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Tadeusz Zakrzewski, Papie¿ – Polak.
Wspomnienia reportera, Ksi¹¿ka
i Wiedza, Warszawa 2012, ss. 307.
Karol Wojty³a, który w 58 roku ¿ycia
przeszed³ do historii jako Jan Pawe³ II i pod
tym imieniem by³ znany w latach 1978–2005,
nale¿y do najwybitniejszych postaci nie tylko, choæ przede wszystkim, w swojej ojczyŸnie, doczeka³ siê przeogromnej liczby publikacji. O ró¿nej zreszt¹ wartoœci dokumentacyjnej,
co ³atwo zauwa¿yæ podczas ich lektury; do
tych dostarczaj¹cych interesuj¹cych faktów
zaliczy³bym obiektywne relacje osób z najbli¿szego otoczenia, jak szefa papieskiej
ochrony osobistej z Watykanu. W Polsce dla
historyka i politologa szczególn¹ wartoœæ posiada œwie¿o opublikowana wspomnieniowa
ksi¹¿ka Tadeusza Zakrzewskiego o Papie¿u
Polaku, ukazana na szerokim tle dziejowym
ostatniego æwieræwiecza, od schy³ku PRL po
pierwsze lata XXI wieku. Autor, doskona³y
dziennikarz telewizyjny potrafi zarazem
œwietnie w³adaæ piórem, a ma o czym pisaæ
z dystansem wobec opisywanych spraw, przy
tym nie eksponuje swojej osoby (a tak czyni
wielu, eksponuj¹c w³asn¹ rolê a¿ po granice
œmiesznoœci), nie czyni z siebie ani bohatera
ani ofiary dawnego systemu. Relacjonowa³
z kamer¹ i mikrofonem najwa¿niejsze wydarzenia za czasów Edwarda Gierka i Wojciecha Jaruzelskiego, przeprowadza³ szereg
wywiadów z wybitnymi osobistoœciami, opublikowa³ kilkaset felietonów i kilka ksi¹¿ek,
a wœród nich szczególnie cenne: By³em reporterem genera³a (2002) oraz Dziennik telewizyjny. Grzechy i grzeszki (2003). Ukazuje
w nich, podobnie jak w opublikowanej obecnie, fakty i postacie bez tzw. wazeliny, a zarazem jak¿e czêsto spotykanej w relacjach
zafa³szowanej zgryŸliwoœci. Budzi zaufanie
czytelnika co nie oznacza, i¿ nie spotykamy
potkniêæ faktograficznych (o tym za chwilê), które jednak nie wp³ywaj¹ negatywnie
na obraz ca³oœci, a maj¹ charakter potkniêæ
erudycyjnych. Wspominamy o tym jedynie

dla porz¹dku, w wyniku uwa¿nej lektury
ksi¹¿ki.
Autor nie ukrywa swojej fascynacji postaciami dwóch najwybitniejszych nie tylko
jego zdaniem Polaków z wielkiej sceny politycznej czasu transformacji ustrojowej (tym
drugim pozostaje prezydent Wojciech Jaruzelski, wspó³architekt pokojowego przejœcia
w kraju do pe³nej demokracji). Genera³owi
towarzyszy³ w licznych podró¿ach, œledzi³
jego wieloletnie zmagania z przeciwnoœciami losu, zaœ jako jedyny dziennikarz Telewizji Polskiej a¿ siedmiokrotnie rozmawia³
z polskim papie¿em i wielokrotnie spotyka³
siê z jego wspó³pracownikami. Relacjonuj¹c
fakty unika³ taniej sensacji i zbêdnych komentarzy pisz¹c np. o ojcu Konradzie Hejmo
poprzesta³ na jego roli za Spi¿ow¹ Bram¹ ani
s³owem nie wspomnia³ o roli, jak¹ mu krajowa propaganda w latach „wolnej Polski”
przypisa³a w zakresie rzekomych kontaktów
ze s³u¿bami specjalnymi PRL, wykazuj¹c przy
tym – œwiadomie lub bezwiednie – zupe³ny
brak znajomoœci realiów sprzed 1989 (zreszt¹ czy tylko?) roku. Na skrzyde³ku ksi¹¿ki
czytamy:
...Autor ods³ania kulisy pracy reportera
TVP podczas trzech pierwszych pielgrzymek papieskich do Polski [z 1979, 1983
i 1987 r. – MK]. Zdradza sekrety realizacji swoich planów dokumentuj¹cych ¿ycie
i pontyfikat Jana Paw³a II. Wspomina tak¿e rozmowy, które przeprowadzi³ z papie¿em, w tym tê najwa¿niejsz¹ na pok³adzie
samolotu PLL „LOT” na wysokoœci 10 tysiêcy metrów. Ujawnia te¿, o czym genera³
Jaruzelski rozmawia³ w cztery oczy z Ojcem Œwiêtym podczas wizyty w Watykanie.
W numerze 50(676) tygodnika „Przegl¹d” z roku 2012 ukaza³ siê artyku³ Autora
prezentowanej ksi¹¿ki pt. Papie¿ i Genera³,
zawieraj¹cy jeden z jej rozdzia³ów, który
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– poprzez zamieszczon¹ ok³adkê kolejnej publikacji (Genera³ Jaruzelski ujawnia szczegó³y...) zapowiada rozwiniêcie tematu widzianego z drugiej strony. Polski przywódca
by³ niezwykle dyskretny co do swych rozmów w cztery oczy z g³ow¹ Koœcio³a i nie
sk³ada³ z nich relacji na posiedzeniach Biura
Politycznego, ale po latach co do niektórych
sytuacji zdecydowa³ siê udzieliæ Zakrzewskiemu wyjaœnieñ, zw³aszcza wówczas, kiedy uzna³ za stosowne sprostowaæ prasowe
plotki, jakie wokó³ tych spotkañ naros³y. Audiatur et altera pars...
Reporta¿ politologiczny polskiego dziennikarza z Watykanu sk³ada siê z 16 rozdzia³ów, których akcja rozgrywa siê w ci¹gu
niemal 35 lat i rozpoczyna u schy³ku dekady
Edwarda Gierka (1. Polak papie¿em!, 2. Pod
pr¹d, 3. Papie¿ w Polsce). Ca³oœæ poprzedzaj¹ uwagi wstêpne, w których Autor nie
ukrywa, ¿e podczas pierwszej i drugiej pielgrzymki papie¿a do ojczyzny realizowa³, bo
inaczej nie móg³, wytyczne cenzury oficjalnej, partyjnej i nadzoru telewizyjnego, by
w sprawozdaniach ukazywaæ drzemi¹cych
ksiê¿y czy nieurodne zakonnice, a unikaæ
w kadrze t³umów i m³odzie¿y. Ale strona
opozycyjna te¿ nagina³a fakty do swoich potrzeb, wk³adaj¹c na przyk³ad w usta papie¿a
s³owa, których nigdy nie wypowiedzia³, jak
te o niezwyk³ym zdenerwowaniu Genera³a
podczas spotkania w Belwederze lub pomijaj¹ wypowiedŸ Jana Paw³a II, ¿e pierwsza
wizyta Jaruzelskiego w Watykanie mia³a wymiar historyczny. Rzetelnie pisana historia
nie toleruje wrzucania niewygodnych faktów
do kosza, do czarnej dziury, Trochê takich
faktów przypomnê... – zapowiada ciesz¹cy
siê dobr¹ pamiêci¹ Autor. A dla historyka
podstawowe znaczenie ma discernere vera
ac falsa, odrzucanie prawdy od zmyœleñ lub
przemyœleñ, co dopiero daje podstawê do
politologicznych analiz, które nie maj¹ nic
wspólnego z publicystyk¹ propagandow¹
s³u¿¹c¹ pozyskiwaniu opinii publicznej. O jej
mechanizmach wiele dowiadujemy siê z kart
ksi¹¿ki Zakrzewskiego, zarówno w odniesie-
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niu do czasów „totalitarnego zniewolenia”,
jak i „po odzyskaniu niepodleg³oœci”.
Wiedzê o reakcji w³adz polskich na wybór Karola Wojty³y, pochodz¹c¹ z dotychczasowych Ÿróde³, istotnie poszerza relacja
Zakrzewskiego, który znajdowa³ siê wówczas
w kierownictwie Dziennika Telewizyjnego.
Jest to istotny przyczynek do badañ nad ówczesn¹ polsk¹ propagand¹ i reakcj¹ w³adz
PRL na zaskakuj¹cy nie tylko dla nich wynik
drugiego konklawe z 1978 r. Autor weryfikuje niektóre obiegowe, mo¿e nawet celowo
rozpowszechniane wypowiedzi, np. wiceministra spraw zagranicznych Józefa Czyrka,
wówczas zastêpcy cz³onka KC PZPR, który
po latach od nich siê od¿egnuje, natomiast
potwierdza, ¿e Atmosfera zagro¿enia zapanowa³a nie tylko na najwy¿szych szczeblach
w³adzy. Równie¿ wœród szeroko pojêtego aktywu partyjnego. Dominowa³o przekonanie,
¿e wybór Polaka na g³owê Koœcio³a katolickiego jest groŸny dla socjalizmu. W podobnym duchu wypowiada³ siê Stanis³aw Kania,
druga po Edwardzie Gierku osoba w hierarchii partyjnej. Rozpalone g³owy ch³odzili na
posiedzeniach Biura Politycznego Wojciech
Jaruzelski i Andrzej Werblan, wychowani
w tradycjach katolicyzmu. Pierwszy z nich
mia³ powiedzieæ, ¿e w jego przekonaniu
Wojty³a jest wprawdzie antykomunist¹, ale
nie jest awanturnikiem i kiedy bli¿ej pozna
œwiat w roli papie¿a, inaczej spojrzy na Polskê Ludow¹. By³y to prorocze s³owa.
Zakrzewski opatruje swe relacje celnymi
komentarzami, przytacza m.in. dowcipy na temat tajnych zwi¹zków nowego papie¿a z w³adzami swej ojczyzny, choæ wiadomo by³o np.
o pozbawieniu go przed wyjazdem na konklawe paszportu dyplomatycznego. Œwiadczy³o to o typowo polskiej atmosferze znanej
w najweselszym baraku obozu socjalistycznego. Pisze o reakcjach Moskwy, próbach storpedowania pierwszej pielgrzymki i o manipulacjach propagandystów w trakcie jej przebiegu.
Nie próbuje upiêkszaæ swej roli, jako ¿e nie
mia³ zamiaru traciæ pracy, by³ po prostu realist¹, co nie oznacza taniego kunktatorstwa.
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Kolejne 11 rozdzia³ów dotyczy dekady
zwi¹zanej z rz¹dami Wojciecha Jaruzelskiego, do którego Autor podchodzi z pe³n¹ atencj¹: 4. Skompromitowaæ... zabiæ...; 5. Droga
pielgrzymka; 6. Film dla Telesicilia; 7. Polska – W³ochy; 8. Watykan; 9. Przed wizyt¹
w Watykanie; 10. Jaruzelski w Watykanie;
11. Przed trzeci¹ pielgrzymk¹; 12. W Polsce
po raz trzeci; 13. Dziesiêæ lat pontyfikatu;
14. Orêdzie do rodaków. Stanowi¹ one materia³ Ÿród³owy dla przysz³ych biografów Karola Wojty³y i Wojciecha Jaruzelskiego, autorów kolejnych syntez dziejów Polski w dobie
pocz¹tków transformacji ustrojowej zwi¹zanych z nazwiskiem Genera³a (1982–1990),
prac o roli kierownictwa Koœcio³a w kraju
oraz Watykanu (zw³aszcza jego wytrawnej
dyplomacji) w czuwaniu nad pokojowym
przebiegiem przemian. Wiele informacji dotyczy dzia³añ cenzury i jej ewolucji wraz
z erozj¹ dawnego ustroju (zob. zw³aszcza s. 79,
156, 239, 273). Interesuj¹ce s¹ uwagi na temat bajek kr¹¿¹cych w Watykanie o pierwszych dniach stanu wojennego, które zreszt¹
odpowiada³y propagandzie szerzonej na zachodzie (wystarczy siêgn¹æ do ówczesnych
numerów paryskiej „Kultury”, wspomnieæ
o nabo¿eñstwie ¿a³obnym za duszê Tadeusza
Mazowieckiego – przysz³ego premiera! – odprawionym w katedrze Notre Dame przez
kardyna³a Jean Marie Lustigera), co wp³ynê³o na ostry ton pierwszego listu papie¿a do
Genera³a, nieprzyjêtego do wiadomoœci
przez szefa rz¹du polskiego; dopiero przybycie do Watykanu abpa Bronis³awa D¹browskiego pozwoli³o Janowi Paw³owi II zweryfikowaæ stanowisko wobec stanu wojennego
i przyczyniæ siê do jego zweryfikowania, co
znalaz³o wyraz w drugim liœcie do Jaruzel-
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skiego, który zosta³ przez niego przyjêty ze
zrozumieniem i leg³ u podstaw osobistych
kontaktów miêdzy autorem i adresatem.
Badacz z ³atwoœci¹ zauwa¿y drobne potkniêcia czy niejasnoœci, które jednak nie
wp³ywaj¹ negatywnie na ksi¹¿kê od strony
jej wartoœci Ÿród³owej. Na przyk³ad dwukrotnie (s. 125 i 280) Autor przypisuje Spi¿ow¹
bramê Tadeusza Brezy ...Wojciechowi ¯ukrowskiemu. Pisze (s. 289) w drugiej po³owie
2012 r., ¿e Wojciech Jaruzelski skoñczy³
dziewiêædziesi¹t lat, gdy w rzeczywistoœci
jubileusz urodzin prezydenta przypadnie dopiero w pocz¹tkach lipca roku nastêpnego.
Na innym miejscu wspomina o m³odym Wojtyle, który towarzyszy³ prymasowi Wyszyñskiemu na pogrzebie Paw³a VI i nazywa go
jeszcze raz m³odym ksiêdzem, powo³uj¹c siê
na s³owa Józefa Czyrka, uczestnicz¹cego
w rozmowie obu kardyna³ów w ambasadzie
polskiej w Rzymie. Tymczasem ów m³ody
ksi¹dz dobiega³ wówczas, czyli w 1978 r., szeœædziesi¹tki, od lat by³ biskupem i metropolit¹
krakowskim oraz kardyna³em, drug¹ postaci¹ w polskim episkopacie, a za kilka tygodni
mia³ zostaæ panem na Watykanie (zob.
s. 245–246). Coœ tu nie gra. Gdyby ktoœ kompetentny uwa¿nie przeczyta³ tekst przed publikacj¹, ³atwo by³oby takich potkniêæ unikn¹æ.
Ale s¹ to drobiazgi, zw³aszcza kiedy porównamy je z ra¿¹cymi b³êdami w licznych publikacjach renomowanych nawet autorów.
Nasuwa siê uwaga, ¿e w minionych latach na
takie kwestie zwykle zwraca³ uwagê uwa¿ny
redaktor w wydawnictwie albo ...skrupulatny
cenzor z ulicy Mysiej w Warszawie.
Marceli KOSMAN
Poznañ
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Globalization, red. P. Deszczyñski, Wydawnictwo Wy¿szej Szko³y Bankowej
w Poznaniu, Poznañ 2011, ss. 158.
Globalizacja wzbudza refleksje intelektualne, jak i emocje, poniewa¿ traktowana jest
jako fenomen koñca XX i pocz¹tku XXI wieku. Intelektualiœci traktuj¹ j¹ jak klucz, który s³u¿y do otworzenia nowych przestrzeni
dla badañ spo³ecznych. Jest ona tak¿e wyzwaniem dla praktyków, którzy gubi¹ siê
w g¹szczu zmian spo³ecznych, jednoczeœnie
poszukuj¹ optymalnych rozwi¹zañ decyzyjnych. Bez wzglêdu na to, czy celem dzia³añ
jest aksjologiczne dobro jednostki/zbiorowoœci czy egoistycznie traktowany interes jednostki/konkretnej grupy, globalizacja znajduje siê w centrum kategorii analitycznych
wspó³czesnoœci.
Autorzy opracowania pt. Globalization,
podjêli wa¿ne zagadnienie i przedstawili szerokie spektrum problemów, które stoj¹ przed
ludŸmi na pocz¹tku XXI wieku. Zastosowano problemowy uk³ad ksi¹¿ki, która jest
zbiorem tekstów autorów reprezentuj¹cych
ró¿ne dyscypliny naukowe. Podjête tematy
nale¿¹ do szeroko rozumianych nauk spo³ecznych, które traktujemy jako anty biegun
dyscyplin przyrodniczych. Ten podzia³ jest
jednak doœæ ogólny i nie zawsze wystarczaj¹co dobrze oddaje specyfikê. Problematyka
ksi¹¿ki dotyczy cz³owieka w procesie globalizacyjnym, który postrzegany jest jako byt
wysoce dynamiczny.
Ksi¹¿ka zawiera dziewiêæ artyku³ów naukowych oraz krótki wstêp napisany przez
redaktora ksi¹¿ki Przemys³awa Deszczyñskiego. Autorzy tekstów s¹ pracownikami
lub osobami wspó³pracuj¹cymi z Wy¿sz¹
Szko³¹ Bankow¹ w Poznaniu. Jednoczeœnie
pracuj¹ w poznañskich wy¿szych uczelniach
publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Uniwersytecie Ekonomicznym.
Jak ju¿ wspomniano s¹ przedstawicielami
ró¿nych dyscyplin od prawa poczynaj¹c,
przez ekonomiê, historiê, socjologiê, na poli-

tologii koñcz¹c. Opublikowane teksty, s¹
szerokim spektrum prezentacji wniosków
dotycz¹cych ró¿nych spojrzeñ na proces globalizacyjny. Pomimo tego, ¿e autorzy s¹ doœwiadczonymi i znanymi badaczami rzeczywistoœci spo³ecznej, szkoda ¿e nie do³¹czono
ich not biograficznych. Publikacja wydana
zosta³a w jêzyku angielskim, a wiêc kierowana
jest do czytelnika zagranicznego. Zamieszczenie not biograficznych umo¿liwi³oby czytelnikom zapoznanie siê ze szczegó³owymi
obszarami badawczymi autorów, ale tak¿e
z ich dorobkiem publikacyjnym. Zdajê sobie
sprawê, ¿e reprezentujê podejœcie tradycyjne, poniewa¿ w dobie wszechobecnego Internetu, ka¿dy czytelnik bez wiêkszego problemu, odnajdzie informacje na temat autorów.
Problematyka ksi¹¿ki u³o¿ona zosta³a
w sposób tradycyjny – od ogó³u do szczegó³u. Nie jest to zarzut, a jedynie odzwierciedlenie stanu rzeczy. Uk³ad ksi¹¿ki jest logiczny i w³aœciwy. Z pewnoœci¹ zasygnalizowanie
we wstêpie tematyki artyku³ów jest bardzo
dobrym pomys³em. Z praktyki wiem, ¿e redaktorowi zbioru prac nie jest ³atwo przeprowadziæ ewaluacjê tekstów, ale zawsze przydatne jest wskazanie na elementy oryginalne,
które wyró¿niaj¹ dany artyku³. We wstêpie
wskazano jedynie na problematykê poszczególnych czêœci, chocia¿ bez w¹tpienia posiadaj¹ one swój oryginalny wymiar. Myœlê, ¿e
redaktor zdecydowa³ siê na pozostawienie
oceny czytelnikom i dlatego wskaza³ jedynie,
czego dotycz¹ poszczególne rozdzia³y.
Pierwszy z tekstów autorstwa Przemys³awa Deszczyñskiego pt. Conceptualization
of Globalization jest przegl¹dem stanowisk
definicyjnych, ze wskazaniem, i¿ procesy
globalizacyjne mo¿emy odnaleŸæ ju¿ w antyku. Z pewnoœci¹ tak, przy za³o¿eniu, ¿e ich
skala jest nieporównywalna z ich obecnym
etapem. Mo¿na siê zgodziæ, ¿e istota pojêcia
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jest taka sama. Autor wskazuje na nowe cechy procesu globalizacyjnego, które na pocz¹tku XXI wieku wi¹¿¹ siê z obni¿aniem
znaczenia pañstwa narodowego. Jest to teza
dominuj¹ca w literaturze przedmiotu, ale nie
wszyscy s¹ zdania, ¿e jest to proces po¿¹dany.
Drugi tekst, którego autorem jest W³adys³aw Balicki Will we write macroeconomics in a different way? The metod of idealization and concretization versus the metod of
feedback zawiera pytanie badawcze i jednoczeœnie wskazówkê metodologiczn¹ kierunku badañ. Pytanie interesuj¹ce, gdy¿ zawiera
nieustannie aktualny postulat weryfikowania
obowi¹zuj¹cych teorii. Autor przeprowadza
rozwa¿ania teoretyczno-metodologiczne poddaj¹c je konfrontacji ze stanem rzeczywistym.
Pokazuje elementy ci¹gu tworz¹cego samonapêdzaj¹cy siê mechanizm kryzysu. Rzeczywistoœæ poddaje teorie sprawdzaniu i gdy
nie s¹ potwierdzane, wymagaj¹ refleksji czy
nie wymagaj¹ odrzucenia. Praktyka jest traktowana jako kryterium prawdy na gruncie
modeli empirycznych. Nie mo¿na jednak zapominaæ, ¿e na gruncie modeli hipotetycznych ich prawdziwoœæ badamy tak¿e przez
zastosowanie regu³ logiki. Z punktu widzenia
poznania jest to istotny tekst, poniewa¿ pokazuje kierunek badañ z wykorzystaniem zarówno idealizacji, jak i konkretyzacji.
Trzeci tekst autorstwa Jana Szambelañczyka Global financial crisis – an attempt of
interpretation dotyczy spectrum zmiennych
niezale¿nych globalnego kryzysu finansowego, ze szczególnym uwzglêdnieniem kapita³u spo³ecznego, jako czynnika tego kryzysu.
Autor wskazuje na wysok¹ dynamikê obrotów finansowych i na rozwój handlu ryzykiem. Przedstawia pogl¹d o koniecznoœci
fundamentalnych zmian polityki ekonomicznej i regulacyjnej w skali globalnej. To mia³oby doprowadziæ do zmniejszenia luki miêdzy kapita³em spo³ecznym i ekonomicznym,
poniewa¿ nierównowagê traktuje jako istotny czynnik kryzysogenny.
Czwarty tekst Jaros³awa Mielcarka The
main casual mechanizm of current global
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crisis koncentruje siê wokó³ pytania dotycz¹cego g³ównego mechanizmu przyczynowo-skutkowego, który wywo³uje kryzysy.
Wskazano na mechanizm endogeniczny, gdzie
kryzys jest rezultatem dzia³ania prawa splotu
dzia³añ ludzkich, które w wymiarze jednostkowym maj¹ charakter racjonalny, jednak
prowadz¹cych do powstania niezamierzonych skutków celowych. Pokazano ³añcuch
przyczynowo-skutkowy, w którym dzia³aj¹
racjonalne jednostki gospodarcze i konsumenci. Artyku³ jest prób¹ diagnozy, która
wskazuje na nieuchronnoœci, które prowadz¹ do powstania sytuacji niepo¿¹danych.
Wspó³czesny œwiat stoi przed wa¿nych problemem, który dotyczy wygenerowania innowacyjnego sposobu przezwyciê¿ania powsta³ych ograniczeñ. Problem zwi¹zany jest
z niewiadom¹, jak¹ mog¹ byæ konsekwencje
nowego podejœcia.
Pi¹ty rozdzia³ ksi¹¿ki, którego autorem
jest Ilona Romiszewska Globalization of the
German banking? dotyczy aspektów instytucjonalnych w obszarze dzia³alnoœci transgranicznej. Autorka wskazuje na europeizacjê
niemieckich instytucji kredytowych, chocia¿
zauwa¿a wzrost zainteresowania rynkiem
amerykañskim w latach 90. XX wieku. Procesy globalizacyjne przyczyni³y siê do rozwoju przedsiêbiorstwa bankowego, jednak
kryzys dowiód³, ¿e trzeba poszukiwaæ nowego podejœcia w obszarze ryzyka kredytowego
i operacyjnego. Postulat s³uszny, jednak jego
operalizacja jest bardzo trudna, o czym œwiadczy trudna sytuacja wielu europejskich banków.
Szósty artyku³ Renaty Stawarskiej Global financial crisis and anti-crisis activity of
European Union – short– and long term concepts? dotyczy Ÿróde³, przyczyn i mechanizmów kryzysu finansowego i gospodarczego
lat 2007–2009 oraz krytycznej oceny zastosowanych instrumentów skali jego skutków.
Autorka stawia pytania o adekwatnoœæ podjêtych dzia³añ w istniej¹cych warunkach.
Wskazuje na potrzebê zwiêkszenia nadzoru
nad instytucjami finansowymi, zaostrzenia
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rygorów ich dzia³alnoœci, ograniczenie pokusy
nadu¿ycia, wzmocnienie mechanizmów monitorowania i kontroli ich dzia³alnoœci. W tym
momencie wchodzimy w sferê polityki. Zakres suwerennoœci wspó³czesnych pañstw
narodowych definiowany jest tak¿e przez
pryzmat niezale¿noœci w zakresie prowadzenia polityki finansowej, w tym sektora bankowego.
Siódmy rozdzia³ napisany przez El¿bietê
Jantoñ-Drozdowsk¹ The European regional
cooperation koncentruje siê na zagadnieniach regionalizmu i wspó³pracy regionalnej,
które mo¿na traktowaæ jako przeciwwagê dla
globalizacji i jej skutków. Bez w¹tpienia s¹
to istotne kategorie analityczne dla rozwa¿añ
z zakresu wspó³pracy europejskiej. Jest ona
instrumentem wdra¿ania na szczeblu lokalnym za³o¿eñ idei integracji. W artykule przedstawiono za³o¿enia wspó³pracy transgranicznej i euro regionalnej oraz jej znaczenie dla
integracji europejskiej. Zagadnienie niezwykle istotne, poniewa¿ dotyczy struktur podstawowych, które w praktyce odpowiedzialne
s¹ za wdra¿anie przyjmowanych rozwi¹zañ.
Je¿eli proces integracji nie dotrze do tego poziomu, nie ma mo¿liwoœci, a¿eby zakoñczy³
siê sukcesem.
Ósmy artyku³ zamieszczony w ksi¹¿ce
dwóch autorów Przemys³awa Deszczyñskiego i Mariana Szczepaniaka Determinants of
integration of the Vysehrad Group integration with European Union prezentuje wp³yw
dzia³añ lobbingowych pañstw Starej Unii,
którego konsekwencj¹ jest realna integracja
pañstw Grupy Wyszehradzkiej z Uni¹ Europejsk¹. Autorzy przeprowadzaj¹ konceptualizacje pojêcia lobbingu i przedstawiaj¹ genezê Grupy Wyszehradzkiej. Wskazuj¹ na
korzyœci, ale tak¿e na zagro¿enia, które niesie integracja. Do najistotniejszych zaliczaj¹
przesuniêcie na wschód Europy strefy bezpieczeñstwa politycznego, ekonomicznego
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i spo³ecznego oraz stworzenie nowych impulsów wzrostu gospodarczego dla pañstw
Unii. Jak siê okaza³o lobbing przyniós³ oczekiwane rezultaty. Jest on jednak tak¿e niezbêdny na obecnym etapie.
Ostatni dziewi¹ty tekst Zygmunta Krasuckiego Euro-Asian transport corridors and
circumstances of their development in economy globalization environment odnosi siê
do roli transportu we wspó³czesnym œwiecie.
Przyjêto tezê, ¿e transport jest niezbêdnym
narzêdziem miêdzynarodowej wymiany towarowej. Autor analizuje znaczenie korytarzy
transportowych w wymiarze Eurazji, wskazuj¹c, ¿e wybór tej przestrzeni gospodarczej
jest uzasadniony, gdy¿ tutaj zachodz¹ najszybciej i w sposób najbardziej dynamiczny
przeobra¿enia w tym zakresie. W artykule
ukazano stanowiska i pogl¹dy na korzyœci
z globalizacji – przeciwników i zwolenników.
Prezentacja przeciwstawnych racji jest niezbêdna, poniewa¿ wymusza nieustann¹ weryfikacjê przyjêtych koncepcji.
Inicjatywa wydania ksi¹¿ki podjêta przez
Wy¿sz¹ Szko³ê Bankow¹ w Poznaniu jest ze
wszech miar po¿yteczna. Stwarza mo¿liwoœci upowszechniania prac polskich naukowców w przestrzeni miêdzynarodowej. Jêzyk
angielski jest realnym narzêdziem, które umo¿liwia dotarcie z wynikami badañ do miêdzynarodowej spo³ecznoœci uczonych. Bez takich inicjatyw rezultatów badañ nie bêdzie
mo¿na upowszechniaæ za granic¹. Procesy
globalizacyjne dotycz¹ wszystkich obszarów
ludzkiej aktywnoœci i szczególnie w obszarze
nauki maj¹ one istotne znaczenie. Ksi¹¿ka
jest dowodem na to, ¿e polscy naukowcy
mog¹ wzi¹æ realny udzia³ w dyskusji na temat globalizacji.
Stanis³aw ZYBOROWICZ
Poznañ
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Aleksander £uczak, Dekada polskich
przemian. Studium w³adzy i opozycji,
Wy¿sza Szko³a Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego,
Warszawa 2010, ss. 979.
Autor obszernego dzie³a o Polsce w latach 1980–1989 (da³ mu identyczny podtytu³,
jak w czasach schy³kowych cenzury Adam
Kersten o Hieronimie Radziejowskim, czo³owym arcyzdrajcy z czasów szwedzkiego
potopu), ur. w 1943, jest postaci¹ znan¹
w œwiecie polityki, ale równie¿ nauki (politolog, historyk czasów nowo¿ytnych i najnowszych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wy¿szej Szko³y Informatyki i Ekonomii
w Olsztynie). W latach 1998–2001 by³ pos³em na sejm z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, wicepremierem i ministrem
Edukacji Narodowej oraz przewodnicz¹cym
Komitetu Badañ Naukowych. Dzie³o powsta³o w czasie, kiedy obserwator i w jakimœ
stopniu wspó³uczestnik wielkiego prze³omu
w dziejach Polski na tle powszechnym, spogl¹da³ na nie z pewnego dystansu, wystarczaj¹cego dla badacza, który dosyæ skutecznie próbuje oceniaæ je w sposób obiektywny,
w przeciwieñstwie dla wielu innych autorów,
pisz¹cych cum ira et studio. W recenzji wydawniczej pisze Andrzej Wojtas (podzielamy jego opiniê): W publikacji przedstawiono
zewnêtrzne i wewnêtrzne uwarunkowania
procesu odchodzenia od systemu spo³ecznego, tzw. realnego socjalizmu, do demokracji
i wolnoœci oraz gospodarki rynkowej. Pokazane zosta³y ró¿norodne zjawiska, a ich skala
by³a tak rozleg³a, ¿e – u¿ywaj¹c przenoœni
– mo¿na powiedzieæ, i¿ przebieg transformacji by³ wynikiem tego wszystkiego, co mieœci³o siê na przestrzeni od wojen gwiezdnych
do kartek na miêso.
W zderzeniu osobowoœci naukowca z czynnym politykiem lat dziewiêædziesi¹tych zwyciê¿y³ niew¹tpliwie naukowiec, któremu nie
mo¿na zarzuciæ braku obiektywizmu i instru-

mentalnego traktowania historii. Doœwiadczenie i wiedza wyniesiona z udzia³u w ¿yciu
politycznym sta³y siê w tym wypadku nie przeszkod¹, ale czynnikiem u³atwiaj¹cym ocenê
zjawisk i interpretacjê materia³ów Ÿród³owych.
Tezy Autora zosta³y dobrze udokumentowane. Przy syntetycznym ujêciu niezbêdna by³a
selekcja materia³ów i oparcie siê na istniej¹cych opracowaniach cz¹stkowych.
Jeszcze jedno. Autor nie musia³ pisaæ pro
domo sua, nie znajdowa³ siê bowiem na
pierwszej linii wielkich wydarzeñ, a nie mia³
tendencji – jak to czyni³o wielu, i to w sposób
jawnie groteskowy – do wyolbrzymiania w³asnej roli. Nie oznacza to oczywiœcie, ¿e zgodzimy siê ze wszystkimi jego twierdzeniami,
z doborem faktów czy osób, lub z ich pomijaniem. Ale to jest dobre prawo badacza.
Tekst zasadniczy zosta³ poprzedzony obszernym, przejrzystym wstêpem, w którym
Autor – nie podejmuj¹c polemiki z baœniowymi opowieœciami w rodzaju s³awnej deklaracji aktorki Joanny Szczepkowskiej, ¿e
w Polsce dnia 4 czerwca 1989 r. upad³ komunizm, którego przecie¿ w naszym kraju nie
by³o! – zwraca uwagê na proces dziejowy,
który zapocz¹tkowany prze³omem paŸdziernikowym 1956 r., a przybra³ na sile po sierpniu 1980 r., by nastêpnie, dodajmy, przybraæ
zorganizowane kszta³ty z udzia³em zarówno
w³adzy, jak i opozycji po 13 grudnia 1981, by
zostaæ uwolnionym z gorsetu nadzoru ze
strony Kremla cztery lata póŸniej, po przejêciu tam w³adzy przez Michai³a Gorbaczowa.
£uczak zwraca uwagê na unikatowy charakter polskich przemian i zaznacza, ¿e omawiana dekada jedynie zapocz¹tkowa³a koniec ustroju, który zgodnie z przyjêtym
nazewnictwem okreœla mianem komunizmu,
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daleko jednak by³o do ich zakoñczenia: Proces wychodzenia z komunizmu jest d³ugotrwa³y, polega na ewolucyjnym przechodzeniu od zmian na poziomie makro do trudnych
przemian na poziomie mikro, od przechodzenia od generaliów do zmian jednostkowych,
wyra¿aj¹cych siê w wartoœciach lub symbolach. Poddaje analizie postawy i dokonania
aparatu w³adzy, kierowniczej formalnie w³adzy i rz¹du, struktur administracji pañstwowej, „Solidarnoœci” w jej bardzo zró¿nicowanej postaci, Koœcio³a a przede wszystkim
jego hierarchii, wreszcie instytucji i organizacji reprezentuj¹cych ró¿ne grupy spo³eczne, wiekowe, wedle kryterium wykszta³cenia. Pos³uguj¹c siê w odniesieniu do Polski
okreœleniem komunizm u¿ywa go w obiegowym znaczeniu, podobnie jak komuna, która
pojawi³a siê w naszym kraju dopiero po 1989 r.
i w umownym znaczeniu jest do chwili obecnej propagandowo u¿ywana, podobnie jak
neokomuna, zw³aszcza wi¹zana przez matadorów Prawa i Sprawiedliwoœci z takimi nazwiskami jak Donald Tusk czy inni prominentni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej.
Zreszt¹ Autor pos³uguje siê pojêciem realny
socjalizm, które ma charakter emocjonalnie
neutralny. Interesuj¹ go drogi przechodzenia
od niego do gospodarki rynkowej i przypomina, ¿e przebieg transformacji by³ wynikiem
tego wszystkiego, co mieœci³o siê na przestrzeni od wojen gwiezdnych do kartek na
miêso (s. 9).
Twardo st¹paj¹c po ziemi, Aleksander
£uczak, bliski zarówno realiom ¿ycia codziennego, jak i najwy¿szym szczeblom ówczesnej
w³adzy, wœród przyczyn niezadowolenia
spo³ecznego wynikaj¹cych z ograniczenia
wolnoœci na pierwszym miejscu stawia te
ekonomiczne, zwi¹zane z zaspakajaniem podstawowych potrzeb. Wœród przyczyn zewnêtrznych na pierwszym miejscu stawia kryzys
ekonomiczny w ca³ym „obozie socjalistycznym”, przemiany w ZSRR za rz¹dów Michai³a Gorbaczowa i politykê wschodni¹ USA
za kadencji Ronalda Reagana. Dla sfinalizowania przemian w Polsce – zauwa¿my –
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oczywiœcie podstawowe znaczenie mia³a
pierestrojka. Nale¿y zgodziæ siê z konstatacj¹ Autora: Powstanie „Solidarnoœci” t³umaczê jako efekt wspó³dzia³ania, konkurencji
lub walki czterech czynników: masowego ruchu robotniczego, opozycyjnych elit inteligenckich, hierarchii koœcielnej i przywódców
PZPR (s. 9).
Dzie³o oparte jest na gruntownej podstawie materia³owej. Podstawê stanowi¹ materia³y oficjalne instytucji pañstwowych i partii
politycznych, s³u¿b bezpieczeñstwa, dotycz¹ce
roli Koœcio³a katolickiego w procesie przemian, ekspertyzy przygotowywane przez
doradców, wywiady i wspomnienia (pisane
jednak z perspektywy czasowej, z wyj¹tkiem
fundamentalnych dziesiêciotomowych Dzienników politycznych Mieczys³awa F. Rakowskiego i – dodajmy – kilku innych diariuszy).
Nie zapomniano o prasie i wreszcie Autor
szerok¹ d³oni¹ siêga do literatury naukowej,
w tym do prac badaczy o znanych i uznanych
nazwiskach.
Wyk³ad zosta³ podzielony na dziewiêæ
obszernych czêœci, z których pierwsza stanowi syntezê dziejów æwieræwiecza poprzedzaj¹cego „dekadê przemian”, od paŸdziernika
1956 r. do schy³ku rz¹dów Edwarda Gierka
(pod efektownym choæ tylko czêœciowo odpowiadaj¹cym zawartoœci nag³ówkiem: Front
odmowy, s. 17–149). Mówi¹ za siebie tytu³y
oœmiu rozdzia³ów: PaŸdziernikowa odwil¿,
Koœció³ niepodporz¹dkowany, Uwiedzeni i nieuwiedzeni przez komunizm, Indywidualna
w³asnoœæ ch³opska, Marzec ’68, Opozycja zorganizowana, <Realpolitik> Koœcio³a w Polsce, Wybór papie¿a. Pierwsza wizyta. PaŸdziernik 1956 bez w¹tpienia stanowi³ datê
prze³omow¹, bez której nie by³oby mowy
w dokonuj¹cej siê systematycznie, krok po
kroku mimo chwilowych zahamowañ drodze
ku konfrontacji w³adzy z opozycj¹ – wystarczy porównaæ Polskê i Wêgry, dwie drogi likwidacji stalinizmu, kiedy Budapeszt prze¿y³ najazd militarny ze strony „Wielkiego
Brata” a Warszawa, doœwiadczona bezmyœlnym powstaniem z 1944 r., wyci¹gnê³a
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w³aœciwe wnioski i odesz³a od narodowej tradycji powstañczej. Czasy przemian (Gierek
otworzy³ drogê ku wielkim nadziejom, ale
ustrój okaza³ siê niewydolny i st¹d jego kryzys widoczny od po³owy jego rz¹dów) zosta³y przypieczêtowane zaskakuj¹cym dla
wielu wyborem metropolity krakowskiego na
papie¿a. To by³ pocz¹tek koñca starego systemu, ostatnie ale decyduj¹ce ogniwo w konfrontacji spo³eczeñstwa z narzuconym systemem w³adzy. Drugie zaskoczenie mia³o
przyjœæ równie¿ z zewn¹trz, kiedy na Kremlu
powia³y nowe wiatry wraz z dojœciem do
w³adzy w 1985 r. Gorbaczowa.
Czêœæ II (Narodziny przemian. Sierpieñ
’80, s. 155–321) wnikliwie nakreœla burzliwe
dzieje prze³omowego czasu miêdzy schy³kiem
dekady Gierka (i upadkiem jego ekipy oraz
przejêciem steru rz¹dów przez Stanis³awa
Kaniê, a nastêpnie Wojciecha Jaruzelskiego), a dniem 13 grudnia 1981 r. Autor z rzadko spotykanym spokojem i umiarem ukazuje
rolê g³ównych aktorów sceny politycznej. Pisz¹c o nieuchronnoœci bezpoœredniego starcia
odwo³uje siê do znakomitej analizy historiozoficznej i psychologicznej sytuacji, przeprowadzonej w 1993 r., a wiêc z ponad dziesiêcioletniej perspektywy, przez Andrzeja
Walickiego w ksi¹¿ce Zniewolony umys³ po
latach. Eskalacji roszczeñ ekonomicznych
i politycznych towarzyszy³o przeœwiadczenie, ¿e rz¹d jest s³aby i musi im ulec, jak
s¹dzili skrajni przywódcy ruchu solidarnoœciowego w³adza le¿a³a na ulicy i nale¿a³o j¹
podnieœæ, co mia³o nast¹piæ podczas ogólnopolskiego marszu na Warszawê w dniu 17
grudnia. Oto ostatnie zdanie: Wskutek tego
dosz³o do rozerwania wspó³istnienia narodu
z systemem (s. 321).
Tu by³bym ostro¿ny z szermowanym pojêciem narodu. Nie by³ on bowiem solidarny
i sk³onny w ca³oœci do wspólnego wyst¹pienia przeciw w³adzy, wiêkszoœæ bowiem, jak
zwykle, zachowywa³a siê biernie maj¹c na
uwadze przede wszystkim zachowanie ³adu
i zapewnienie œrodków do ¿ycia, zmêczona
sytuacj¹ (u kresu si³ psychicznych znajdo-
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wa³a siê kadra oficerska lojalna w pe³ni
Jaruzelskiemu jako ministrowi obrony narodowej, ufaj¹c mu w trudnej sytuacji wewnêtrznej i miêdzynarodowej) i do koñca realn¹ obaw¹ interwencji ze strony wojsk
Uk³adu Warszawskiego. Ogó³ spo³eczeñstwa
bez entuzjazmu, ale ze zrozumieniem i ulg¹
przyj¹³ wprowadzenie rygorów nieszczêœliwie
nazwanych (bo mieœci³y siê w obowi¹zuj¹cym wówczas rygorze konstytucyjnym)
stanem wojennym. Ale daleko by³o do tego,
co doœwiadczony przecie¿ historyk nazwa³
w tytule swej ksi¹¿ki wojn¹ polsko-jaruzelsk¹. Andrzej Paczkowski, bo o nim mowa,
zamieni³ siê tu z obiektywnego badacza w zaanga¿owanego propagandystê politycznego.
Gdyby to by³a wojna narodu z przywódc¹ pañstwowym, przebieg wydarzeñ by³by zupe³nie
inny. Dowiod³y one, ¿e uda³o siê unikn¹æ obcej interwencji, a tak¿e si³owej rozprawy
z opozycj¹, dosz³o te¿ do zapobie¿enia kolejnemu powstaniu narodowemu, z którego nikt
nie wyszed³by zwyciêzc¹.
Czêœæ III (Stan wojenny, s. 325–441) dotyczy z³o¿onej sytuacji wewnêtrznej w Polsce,
dyskusji wewn¹trz obozu w³adzy i opozycji,
roli Koœcio³a w kraju oraz doœwiadczonej dyplomacji Stolicy Apostolskiej pod rz¹dami
papie¿a Polaka, który – wszystko na to wskazuje – znalaz³ bardzo szybko wspólny jêzyk
z Genera³em. Panowa³a jednoœæ decyzyjna
wœród przywódców opozycji, episkopatu wraz
z Watykanem oraz lojalnego wobec Jaruzelskiego œcis³ego kierownictwa rz¹dowego,
które poprzez osobê I sekretarza KC PZPR,
premiera i szefa resortu Obrony Narodowej,
mog³o podejmowaæ i realizowaæ strategiczne
decyzje, a w dramatycznym momencie, ju¿
po zniesieniu stanu wojennego a podczas
dyskusji na forum partyjnym nad ponown¹
legalizacj¹ „Solidarnoœci” zagroziæ dymisj¹
czterech czo³owych postaci (Jaruzelski, Kiszczak, Siwicki i Rakowski). Taka ich postawa
wywar³a wp³yw na postawê uczestników plenum KC i sk³oni³a nawet wielu oponentów
do podjêcia przez ten s³abn¹cy wprawdzie,
ale b¹dŸ co b¹dŸ jeszcze istniej¹cy organ
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„kierowniczej si³y” w Pañstwie decyzji, która doprowadzi³a do Okr¹g³ego Sto³u i do pluralizmu ustrojowego.
Zmiany ustrojowe nie by³yby mo¿liwe
bez uwzglêdnienia sytuacji miêdzynarodowej.
Warszawa j¹ bacznie obserwowa³a, zw³aszcza uwzglêdnia³ w swej polityce wobec opozycji Genera³, który po dojœciu do w³adzy na
Kremlu nowego przywództwa ster rz¹dowy
przekaza³ Zbigniewowi Messnerowi (z perspektywy czasowej dostrzega³, ¿e nieco zawiód³ siê na osobie nowego premiera, choæ
w pe³ni rozumia³ obiektywne przyczyny niepowodzenia jego reform gospodarczych),
a sam zaj¹³ miejsce przewodnicz¹cego Rady
Pañstwa, dot¹d raczej dekoracyjne, a od 1985 r.
zwi¹zane z autentycznym przywództwem
pañstwowym (zw³aszcza ¿e utrzyma³ kierowanie PZPR-em, która s³ab³a, ale formalnie
by³a nadal „si³¹ przewodni¹”) i z Belwederu
wytycza³ kierunki reform w sposób ostro¿ny,
unikaj¹c ryzyka. Dlatego A. £uczak w relacjonowaniu spraw polskich po trzech wspomnianych rozdzia³ach wprowadza „przerywnik” w postaci czêœci IV, mocno osadzonej
w realiach miêdzynarodowych (Zmiany na
œwiecie – nadzieje w Polsce, s. 445–592)
z wyeksponowaniem postaci nowego przywódcy ZSRR (1. Michai³ Gorbaczow – wymiar wewnêtrzny, 2. Michai³ Gorbaczow
– wymiar zewnêtrzny) i dalej dopiero – wbrew
chronologii – prezydenta USA (3. Ronald
Reagan – wymiar zewnêtrzny), a w nastêpnej
kolejnoœci, choæ nast¹pi³o wczeœniej ni¿ dojœcie do w³adzy nastêpcy starców kremlowskich, 4. Zniesienie stanu wojennego. Kolejne punkty to 5. Reformy rz¹du Zbigniewa
Messnera, 6. Mediacyjna rola Koœcio³a,
7. Odbudowa struktur i nowe koncepcje opozycji, 8. Powstanie Komitetu Obywatelskiego, 9. Opozycja systemowa.
Ju¿ te tytu³y œwiadcz¹ o ewolucyjnym
charakterze zmian ustrojowych, które by³y
wprowadzane przez ekipê Genera³a oraz przywództwo opozycji, a treœæ zawarta w powy¿szych punktach takie stwierdzenie potwierdza.
Nie znaczy to oczywiœcie, ¿e po przejêciu
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w³adzy ekipa solidarnoœciowa – jej propagandyœci (czêsto ludzie poprzedniego systemu,
którzy po 1989 r. „przejrzeli na oczy”) a tak¿e – niestety – niejeden historyk – zaczêli
tworzyæ baœniowy, a mówi¹c bez ogródek
zafa³szowany obraz dziejów najnowszych,
który dziœ sta³ siê w³asnoœci¹ znacznej czêœci
spo³eczeñstwa. Specjalne miejsce zaj¹³ tu
Instytut Pamiêci Narodowej. Mo¿e nic tu
dziwnego, skoro w naszej historii pokojowe
przemiany s¹ czymœ nietypowym, a poklask
budz¹ powstania, rzucanie siê z go³ymi rêkoma na czo³gi, co na przyk³ad u Anglików po
drugiej wojnie œwiatowej wywo³ywa³o niebywa³e zdumienie, kiedy s³yszeli opowieœci
Polaków osiad³ych w Wielkiej Brytanii.
Ksi¹¿ka £uczaka wraca do w³aœciwego obrazu wydarzeñ nad Wis³¹ w latach 1982–1989,
co nie oznacza, ¿e bez zastrze¿eñ zgodzimy
siê ze wszystkimi konstatacjami jej Autora.
Ale to pozostaje dobrym prawem badaczy
w systemie demokratycznym, pozbawionym
wszechmocnej cenzury. Czêœæ IV zamyka
wyk³ad o Radzie Konsultacyjnej, której prze³omowego znaczenia w procesie przemian
w moim przekonaniu Autor nie docenia.
Prawda, ¿e jej powo³anie spotka³o siê z nieufnoœci¹ u czêœci przywódców opozycji i w
episkopacie – ale wystarczy dok³adnie przewertowaæ oba tomy protoko³ów z dwunastu
posiedzeñ, jakie odby³y siê w Belwederze
miêdzy 6 grudnia 1986 a 13 lipca 1989 r.
(by³y one starannie przygotowywane, uczestnicy otrzymywali wiele materia³ów), w dyskusjach nad wêz³owymi problemami nie brakowa³o polemik, obie strony wzajemnie siê
bli¿ej poznawa³y, tajemniczy genera³ okaza³
siê cz³owiekiem o wielkiej kulturze osobistej, erudyt¹ o g³êbokim doœwiadczeniu ¿yciowym i prawdziwym patriot¹. Dwa pokaŸnej
objêtoœci tomy materia³ów daj¹ wyobra¿enie
o przebiegu obrad, których uczestnicy w wiêkszoœci nale¿eli do elity intelektualnej kraju
i swe spostrze¿enia przekazywali dalej, w tym
do krêgów nieufnych co do szczeroœci intencji gospodarza historycznego pa³acu. Autor
s³usznie zauwa¿a, ¿e szczera wymiana po-
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gl¹dów czo³owych autorytetów (wœród nich
znajdowali siê prezesi Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejêtnoœci, których
wyst¹pienia by³y wywa¿one w formie, ale
jednoznaczne w treœci) przekona³a Genera³a
o poparciu spo³ecznym dla opozycji i niemocy w³adzy (s. 590). Do procesu przemian
w³¹cza³o siê coraz szersze grono intelektualistów, wœród nich socjolog Jan Szczepañski, który przed Okr¹g³ym Sto³em przygotowa³ ekspertyzê zatytu³owan¹ Polska wobec
wyznañ przysz³oœci. Tego rodzaju teksty by³y
z uwag¹ studiowane przez Jaruzelskiego, który by³ te¿ czytelnikiem wydawnictw Jerzego
Giedrojcia, w tym paryskiej „Kultury”.
W czêœci V (Od konfrontacji do negocjacji, s. 595–669) ukazana zosta³a trudna droga
do ostatecznego porozumienia, zmagania ze
skrajnoœciami po obu stronach, zaœ w VI Porozumienie przy Okr¹g³ym Stole (s. 671–713).
Zgodzimy siê z koñcow¹ konkluzj¹ Autora:
W polskiej transformacji systemowej roz³o¿onej na lata [...] przeplata³y siê cechy radykalizmu charakterystyczne dla rewolucji ze
zmianami ewolucyjnymi kontrolowanymi zarówno przez opozycjê, jak i stronê rz¹dow¹.
Obie zaœ strony liczy³y siê z uk³adem wewnêtrznym i miêdzynarodowym. Takie po³¹czenie tworzy³o mieszankê zmian rewolucyjnych
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i ewolucyjnych, przenikanie transformacji
i reformy procesów kontrolowanych i niekontrolowanych (s. 713.
Trzy ostatnie czêœci obejmuj¹ fina³ przemian ustrojowych: VII. Od w³adzy partyjnej do w³adzy pañstwowej (s. 717–833);
VIII. Rozgrywka geopolityczna (s. 835–892);
IX. Dekompozycja obozu solidarnoœciowego
(s. 893–931). Przedstawiaj¹ mechanizmy
przejmowania w³adzy, ostateczny kres systemu monopartyjnego, by na koniec ukazaæ
s³aboœci zwyciêzców, a my z dalszej perspektywy dodamy uwagê o doœwiadczeniach historycznych, które znalaz³y swój wyraz na
pocz¹tku XXI wieku w wojnie (na szczêœcie
na s³owa) miêdzy nimi a raczej ich spadkobiercami, jako ¿e podobnie jak w okresie
miêdzywojennym pojawi³a siê „czwarta brygada” legionistów Pi³sudskiego, tak teraz jej
odpowiednik, który jednak tylko przejœciowo
(w latach 2005–2007) doszed³ do w³adzy.
Kwestia ta wykracza jednak poza temat omawianej syntezy, któr¹ zamykaj¹ obszerna bibliografia oraz indeks nazwisk (s. 933–979).
U³atwiaj¹ one czytelnikowi zapanowanie
nad bogactwem materia³owym znakomitej
syntezy Aleksandra £uczaka.
Marceli KOSMAN
Poznañ

Some issues on women in political,
media and socio-economic space,
pod red. Iwetty Andruszkiewicz, Aliny
Balczyñskiej-Kosman, Faculty of Political Science and Journalism, Adam
Mickiewicz University, Poznañ 2012,
ss. 191.
Kobiety swoje prawa w ró¿nych dziedzinach ¿ycia uzyskiwa³y stopniowo w ci¹gu
kilku minionych stuleci. Prawa wyborcze
zdoby³y na prze³omie XIX i XX w. W tym
samym okresie zaczê³y funkcjonowaæ w œwiecie prasy drukowanej, powoli zaznaczaj¹c

swoj¹ obecnoœæ równie¿ w innych obszarach
¿ycia. Obecnie te zmiany s¹ jeszcze bardziej
widoczne i dynamiczne. Zauwa¿alny jest
wzrost aktywnoœci kobiet tak w ¿yciu publicznym, jak i w sferze spo³eczno-ekonomicznej. St¹d te¿ wœród wielu wa¿nych
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zmian zachodz¹cych we wspó³czesnym spo³eczeñstwie warto przyjrzeæ siê tym, które
maj¹ wp³yw na postrzeganie roli kobiet w sferze publicznej i prywatnej, a tak¿e ich uczestnictwa w procesie komunikacji masowej.
Media czêsto podkreœlaj¹ stereotypy zwi¹zane z p³ci¹, wizerunek kobiet bywa w nich prezentowany w sposób nieobiektywny, a sprawy kobiet czêsto traktowane s¹ jako mniej
istotne, dlatego te¿ warto siê tym zjawiskom
przyjrzeæ.
Kwestiom tym poœwiêcona zosta³a wydana nak³adem Wydzia³u Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu praca zbiorowa
pod tytu³em Some Issues on Women in Political, Media and Socio-Economic Space. Zredagowana przez Iwettê Andruszkiewicz i Alinê Balczyñsk¹-Kosman pozycja, na polskim
rynku wydawniczym ukaza³a siê w po³owie
2012 roku. Podstawow¹ inspiracj¹ do jej
powstania by³o zainteresowanie badaczek
wspó³czesn¹ rol¹ kobiety. Komparatystyczne ujêcie tematu pozwoli³o oceniæ ró¿nice
i podobieñstwa w postrzeganiu roli kobiet.
Grupa badaczy skupionych wokó³ Wydzia³u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
UAM w Poznaniu przygotowa³a kilkanaœcie
artyku³ów dotycz¹cych dzia³alnoœci kobiet.
Publikacja sk³ada siê z trzech czêœci zwi¹zanych tematycznie z trzema obszarami aktywnoœci kobiet, tj. ich dzia³alnoœci¹ w sferze politycznej, medialnej i spo³eczno-ekonomicznej.
W czêœci pierwszej zebrano artyku³y
poœwiêcone aktywnoœci politycznej kobiet.
Otwiera j¹ tekst Remigiusza Rosickiego,
w którym Autor analizuje kategorie przestrzeni
publicznej i prywatnej. W pierwszej kolejnoœci prezentuje ró¿ne mechanizmy seksizmu,
jako wykluczenia kobiet ze sfery publicznej
lub przypisania im okreœlonych ról spo³ecznych. Nastêpnie diagnozuje czynniki wp³ywaj¹ce na utrwalanie seksizmu, do których
zalicza: demograficzne opisy populacji, wykluczenie religijne oraz praktyki spo³eczne
w okreœlonych obszarach. Te ostatnie rozpatruje w kontekœcie pogl¹dów P. Bourdieu

PP 4 '12

i K. Marksa. Zwraca tak¿e uwagê na konsekwencje mêskiej dominacji.
Nastêpnie Dorota Piontek przedstawia
koncepcjê persony politycznej oraz czynniki
warunkuj¹ce jej znaczenie. Omawia sfery
dzia³alnoœci politycznej, wskazuj¹c na ró¿nice miêdzy nimi, a zarazem obszary w jakich
siê przenikaj¹. Swoje rozwa¿ania odnosi do
postêpuj¹cego procesu mediatyzacji polityki.
Podkreœla ponadto odmiennoœæ mechanizmu kreowania politycznego wizerunku mê¿czyzn i kobiet, by w koñcowej czêœci podj¹æ
siê próby rekonstrukcji person politycznych
wybranych polityczek.
Temat kwot wyborczych i ich implementacja w Europie, jako œrodki do zwiêkszenia
reprezentacji kobiet na listach wyborczych
oraz w organach przedstawicielskich, porusza w swoim artykule Krzysztof Urbaniak.
Autor dokonuje rozró¿nienia miêdzy parytetami a systemami kwotowymi. Swoje rozwa¿ania popiera danymi statystycznymi nt. poziomu reprezentacji kobiet w parlamentach
narodowych pañstw europejskich. Dalej rozpatruje sposoby regulacji parytetów czy te¿
systemów kwotowych na poziomie konstytucyjnym, ustawowym oraz partyjnym. W osobnej czêœci artyku³u Autor podejmuje analizê
wprowadzanych rozwi¹zañ prawnych maj¹cych na celu zwiêkszenie partycypacji politycznej kobiet z punktu widzenia ich zgodnoœci z zasad¹ równoœci, w szczególnoœci zaœ
konfrontuje systemy kwotowe z zasad¹ równoœci wobec prawa oraz nakreœla zale¿noœci
pomiêdzy funkcjonowaniem systemów kwotowych a tzw. pozytywn¹ dyskryminacj¹.
El¿bieta Lesiewicz podejmuje z kolei temat udzia³u kobiet w polskiej dyplomacji.
Autorka porusza problem tradycyjnego ujmowania ról z podzia³em na kobiece i mêskie
oraz stereotypów i ich wp³ywu na funkcjonowanie w sferze publicznej. W tym kontekœcie
odnosi siê równie¿ do roli mediów w zwalczaniu stereotypów p³ci. Przytaczaj¹c dane
z zakresu partycypacji kobiet w polskiej dyplomacji, wskazuje na zjawisko ich niedoreprezentowania. Wspomina o pocz¹tkach obec-
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noœci kobiet w sferze dyplomacji, szczególn¹
uwagê poœwiêcaj¹c zaœ Danucie Hübner,
jako jednej z pierwszych kobiet w polskiej
dyplomacji.
Arkadiusz Ptak analizuje natomiast wyznaczniki aktywnoœci kobiet na poszczególnych etapach rywalizacji wyborczej,
uwzglêdniaj¹c jednoczeœnie uwarunkowania
normatywne, polityczne i spo³eczne elekcji.
Swoje rozwa¿ania popiera danymi statystycznymi ilustruj¹cymi poziom zmian, jakie
zachodz¹ w tym obszarze pocz¹wszy od wyborów z 1990 r. Szczegó³owej analizie poddaje wyniki wyborów do w³adz samorz¹dowych w rozbiciu na poszczególne szczeble,
a tak¿e parlamentarnych, uwzglêdniaj¹c przy
tym szereg czynników maj¹cych wp³yw na
ró¿nice w skali partycypacji kobiet. Rozwa¿ania swoje koñczy syntetycznymi wnioskami.
W ostatnim artykule tej czêœci Marta Balcerek porusza zagadnienie wizerunku kobiet
w gminach w Polsce w kontekœcie wyborów samorz¹dowych. W pierwszej kolejnoœci prezentuje podstawowe za³o¿enia modeli
dotycz¹cych roli kobiet w sferze publicznej.
Analizie poddaje tak¿e czynniki wp³ywaj¹ce
na wykluczenie kobiet z ¿ycia publicznego.
Podejmuje ponadto temat roli stereotypów
dotycz¹cych p³ci w kreowaniu politycznego
wizerunku. Nastêpnie rozpoznaje ró¿nice
miêdzy instytucjonalnym i behawioralnym
sposobem rz¹dzenia, by w koñcowej czêœci
artyku³u zdiagnozowaæ elementy wizerunku
politycznego kobiet.
Druga czêœæ publikacji skoncentrowana
jest wokó³ aktywnoœci kobiet w obszarze mediów. Otwiera j¹ artyku³ autorstwa Aliny Balczyñskiej-Kosman, która podejmuje kwestiê
partycypacji kobiet w systemie komunikacji
masowej. Szczególn¹ uwagê poœwiêca problemowi roli mediów w procesach komunikacji politycznej. Dokonuj¹c w tym obszarze
analiz, odwo³uje siê do danych dotycz¹cych
ró¿nych wyznaczników uczestnictwa kobiet
w tym¿e systemie, zaczerpniêtych zarówno
z polskich, jak i zagranicznych raportów.
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W ostatniej czêœci swojego tekstu koncentruje siê na warunkach polskich.
Sylwetki kobiet – ikon dziennikarstwa
œledczego w swoim tekœcie przedstawia Wojciech Adamczyk. Prezentuj¹c ich osi¹gniêcia, podkreœla wp³yw, jaki ich prace wywiera³y w sferze publicznej. W syntetyczny
sposób prezentuje tak¿e dane na temat pocz¹tków kobiecego reporta¿u. Podejmuje ponadto problematykê dzia³alnoœci kobiet w mediach w warunkach dominacji mê¿czyzn.
W nastêpnym artykule, Marzena Barañska dokonuje analizy wizerunku kobiet
w przekazach reklamowych z uwzglêdnieniem wartoœci cenionych spo³ecznie, które
jak wskazuje Autorka, zale¿¹ od stylu ¿ycia.
Porusza kwestie zmian, jakie zachodz¹ nie
tylko w obszarze sposobu prezentacji kobiet
w reklamach, ale tak¿e rodzajów produktów,
których maj¹ byæ odbiorc¹. Szczególn¹ uwagê poœwiêca rodzinie i zdrowiu, jako tym
wartoœciom, które s¹ postrzegane w kategoriach wartoœci najcenniejszych. Swoje rozwa¿ania ilustruje wieloma przyk³adami.
Wizerunek kobiety jest tematem tak¿e
kolejnego artyku³u. Tekst autorstwa Ewy
Jurgi-Wosik poœwiêcony stereotypowemu
myœleniu o kobietach, koncentruje siê na prasie lokalnej. Jako obszar badawczy wybiera
Autorka po³udniowo-zachodni¹ czeœæ Wielkopolski. Swoje analizy popiera licznymi
przyk³adami zaczerpniêtymi z prasy lokalnej. Porusza ponadto temat autorstwa tekstów nt. kobiet, a tak¿e dyskryminacji.
Tematem ostatniej czêœci tej¿e pozycji
wydawniczej jest aktywnoœæ kobiet w sferze
spo³eczno-ekonomicznej. W pierwszym z artyku³ów z tego obszaru, jego Autorka, Iwetta
Andruszkiewicz, odnosi siê do kwestii ubóstwa wœród kobiet. Diagnozuj¹c determinanty
tego zjawiska szczególn¹ uwagê poœwiêca
problemom bezrobocia i dysproporcji w p³acach wed³ug wybranych kryteriów miêdzy
p³acami. Analizie poddaje dane dotycz¹ce
pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej. Porusza tak¿e kwestiê stereotypów dotycz¹cych
p³ci i samych kobiet.
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Stanis³aw Zakrzewski porusza natomiast
zagadnienie zaburzeñ od¿ywiania, które wœród
kobiet wystêpuj¹ zdecydowanie czêœciej ni¿
wœród mê¿czyzn. Swoje rozwa¿ania koncentruje na anoreksji i bulimii, jako dwóch szczególnych chorobach, których skala wzrasta.
Podaje ponadto kryteria ich diagnozowania,
objawy oraz mo¿liwe podejœcia terapeutyczne.
P³eæ jako determinanta lêku przed œmierci¹ jest tematem kolejnego artyku³u, przygotowanego przez grupê badaczek. Karolina
Churska-Nowak, Anna Gulczyñska i Barbara
Jankowiak w pierwszej kolejnoœci przygl¹daj¹ siê kluczowym pojêciom, podejmuj¹c próbê usystematyzowania znaczeñ terminów:
„œmieræ” i „p³eæ”. Omawiaj¹ tak¿e biologiczne i spo³eczne czynniki wp³ywaj¹ce na poziom lêku. Niezwykle cennym aspektem tego¿ tekstu jest fakt, i¿ Autorki poruszony
problem rozpatruj¹ w oparciu o wyniki uzyskane w badaniach w³asnych.
Tê czêœæ i zarazem ca³¹ publikacjê zamyka artyku³ Anity Adamczyk dotycz¹cy obrazu kobiet w judaizmie ortodoksyjnym. Autorka omawia sfery ¿ycia, w których kobiety
i mê¿czyŸni traktowani s¹ odmiennie. Uwagê
poœwiêca w szczególnoœci kwestiom zwi¹za-
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nym z ma³¿eñstwem, rozwodem i seksualnoœci¹. Zastanawia siê ponadto nad zagadnieniem dyskryminacji. Ca³oœæ prezentuje w ujêciu
tradycyjnym, przygl¹daj¹c siê zarazem zmianom, jakie zachodz¹ w tym obszarze wspó³czeœnie.
Temat zwiêkszaj¹cej siê aktywnoœci kobiet w ¿yciu publicznym stanowi obszar badawczy ciekawy, wa¿ny i niew¹tpliwie wymagaj¹cy dalszego rozpoznania. Odpowiedzi¹
na to zapotrzebowanie jest rozpatrywana publikacja bêd¹ca materia³em interesuj¹cym
tak pod wzglêdem badawczym, jak i czysto
poznawczym. Du¿ym jej atutem jest ró¿norodnoœæ poruszanych w niej kwestii i zarazem szerokie ich ujêcie. Wœród zalet wskazaæ
nale¿y ponadto na precyzjê, przejrzysty uk³ad
oraz te¿ liczne nawi¹zania do opinii autorytetów naukowych. Nie ulega w¹tpliwoœci,
i¿ ksi¹¿ka ta mo¿e stanowiæ wa¿ne i bogate
Ÿród³o wiedzy tak dla pracowników naukowych zajmuj¹cych siê t¹ dziedzin¹, studentów kierunków, które prowadz¹ przedmiot:
polityka spo³eczna, jak równie¿ wszystkich
zainteresowanych tematyk¹ kobiet.
Paulina BARAN
Poznañ

