodruk polski ukaza³ siê
w 1603 r. w Krakowie. Znane sta³y siê opra-
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cowania Profesora: Ksiê¿niczka i chudopacho³ek. Zofia z Radziwi³³ów Dorohostajska
– Stanis³aw Tymiñski (Opole 1995; zosta³a
przet³umaczona na jêzyk litewski), która poœwiêcona zosta³a m.in. ukazaniu staropolskiego romansu, wskazaniu arkanów prawa,
moralnoœci, postaw, zachowañ ludzi mo¿nych.
W refleksji uogólniaj¹cej, wskazuj¹c na
wartoœci poznawcze prezentowanej ksi¹¿ki
mo¿na skonstatowaæ, ¿e:
1) jest ona swoistym wprowadzeniem do
monograficznego ukazania kresów w dziejach pañstwa polskiego;
2) dostarcza siê w niej wiedzy dotycz¹cej
polskich badaczy spraw kresowych oraz
ich osi¹gniêæ poznawczych istotnych
z punktu widzenia prezentacji stanu badañ;
3) wskazuje siê na kwestie metodologiczne, zw³aszcza dotycz¹ce relacji: rzeczy-
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wistoœæ kulturowa a legenda o kresach
wschodnich;
4) okreœla siê wagê i noœnoœæ badania
kwestii kresowych, zw³aszcza w sytuacji uwarunkowañ ideologiczno-politycznych czy tzw. poprawnoœci politycznej;
5) dostarcza siê bogatej warstwy faktograficznej oraz eksplanacyjnej o kresach,
nierzadko podkreœlaj¹c ró¿nice w ich
postrzeganiu przez uczonych bia³oruskich, litewskich, ukraiñskich i polskich.
Ksi¹¿ka wzbogaca wiedzê kresoznawcz¹
i zas³uguje na uwagê szerokiego krêgu czytelników.

Andrzej CHODUBSKI
Gdañsk

Wojciech Jaruzelski, Starsi o 30 lat,
Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2011, ss. 205.
Niewielu polityków mo¿emy zaliczyæ do
grona nauczycieli narodu, ich wypowiedzi
jednak s¹ szczególnej wagi i zajmuj¹ trwa³e
miejsce w edukacji politycznej spo³eczeñstwa. Bez w¹tpienia do tego grona zaliczony
zostanie przez przysz³e pokolenia pierwszy
prezydent Rzeczypospolitej odrodzonej
w 1989 r. w wyniku symbolizowanych dat¹
4 czerwca przemian ustrojowych. Zostanie
– jako ¿e dzisiaj jego publicystyka ma ograniczony zasiêg, œwiadomie bowiem jest on
ograniczany przed opini¹ publiczn¹ przez
przemo¿nych przeciwników. Sêdziwy m¹¿
stanu (ur. 1923) przez dwa dziesiêciolecia po
opuszczeniu czynnej sceny pañstwowej musia³ koncentrowaæ si³y na zbijaniu argumentów swych przeciwników, natomiast w sygnalizowanej w nag³ówku najnowszej pozycji,
któr¹ og³osi³ w 30 rocznicê stanu wojennego
przedstawi³ syntetyczny obraz najnowszych

dziejów, w którym odegra³ trudn¹ do przecenienia rolê, z charakterystyczn¹ dla siebie
erudycj¹ siêgn¹³ do losów narodu w czasach
porozbiorowych, prezentuj¹c wyk³ad w sposób logiczny, piêkn¹ polszczyzn¹, jak¿e rzadk¹ w dzisiejszym piœmiennictwie zachwaszczonym neologizmami i makaronizmami.
W S³owie wstêpnym nie zapomnia³ o drze
Adamie Marsza³ku, toruñskim wydawcy
wielu swych prac, który z odwag¹ je og³asza³
drukiem w latach, kiedy ludzie ma³ej wiary
usi³owali propagowaæ wypaczony negatywnie wizerunek Genera³a.
W 2008 r. ukaza³a siê poprzednia ksi¹¿ka
Wojciecha Jaruzelskiego, pod znamiennym
tytu³em: Byæ mo¿e to Ostatnie s³owo (Wyjaœnienia z³o¿one przed S¹dem). Na uwagê zas³uguje owo zastrze¿enie: byæ mo¿e... Najwybitniejszy w moim przekonaniu m¹¿ stanu
w Polsce drugiej po³owy XX wieku, który
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odegra³ rolê analogiczn¹ do Józefa Pi³sudskiego w pierwszej po³owie minionego stulecia, przywódca pañstwowy czasu wielkich
przemian, nie zaprzesta³ walki piórem w obronie swych racji nawet na ³o¿u szpitalnym,
kiedy nadchodzi³a trzydziesta rocznica 13
grudnia.
Najnowsza ksi¹¿ka Genera³a w moim
przekonaniu stanowi wyj¹tkowe przes³anie
do wspó³czesnych pokoleñ i podrêcznik wychowania obywatelskiego. Zasadnicze w niej
miejsce zajmuje gruntownie uzasadniona odpowiedŸ na pytanie: czy musia³o dojœæ do
wprowadzenia stanu wojennego. Kwestii tej
dotycz¹ obszerne aneksy, zw³aszcza tekst
wyst¹pienia podczas konferencji zorganizowanej dnia 9 listopada 2010 r. przez Akademiê Humanistyczn¹ im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku oraz wywiad dla tygodnika
„Przegl¹d” w dziewiêtnast¹ rocznicê Spotkania Trzech (Jaruzelski – Glemp – Wa³êsa)
z dnia 6 listopada 2000 r.
Zasadniczy tekst stanowi wzorowy wyk³ad edukacyjny dotycz¹cy najnowszych dziejów Polski oparty o gruntown¹ znajomoœæ
wspó³czesnoœci z uwzglêdnieniem narodowych tradycji siêgaj¹cych czasów porozbiorowych. Mówi¹ za siebie nag³ówki kolejnych,
przewa¿nie kilkustronicowych rozdzia³ów,
których jest niemal piêædziesi¹t (s. 9–160),
pod wymownymi nag³ówkami, jak: Jestem
Stron¹, Znamienne zaniechania, Próba generalna, Jak z histori¹?, Ku porozumieniu,
Wojny nie chcia³ nikt, Gospodarcze ultimatum, W ramionach RWPG, Porozumienie
i walka, Trzeba by³o rozmawiaæ, Decyzjê podjêliœmy w Polsce, Oczy otwarte, Jaka pamiêæ?, Okupacja, czy wyzwolenie? Pañstwo
– Koœció³, Polska impulsem i wzorem, Gorzka satysfakcja.
Ten traktat historyczno-pedagogiczny zas³uguje na wnikliw¹ analizê i trwa³e miejsce
w naszym piœmiennictwie. Na pierwsz¹ wypadnie nieco poczekaæ, co do drugiej dziœ
trudno mieæ wiêksze z³udzenia. W œrodkach
masowego przekazu dominuj¹ ekscytuj¹ce
odbiorcê (natrêtnie mu narzucane!) jednowy-
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miarowe scenki, choæ nie móg³ nie dostrzec
znamiennego spotkania w szpitalnej scenerii
trzech kolejnych prezydentów wywodz¹cych
siê z ró¿nych stron politycznej barykady i reprezentuj¹cych ró¿ne generacje: Lecha Wa³êsy u Wojciecha Jaruzelskiego oraz tego¿
u Aleksandra Kwaœniewskiego, gdy na ekranie
w³¹czonego telewizora pojawi³ siê Wa³êsa.
Autor w S³owie wstêpnym napisa³: Ka¿dy
ma prawo do w³asnej oceny. Jednak¿e nienaruszaln¹ zasad¹ byæ powinno – bez przyczyn
nie ma skutków! W tej materii jest wiele
„bia³ych plam” – znamiennych luk, sp³yceñ,
uników. Ta ksi¹¿ka konsekwentnie je obna¿a.
Jednoczeœnie nie uchylam siê od krytyki minionego systemu, jego schorzeñ i pope³nionych wówczas b³êdów. Niestety, „huragan”
psychologiczno-propagandowy – w ka¿d¹ rocznicê wprowadzenia stanu wojennego – ma
zast¹piæ rzeteln¹, obiektywn¹ analizê ówczesnej sytuacji. 30 rocznica niew¹tpliwie to potwierdzi.
I potwierdzi³a. Tyle ¿e niespodziewanie
w zgo³a groteskowej postaci. Oto bowiem ci,
którzy swego czasu znajdowali siê w owej
przys³owiowej solidarnoœciowej czwartej brygadzie, a obecnie stanowi¹ „jedynie s³uszn¹”
patriotyczn¹ si³ê, tym razem 13 grudnia
Anno Domini 2011 manifestacyjnie zwrócili
siê nie tylko przeciw twórcom „zbrodniczego
stanu wojennego”, ale i zaatakowali obecne
kierownictwo pañstwowe.
W wyst¹pieniu na wspomnianej konferencji w Pu³tusku Wojciech Jaruzelski nie
pomin¹³ manipulacji propagandowych i wspomnia³ o s³u¿¹cych ofiarnie tej sprawie swych
autorytetem i nie zawsze udokumentowanymi tytu³ami profesorskimi „dy¿urnych telewizyjnych historykach”. Na innych miejscach nie bez goryczy przypomina³ swe listy
do m³odszych o kilkadziesi¹t lat osób publicznych, zw³aszcza funkcjonariuszy Instytutu Pamiêci Narodowej (!), które nie by³y
³askawe odpowiedzieæ i wyst¹pienia by³ego
prezydenta zbywa³y milczeniem. Nie zapomina³ o w¹skim oddzia³ywaniu swych publikacji oraz materia³ów Ÿród³owych, co nie
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by³o kwesti¹ przypadku, bowiem jak pisz¹
wydawcy Ostatniego s³owa, stanowi¹ one
materia³ bardzo niewygodny, a nawet wstydliwy dla tych osób i krêgów politycznych,
którzy stan wojenny i w ogóle ca³¹ historiê
Polski Ludowej – bez uwzglêdnienia uwarunkowañ i zró¿nicowañ – totalnie potêpiaj¹
i oskar¿aj¹. Traktuj¹ bowiem nie tylko
przesz³oœæ, któr¹ ³atwo manipulowaæ, ale pozostaj¹c¹ w pamiêci ¿yj¹cych pokoleñ w wymiarach baœniowych i barwach czarno bia³ych. Na wnikliw¹ lekturê zas³uguje ca³y
tekst, w tym aneksy, a w nich wspomniany
wywiad z 6 listopada 2000 r. – zawarte w nim
oceny oddaj¹ sprawiedliwoœæ dawnym antagonistom i stanowi¹ dobr¹ szko³ê kultury po-
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litycznej. Podkreœlaj¹ donios³¹ rolê Koœcio³a
katolickiego, a zw³aszcza ówczesnego prymasa J. Glempa i nuncjusza J. Kowalczyka,
który nie kry³ swego zrozumienia dla politycznych uzasadnieñ stanu wojennego przy
uwzglêdnieniu realiów miêdzynarodowych
tamtego czasu, przypomnia³ te¿ dwie drogi
do samodzielnoœci z jesieni 1946 r., polskiej
i wêgierskiej oraz skutki przyjêtych wówczas
rozwi¹zañ.
Spogl¹daj¹c na tytu³ ksi¹¿ki chcia³oby siê
nieco go poszerzyæ i zapytaæ: O 30 lat starsi,
ale czy m¹drzejsi?
Marceli KOSMAN
Poznañ

