
Marceli Kosman, Wojciech Jaruzelski – m¹¿ stanu w czasach prze³omu,

Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2013, ss. 227.

To ju¿ nie pierwsza ksi¹¿ka profesora Marcelego Kosmana poœwiêcona obchodz¹cemu
w ubieg³ym roku dziewiêædziesi¹te urodziny by³emu prezydentowi, przewodnicz¹cemu Rady
Pañstwa i prezesowi Rady Ministrów. Warto wspomnieæ poprzednie – Wojciech Jaruzelski wobec
wyzwañ swoich czasów. O kulturze politycznej prze³omu tysi¹cleci (Wydawnictwo Forum Nauko-
we, Poznañ 2003, ss. 235) oraz Los Genera³a: wokó³ medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzel-
skiego (Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2008, ss. 456). Poza publikacjami ksi¹¿kowymi
postaæ i dokonania Genera³a sta³y siê tematem wielu artyku³ów i studiów pióra prof. M. Kosmana.

Autor ksi¹¿ki jest bez cienia w¹tpliwoœci najznakomitszym, najbardziej wnikliwym, a przy tym
nadzwyczaj obiektywnym biografem Genera³a. Pozosta³e znane mi monografie poœwiêcone ¿yciu
i dzie³u Wojciecha Jaruzelskiego b¹dŸ to akcentuj¹ przesadnie kwestie najbardziej „atrakcyjne”
z marketingowego punktu widzenia (zw³aszcza nieœmiertelne ju¿ a pozbawione naukowych wa-
lorów dywagacje nad genez¹ stanu wojennego odnosz¹ce siê do pytania „wejd¹, nie wejd¹”), b¹dŸ
te¿ wykazuj¹ ignorancjê wobec najoczywistszych prawide³ polskiej historii (mam na myœli
zw³aszcza, choæ nie wy³¹cznie, dzie³a autorów obcych), czy wreszcie tendencyjnie i jednostronnie
przypisuj¹ Genera³owi wy³¹cznie negatywne a wyimaginowane cechy (w tym rzêdzie króluje
ksi¹¿ka autora o imieniu kojarz¹cym siê z Czechem i Rusem pospo³u, który nader zrêcznie prze-
dzierzgn¹³ siê z apologety marksizmu w jego zagorza³ego krytyka). A skoro mowa o pozornym
dylemacie i rzekomym uzale¿nieniu wprowadzenia stanu wojennego od stopnia prawdopodobieñ-
stwa wkroczenia do Polski oddzia³ów Armii Radzieckiej (która przecie¿ i tak ju¿ u nas stacjono-
wa³a!), chylê czo³a przed prof. Marcelim Kosmanem i za to, ¿e w odró¿nieniu od innych autorów
nie wdaje siê w snucie fantasmagorycznych scenariuszy, akcentuj¹c, ¿e tak naprawdê to najpowa¿-
niejsz¹ przes³ank¹ najwa¿niejszej w ¿yciu Genera³a decyzji by³a katastrofalna sytuacja spo³ecz-
no-gospodarcza wywo³ana eskalacj¹ nierealnych ¿¹dañ ekstremalnych od³amów udaj¹cej zwi¹zek
zawodowy opozycji. Moje uznanie budzi równie¿ sposób, w jaki postrzega Autor dzieciñstwo i ro-
dzinne tradycje Genera³a; jego ideowej reorientacji (w tym zast¹pienia chrzeœcijañskiego œwiato-
pogl¹du materialistycznym) w latach wojny i póŸniejszym okresie w ¿adnej mierze nie postrzega
jako „zdrady” familijnego dziedzictwa, lecz interpretuje j¹ jako jeden z licznych w ¿yciu bohatera
biografii przejawów g³êbokiego, szczerego i bardzo osobistego patriotyzmu, w którego atmosferze
wyrasta³ w rodzinnym domu.

Istotn¹ cech¹ ksi¹¿ki jest tyle¿ budz¹ca szacunek rzetelnoœæ, co maksymalna wiarygodnoœæ,
Autor spêdzi³ bowiem wiele godzin na rozmowach z Genera³em, wiele kwestii spornych, w¹tpli-
wych czy niejasnych móg³ przeto wyjaœniæ i wyjaœni³ poprzez siêgniêcie do pamiêci, wiedzy i do-
œwiadczenia interlokutora.

Jak siê wydaje, charakterystyczne dla wszystkich ksi¹¿ek prof. Marcelego Kosmana do-
tycz¹cych W. Jaruzelskiego jest równie¿ wielow¹tkowe odniesienie siê do Genera³a jako osoby ze
wszech miar wybitnej, jednego z najznakomitszych przywódców w historii Polski, nie zaœ osoby
„kontrowersyjnej”, jak czêsto siê go okreœla. Zak³adana apriorycznie kontrowersyjnoœæ oznacza,
¿e cechy pozytywne zrównowa¿one s¹ znacz¹cymi czy nawet dominuj¹cymi negatywami. Tym-
czasem ¿yciorys Genera³a, który prze¿y³ co najmniej cztery wa¿ne okresy w najnowszej historii
naszego pañstwa i narodu (kapitalizm miêdzywojenny, wojna i okupacja, Polska Ludowa, kapita-
lizm wspó³czesny), tudzie¿ piastowa³ najwy¿sze pañstwowe urzêdy, nie mo¿e nie byæ z³o¿ony.
Nie jest, wed³ug mnie, kontrowersyjny, ale nie jest te¿ jednobarwny. Profesor Kosman œwietnie
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wywa¿a proporcje miêdzy niekwestionowanymi faktami a pog³oskami (w tym tak absurdaln¹ jak
zast¹pienie przed laty prawdziwego Jaruzelskiego jakimœ wyekspediowanym zza wschodniej gra-
nicy sobowtórem!) oraz miêdzy elementami w biografii Genera³a krystalicznie jasnymi a tymi,
które sam W. Jaruzelski zdaje siê uwa¿aæ za, sit venia verbo, wstydliwe (na marginesie, czy który-
kolwiek z prezydentów i premierów ostatniego æwieræwiecza zdolny jest do takiej samokrytyki, ja-
kiej mo¿e zbyt czêsto, ale zawsze szczerze dokonuje ich wielki poprzednik?).

Jeœli ju¿ mowa o wyolbrzymianych przez media kontrowersjach wokó³ postaci Genera³a, z ist-
nieniem jednej zgadzam siê w ca³ej rozci¹g³oœci, zwracaj¹c zarazem polemiczn¹ uwagê na fakt, ¿e
w ksi¹¿ce prof. M. Kosmana akurat ten krok poczyniony przez W. Jaruzelskiego doczeka³ siê jeœli
nie aprobatywnej, to co najmniej neutralnej oceny. Mam na myœli zupe³nie nieuzasadnione, zbêd-
ne, nieetyczne internowanie na pocz¹tku stanu wojennego Edwarda Gierka, Piotra Jaroszewicza
oraz grupy wybitnych dzia³aczy partyjnych i pañstwowych pe³ni¹cych odpowiedzialne godnoœci
w poprzedniej dekadzie. Pragnê zwróciæ uwagê Czytelników na fakt, ¿e w œlad za faktem odosob-
nienia tych osób czêœæ dzisiejszej lewicy okreœlana mianem postpezetpeerowskiej podzielona jest
na grosso modo dwie nieprzyjazne wzajem czêœci w oparciu o kryterium w³aœnie poczytywania za
autorytet b¹dŸ to E. Gierka, b¹dŸ te¿ W. Jaruzelskiego. Rzadko zauwa¿a siê w literaturze przed-
miotu tê wci¹¿ boleœnie aktualn¹ zasadnicz¹ liniê podzia³u, podczas gdy dla aktywnoœci spo³ecznej
pisz¹cego te s³owa ma ona istotne znaczenie, jestem bowiem zarazem cz³onkiem Rady Naukowej
Instytutu im. Edwarda Gierka oraz Rady Koordynacyjnej Obywatelskiego Ruchu Obrony Gene-
ra³a Wojciecha Jaruzelskiego – Przeciw Bezprawiu.

Mimo podzielenia ksi¹¿ki Marcelego Kosmana na dziesiêæ rozdzia³ów (W krêgu patriotycz-
nych tradycji, Przedwczesna doros³oœæ, Droga do szlifów generalskich, W krêgu wielkiej polityki,
W obliczu dramatycznej decyzji, Droga do Okr¹g³ego Sto³u, Prezydentura prze³omu, Na „spokoj-
nej” emeryturze, M¹¿ stanu i pisarz polityczny, Gdzie jest genera³?) oraz Wstêpu i Informacji
bibliograficznych stanowi ona swego rodzaju tryptyk, przyjête bowiem przez Autora cezury czaso-
we pozwalaj¹ bez trudu na interpretacjê ¿yciorysu Genera³a w trzech czêœciach: lata 1923–1981
(od urodzenia do objêcia sterów najpierw rz¹du a póŸniej partii), 1981–1990 (okres sprawowania
najwy¿szych stanowisk partyjnych i pañstwowych, od premiera – 1981–1985 – pocz¹wszy a na
prezydencie – 1989–1990 – skoñczywszy), wreszcie 1990–2013 (czas trudnej emerytury odmie-
rzany miesi¹cami spêdzanymi w salach szpitalnych na walce ze œmierteln¹ chorob¹ i godzinami
w salach s¹dowych podczas skierowanych przeciwko Genera³owi najzupe³niej bezsensownych
procesów). Móg³by w istocie ktoœ siê z¿ymaæ, odmierzaj¹c (czy to iloœci¹ stron, czy wrêcz znaków
typograficznych) proporcje miêdzy owymi trzema okresami i wydziwiaj¹c, ¿e 58 latom sk³ada-
j¹cym siê na czêœæ pierwsz¹ poœwiêci³ Autor niewiele wiêcej miejsca ni¿ nieca³ej dekadzie scha-
rakteryzowanej w czêœci drugiej. Ale przecie¿ ksi¹¿ka ma traktowaæ o mê¿u stanu w czasach
prze³omu. Co do tego, ¿e lata 1981–1990 uznaæ nale¿y za czas prze³omu, nie mam najmniejszych
w¹tpliwoœci, podobnie jak do tego, ¿e Genera³ jest mê¿em stanu. Jednym z niewielu i jednym
z ostatnich w Polsce XXI w., co konstatujê na pewno z gorycz¹, ale i z pewn¹ satysfakcj¹, gdy¿ je-
den z moich tekstów poœwiêconych W. Jaruzelskiemu zatytu³owany by³ w³aœnie M¹¿ stanu.

Skrupulatnoœæ, w³aœciwa tak Autorowi ksi¹¿ki, jak i pisz¹cemu te s³owa, nakazuje mi odnieœæ
siê in fine do tych faktów, których przytoczenie w ksi¹¿ce mo¿e mieæ charakter dyskusyjny. Nie
podzielam przekonania prof. Kosmana, i¿ w roku 1989 „Wojciech Jaruzelski nie zdo³a³ wprowadziæ
Czes³awa Kiszczaka na fotel premiera” (s. 129), gen. broni C. Kiszczak by³ bowiem bezsprzecznie
prezesem Rady Ministrów (lokuj¹c siê w poczcie polskich premierów miêdzy Mieczys³awem F. Ra-
kowskim a Tadeuszem Mazowieckim), jakkolwiek (i to zapewne Autor mia³ na myœli) nie utwo-
rzy³ rz¹du (podobnie jak 3 lata póŸniej Waldemar Pawlak, zanim w 1993 r. zosta³ premierem po raz
drugi, tym razem kompletuj¹c gabinet bez wiêkszego trudu). Autor ¿ywi przekonanie, ¿e W. Jaru-
zelski i T. Mazowiecki równoczeœnie opuœcili urzêdy prezydenta i premiera (s. 132), podczas gdy
miêdzy odejœciem pierwszego (22 grudnia 1990 r.) i drugiego (4 stycznia 1991 r.) wystêpuje nie-
mal dwutygodniowa ró¿nica. Nie podzielam równie¿ stwierdzenia, ¿e prof. Zdzis³aw Krasiñski
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odszed³ z rz¹du prof. Zbigniewa Messnera (s. 92), gdy¿ w ogóle nie wchodzi³ w jego sk³ad, a mini-
sterialn¹ godnoœæ z³o¿y³ wskutek dymisji rz¹du gen. armii W. Jaruzelskiego. W moim przekonaniu
gen. bryg. Micha³ Janiszewski nie by³ bynajmniej 13 grudnia 1981 r. dyrektorem Gabinetu Prezesa
RM (s. 80), lecz szefem Urzêdu Rady Ministrów. Obecne na s. 90 stwierdzenie, i¿ jesieni¹ 1985 r.
dotychczasowy wicepremier M. F. Rakowski „przyj¹³ […] propozycjê przejœcia do Sejmu”
uzna³bym za niejednoznaczne (by³ pos³em jeszcze od roku 1972), gdyby nie uzupe³nienie:
„i pe³nienia funkcji jednego z wicemarsza³ków”, ujawniaj¹ce wiêcej ni¿ prawdopodobne intencje
Autora. Pragnê przy tym z naciskiem zaznaczyæ, ¿e dyskusyjne miejsca biografii w ¿adnej mierze
nie wp³ywaj¹ na jej zas³u¿enie wysok¹ ocenê.

Nie przekonuj¹ mnie raczej negatywne oceny postawione przez Autora latom siedemdzie-
si¹tym XX w. i sprawowanym naówczas rz¹dom ekipy E. Gierka, podtrzymujê bowiem wyra¿one
onegdaj przekonanie, ¿e by³a to w historii Polski ubieg³ego stulecia zdecydowanie najbardziej uda-
na dekada. Nie zgadzam siê równie¿ z co najmniej krytycznymi opiniami jakich nie szczêdzi Autor
(s. 74, 91) cz³onkowi Biura Politycznego KC PZPR w latach 1981–1986 Albinowi Siwakowi. To
nies³ychanie ciekawa postaæ, naówczas bardzo wp³ywowy i ortodoksyjny (z tym siê zgadzam!) po-
lityk, w nastêpnych latach, po faktycznym zes³aniu na odleg³¹ geograficznie i kulturowo placówkê
dyplomatyczn¹ oraz po powrocie z niej, uwieñczonym zakrawaj¹c¹ na skandal scen¹ z udzia³em
ministra spraw zagranicznych, autor serii ksi¹¿ek o po czêœci tylko autobiograficznym charakte-
rze. To bardzo specyficzna lektura, Siwaka czyta siê bowiem z wypiekami na twarzy (Czytelnikom
„Przegl¹du Politologicznego” polecam go jak najszczerzej mimo wszelkich zastrze¿eñ, jakie
mog¹ budziæ choæby mocno antysemickie akcenty). Ale mo¿e tyle na ten temat, bo to przecie¿ nie
prace budowniczego z Rembertowa s¹ przedmiotem niniejszego tekstu. Profesorowi M. Kosma-
nowi, bo to o jego przecie¿ ksi¹¿ce jest tu mowa, wdziêczny jestem za to, ¿e nie zasili³ grona tych
mieni¹cych siê byæ obroñcami Genera³a, którzy postuluj¹ powstrzymanie siê od wzywania go
przed oblicza s¹dów i kierowania wobec niego kolejnych aktów oskar¿enia jedynie jego zaawan-
sowanym wiekiem i powa¿n¹ chorob¹.

Równie¿ w tym kryje siê wartoœæ ksi¹¿ki, któr¹ przeczyta³em z prawdziw¹ przyjemnoœci¹
i któr¹ najszczerzej rekomendujê wszystkim zainteresowanym tak histori¹ wspó³czesn¹, jak i kul-
tur¹ polityczn¹.

Maciej KIJOWSKI
Rzeszów
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Wielkie rocznice w dyskursie publicznym i pamiêci spo³ecznej, pod red.

Marcelego Kosmana, Wydawnictwo Naukowe Wydzia³u Nauk Politycz-

nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznañ

2011, s. 345.

Myœl¹c o przesz³oœci, kierujemy uwagê w stronê pamiêci historycznej, nieod³¹cznie postrze-
ganej poprzez splot zjawisk historycznych, spo³ecznych i kulturowych, które mo¿na – lub te¿ nie
– sprowadziæ do formu³y encyklopedycznego ujêcia. Pos³uguj¹c siê przy tym, wy³¹cznie enume-
ratywnym wyliczeniem; mo¿na równie¿ nadaæ im od razu odpowiedni kontekst, subiektywny
opis – wykraczaj¹cy poza sferê umiejscowienia w czasie i przestrzeni – czyni¹cy z niej Ÿród³o in-
terpretacji, a mo¿e nawet propagandy. O ile zagadnienia te, mieszcz¹ siê w doœæ obfitym nurcie
opracowañ, dla których mo¿na przyporz¹dkowaæ pewne znaczenia kluczowe: historia, polityka his-
toryczna, pamiêæ masowa, pamiêæ historyczna, spo³eczna itd., tak zawê¿enie dyskursu do jubi-
leuszy i obchodów rocznicowych, nale¿y uznaæ za próbê wskazania szans, których mog¹ byæ
noœnikiem.

Recenzowana ksi¹¿ka jest wynikiem pracy miêdzynarodowego zespo³u badawczego w Zak³a-
dzie Kultury Politycznej WNPiD UAM w Poznaniu i jednoczeœnie plonem pracy w ramach
projektu badawczego, na który sk³ada³y siê spotkania przygotowawcze oraz konferencja zorgani-
zowana w dniach 26–27 paŸdziernika 2011 r. Sama zaœ pozycja, stanowi kontynuacjê cyklu zaty-
tu³owanego „Kultura polityczna w Polsce”, w ramach którego do tej pory wydano szereg
publikacji oraz zorganizowano liczne konferencje naukowe. Redaktor naukowy publikacji,
dokonuj¹c ogl¹du ¿ycia politycznego w procesie jego kszta³towania, dostrzega „w rozpoznawa-
niu rzeczywistoœci spo³eczno-politycznej […] potrzebê analiz interdyscyplinarnych”, maj¹cych
pomóc unikaæ „deformowaniu wiedzy o rzeczywistoœci przez instytucje propagandy”. Wypowia-
daj¹c siê zaœ o rocznicach historycznych, które zajmuj¹ wa¿ne miejsce w edukacji politycznej,
podkreœla fakt, i¿ niejednokrotnie budz¹ one skrajne emocje; od gloryfikacji, uwielbienia, po zde-
cydowan¹ negacjê.

Ksi¹¿ka zawiera 24 referaty, których autorami s¹ uznani znawcy problematyki historyczno-po-
litologicznej, wywodz¹cy siê z oœrodków akademickich zlokalizowanych w Poznaniu, Gdañsku
Warszawie, Krakowie, Opolu, Wroc³awiu i Lublinie. Nie zabrak³o te¿ akcentu miêdzynarodowe-
go – tu wskazaæ mo¿emy wybitnych przedstawicieli ¿ycia naukowego z Pragi (Jaroslav Pánek, Ro-
man Baron), Wilna (Henryka Ilgiewicz) oraz Miñska (HienadŸ Sahanowicz). Ze wzglêdu na
obszernoœæ prezentowanej problematyki, i chc¹c unikn¹æ prezentowania spisu treœci, nale¿y sku-
piæ siê na wybranych kwestiach, które zosta³y poruszone w prezentowanej pracy.

Ksi¹¿kê otwiera artyku³ Edwarda Jeliñskiego, traktuj¹cy o umiejscowieniu pamiêci historycz-
nej w dzisiejszych uwarunkowaniach cywilizacyjnych, wci¹¿ rosn¹cemu zainteresowaniu od-
wo³ywaniem do pamiêci historycznej, ze strony przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, i co
wa¿ne intensyfikacji jej prze¿ywania, na skutek z³o¿onego zjawiska, jakim jest globalizacja. Poja-
wia siê te¿ zagro¿enie w zakresie instrumentalnego traktowania pamiêci poprzez funkcjonowanie
tzw. „p³ynnej nowoczesnoœci”, bêd¹cej wytworem wspó³czesnej kultury, bez przypisanego jej
atrybutu nakazowo-normatywnego. Niemniej istotna jest umiejêtnoœæ „wydobywania pogl¹dów
historyków na przesz³oœæ w zale¿noœci od ich œwiatopogl¹dów teoretycznych, jak i umiejêtnoœci
metodycznych, stale podlegaj¹cych ewolucji w czasie i przestrzeni”. Autor przedstawia jedn¹
z wizji, coraz bardziej popularnej tendencji odchodzenia od modelu czytania przesz³oœci, na
rzecz „obowi¹zku pamiêci” co w konsekwencji prowadzi do niemo¿noœci antycypowania
przysz³oœci; historia staje siê hermetyczna, a my jesteœmy od niej odseparowani. Warto na tym
miejscu przypomnieæ rozwa¿ania Gerarda Labudy, który stwierdza, ¿e historiê mo¿na ograni-
czyæ „do wyliczenia piêciu [...] epitetów” bowiem jest ona: „testis temporum – œwiadkiem
czasów, lux veritatis – œwiat³em prawdy, vita memoriae – pamiêci¹ ¿yw¹, magistra vitae – na-
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uczycielk¹ ¿ycia i nuntia vetustatis – oznajmicielk¹ przesz³oœci. Dziwnym trafem – jak twierdzi
– potomni z powy¿szego zestawu przymiotów tak pojêtej historii wybrali tylko jeden: magistra
vitae”.

Do elementu legitymizacji w³adzy w systemach autorytarnych i totalitarnych, poprzez ró¿nego
rodzaju rocznice i uroczystoœci nawi¹zuje Marek ¯yromski, przypisuj¹c poszczególnym syste-
mom podobieñstwa nie tylko na p³aszczyŸnie ideologicznej, charakteru sprawowanej w³adzy, ale
te¿ stosowanym symbolom, wœród których wymieniæ mo¿na: patos, pompê czy gigantomaniê.
Ka¿dej w³adzy – nie wy³¹czaj¹c tej, opieraj¹cej siê na u¿yciu si³y – powinno zale¿eæ na wypraco-
waniu podstawy prawomocnoœci, która umo¿liwi nie tylko utrzymanie w³adzy, ale równie¿ prze-
prowadzenie koniecznych reform spo³eczno-politycznych – bez tego, zamiast rz¹dzenia, bêdzie
mo¿na mówiæ, co najwy¿ej o administrowaniu pañstwem. W ka¿dym re¿imie totalitarnym, mamy
do czynienia z paralel¹ zachowañ: wyk³adów politycznych, aktywizowania spo³eczeñstwa wokó³
spraw publicznych, korzystania z architektury, sztuki, czy pos³ugiwania siê licznymi rytua³ami
i ceremoniami.

Czytelnik znajdzie w ksi¹¿ce bardzo pieczo³owicie i interesuj¹co przedstawione informacje
o rocznicowych obchodach zwi¹zanych z wydarzeniami historycznymi na przestrzeni wieków,
obejmuj¹ce nie tylko obszar geograficzny – który jest nam najbli¿szy – ograniczony wy³¹cznie
do granic naszego kraju, ale wybiega poza nie, nabieraj¹c tym samym, równie¿ wymiaru euro-
pejskiego. Ponadto czêœæ niezwykle ciekawych rozwa¿añ, poœwiêcona jest postaciom, które
w trwa³y sposób wpisa³y siê w pamiêæ historyczn¹ Polski i pañstw oœciennych. Warto w tym
miejscu wymieniæ: Jerzego Giedroycia, Piotra Skargê, Ignacego Kraszewskiego, Wasilija Klu-
czewskiego czy ród Ro¿emberków – bodaj najwa¿niejszy z Czeskich rodów magnackich, któ-
remu uda³o siê na prawie pó³ tysi¹clecia stworzyæ ogromne dominium. Przyk³ady polityzacji
historii poprzez „pompa funebris”, które w polskiej i czeskiej pamiêci historycznej pe³ni³y
wa¿n¹ rolê, uwzglêdnia Roman Baron, wskazuj¹c ró¿nice i podobieñstwa obchodów wa¿nych
rocznic nad Wis³¹ i We³taw¹. Zauwa¿a jednoczeœnie pozytywne przemiany w zachowaniach elit
politycznych oraz spo³eczeñstw obu krajów, które maj¹ œwiadomoœæ roli dobros¹siedzkich
stosunków w Europie Œrodkowej.

Aktualnoœæ poruszanej problematyki, prowadzi do nieukrywanej konfuzji, bowiem wydarze-
nia maj¹ce miejsce, integralnie zwi¹zane z celebracj¹ œwiêta odzyskania niepodleg³oœci przez Pol-
skê, dowodz¹ prawdziwoœci tez, odnosz¹cych siê próby instrumentalizacji i manipulowania
pamiêci¹ oraz histori¹1, przy czym jak zauwa¿a Iwona Hofman, ten sposób ujmowania pamiêci na-
rodowej jest „daleki od standardów obiektywizmu nauki”. Wiedza o przesz³oœci stanowi istotny
czynnik konstytuuj¹cy wspó³czesne spo³eczeñstwo obywatelskie, w którym niedostatek wiedzy
o wydarzeniach i czynnikach je determinuj¹cych, utrudnia poznanie oraz wyjaœnienie otoczenia,
w którym obecnie siê znajdujemy. Zdecydowana wiêkszoœæ wspó³czesnych zdarzeñ czy faktów,
swój kszta³t zawdziêcza dzia³aniu okreœlonych grup spo³ecznych, polityków, dzia³aczy, niefor-
malnych liderów, albo jest te¿ pochodn¹ niepodjêcia przez nich zachowañ w okreœlonych histo-
rycznie uwarunkowaniach. Dochodzi jednak do dzia³añ ¿enuj¹cych, gdy¿ – jak zauwa¿a Iwona
Hofman – „instrumentalizacja historii dla potrzeb bie¿¹cej polityki […] s³u¿y usprawiedliwianiu
rzeczywistych win”. Tak wiêc otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ nie mo¿e byæ w dostatecznym stopniu
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1 W wyniku licznych incydentów, jakie mia³y miejsce, w trakcie organizowanego przez œrodowiska
prawicowe „Marszu Niepodleg³oœci”, ³¹cznie si³y odpowiedzialne za bezpieczeñstwo i porz¹dek pub-
liczny dokona³y zatrzymania 72 osób, w tym rannych zosta³o 19 osób oraz 12 funkcjonariuszy Policji.
Równie¿ strona rosyjska, po ataku na ambasadê Rosji w Warszawie, wyst¹pi³a do w³adz polskich
z ¿¹daniem formalnych przeprosin, zapewnienia bezpieczeñstwa funkcjonowania placówek dyploma-
tycznych Rosji w Polsce.



rozumiana, jeœli nie zostanie wzmocniona i uzupe³niona nale¿ytym opisem i interpretacj¹ faktów,
z uwzglêdnieniem przesz³oœci tej bli¿szej, jak i dalszej.

Reasumuj¹c, nale¿y podkreœliæ wartoœæ poznawcz¹ i aplikacyjn¹ recenzowanej ksi¹¿ki, która
stanowi cenn¹ pozycjê na krajowym rynku wydawniczym. Winna znaleŸæ te¿ zastosowanie w dy-
daktyce akademickiej, zw³aszcza na studiach politologicznych i historycznych oraz zwi¹zanych
z szeroko rozumianym bezpieczeñstwem, jako niezwykle istotne Ÿród³o dociekania kondycji
wspó³czesnej cywilizacji.

Dariusz SKALSKI
Wa³cz

Konstytucja Ksiêstwa Liechtensteinu, t³. z jêz. niem. Rados³aw Grabowski,

wstêp Sabina Grabowska; Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013,

ss. 108.

Wydawnictwo Sejmowe od lat – w ramach serii wydawniczej „Konstytucje” – sukcesywnie
przybli¿a rodzimym konstytucjonalistom, politologom i pasjonatom teksty ustaw zasadniczych
ró¿nych pañstw. Na szczególne uznanie zas³uguje upowszechnianie wiedzy o konstytucjach kra-
jów, które rzadko bywaj¹ obiektem zainteresowania polskich badaczy. Przyk³adem takiej pracy
jest wydana w 2013 roku ksi¹¿ka pt. Konstytucja Ksiêstwa Liechtensteinu. Sk³ada siê ona z trzech
czêœci: wstêpu, t³umaczenia tekstu ustawy zasadniczej oraz czterech aneksów, a jej uzupe³nieniem
jest spis podstawowej literatury.

Wstêp autorstwa Sabiny Grabowskiej zawiera najbardziej elementarne informacje dotycz¹ce
geografii oraz uwarunkowañ spo³eczno-demograficznych tego niewielkiego kraju. Zasadnicza
jego czêœæ poœwiêcona jest prezentacji historii ksiêstwa ze zwróceniem szczególnej uwagi na
kszta³towanie siê ustroju od chwili powstania pañstwa w obecnym kszta³cie a¿ po czasy
wspó³czesne. Odrêbny fragment wstêpu zajmuje przedstawienie generalnej rewizji postanowieñ
konstytucji, która mia³a miejsce w 2003 roku. Rozwa¿ania zamyka syntetyczna charakterystyka
systemu partyjnego oraz zasad sukcesji tronu, czyli materii o fundamentalnym znaczeniu w ka¿-
dej monarchii.

Kluczow¹ ze wzglêdu na temat, a zarazem najbardziej obszern¹ czêœci¹ ksi¹¿ki jest t³umacze-
nie konstytucji ksiêstwa z jêzyka niemieckiego dokonane przez Rados³awa Grabowskiego. Zajmu-
je ono ponad po³owê opracowania, w zwi¹zku z czym na podkreœlenie zas³uguje czytelny uk³ad
tekstu z wyraŸnie wyodrêbnionymi rozdzia³ami ustawy zasadniczej.

Wartoœciowym dope³nieniem pracy s¹ cztery aneksy. Zawieraj¹ one odpowiednio: wykaz
wszystkich nowelizacji konstytucji w latach 1929–2011 (aneks nr 1), tabele prezentuj¹ce wyniki
wyborów parlamentarnych (odsetek g³osów oddanych na poszczególne listy i liczbê zdobytych
mandatów) w okresie 1986–2009 (aneks nr 2), zestawienie ksi¹¿¹t Liechtensteinu od pocz¹tku po-
wstania pañstwa (aneks nr 3) oraz szefów rz¹du od czasu przyjêcia obecnej ustawy zasadniczej
(aneks nr 4).

Ksi¹¿kê zamyka spis podstawowej literatury (co istotne – obejmuj¹cy równie¿ prace wydane
w jêzyku polskim) oraz wykaz liechtensteinowskich stron internetowych obejmuj¹cy zarówno por-
tale o tematyce ogólnej, jak i serwisy bardziej specjalistyczne (np. bazê krajowych aktów prawnych).
Pozwala to osobom bli¿ej zainteresowanym na dalsze samodzielne pog³êbianie wiedzy o kraju.

Zas³ugi Wydawnictwa Sejmowego w upowszechnianiu wiedzy o rozwi¹zaniach ustrojo-
wych funkcjonuj¹cych w tzw. pañstwach kar³owatych, s¹ trudne do przecenienia. Konstytucja
ksiêstwa Liechtensteinu jest ju¿ kolejn¹ – po analogicznych ksi¹¿kach dotycz¹cych Watykanu
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i Monako1 – publikacj¹, która porusza tego rodzaju problematykê. Oprócz tych prac – wydanych
w ramach serii „Konstytucje” – nak³adem tego samego wydawnictwa ukaza³y siê ksi¹¿ki po-
œwiêcone systemom konstytucyjnym mikropañstw oraz ich parlamentom2.

Niew¹tpliwie najwiêkszym plusem recenzowanej publikacji jest zawarcie w niej t³umaczenia
ustawy zasadniczej ksiêstwa i to w najbardziej aktualnej wersji – uwzglêdniaj¹cej wszystkie do-
tychczasowe (tj. przyjête do 2013 r.) zmiany. Nie jest to co prawda pierwszy polski przek³ad kon-
stytucji Liechtensteinu – pierwszeñstwo na tym polu przys³uguje autorom ksi¹¿ki Konstytucja
Ksiêstwa Liechtensteinu: naród, pañstwo, polityka, którzy zreszt¹ pokusili siê równie¿ o umiesz-
czenie oryginalnej wersji jêzykowej – niemniej jednak jakoœæ obecnego t³umaczenia jest za-
uwa¿alnie wy¿sza. Niew¹tpliwym walorem pracy jest syntetyczny wstêp zarysowuj¹cy dzieje
ksiêstwa i ewolucjê ustrojow¹ do czasów obecnych, a zarazem przedstawiaj¹cy ¿ycie polityczne
kraju. Warto odnotowaæ, ¿e autorzy szczególn¹ uwagê poœwiêcili reformie ustrojowej z 2003 roku,
a tak¿e przedstawieniu zasad sukcesji tronu, czyli materii wykraczaj¹cej poza obszar regulowany
prawem pañstwowym. Na podkreœlenie zas³uguje równie¿ atrakcyjna dla czytelnika forma
ksi¹¿ki: czytelny uk³ad poszczególnych rozdzia³ów, porêczne rozmiary oraz usztywniona oprawa.

Mimo skromnej objêtoœci Konstytucja ksiêstwa Liechtensteinu jest niew¹tpliwie opracowa-
niem wartoœciowym, co jednak nie znaczy, ¿e wolnym od mankamentów i braków. Najwiêkszy
niedosyt pozostawia niezamieszczenie mapy ksiêstwa. By³aby ona naturalnym i wartoœciowym
uzupe³nieniem, zw³aszcza bior¹c pod uwagê wzmiankê (s. 7) o specyficznej – wynikaj¹cej z feu-
dalnej spuœcizny – strukturze terytorialnej kraju.

Niew¹tpliw¹ s³aboœci¹ wp³ywaj¹c¹ na ogóln¹ ocenê publikacji s¹ b³êdy, których niestety nie
ustrzegli siê autorzy pracy. Dotyczy to zarówno nieœcis³oœci merytorycznych, jak i potkniêæ czy
niezrêcznoœci jêzykowych. Do tej pierwszej grupy z pewnoœci¹ zaliczyæ mo¿na stwierdzenie, ¿e
„bezpieczeñstwo zewnêtrzne kraju zapewnia Szwajcaria” (s. 8)3. Jakkolwiek Berno faktycznie re-
prezentuje interesy ksiêstwa na arenie miêdzynarodowej, szwajcarska stra¿ graniczna zapewnia
ochronê granicy z Austri¹, a policja – bêd¹ca jedyn¹ pañstwow¹ formacj¹ uzbrojon¹ Liechtenste-
inu – blisko wspó³pracuje ze swoimi szwajcarskimi odpowiednikami4, to wspó³praca ta nie ma
wymiaru militarnego i nie obejmuje sfery obronnoœci (Snyder, 2010, s. 34). Wœród nieœcis³oœci
wypada wymieniæ tak¿e: pomylenie cenzusu dochodowego z maj¹tkowym (s. 11), którego osi¹g-
niêcie – w myœl konstytucji z 1818 roku – dawa³o ch³opom prawo do wyboru swoich przedstawi-
cieli stanowych; informacjê sugeruj¹c¹ ¿e tworzenie formacji policyjnych jest dozwolone jedynie
w razie zagro¿enia pañstwa (s. 18)5, czy wzmianka o istnieniu w latach II wojny œwiatowej Naro-
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1 Konstytucja Watykanu, t³um. F. Longchamps de Bérier, M. Zubik, wstêp: F. Longchamps de
Bérier, M. Zubik, Warszawa 2008; Konstytucja Ksiêstwa Monako, t³um. K. Wojtyczek, A. Woj-
tyczek-Bonnand, wstêp: K. Wojtyczek, Warszawa 2012. Oprócz tego, przedmiotem analogicznych
opracowañ by³y konstytucje innych niewielkich pañstw: Islandii, Malty, Cypru i Luksemburga.

2 Dotyczy to dwóch prac P. Osóbki – Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San
Marino, Warszawa 2008 oraz Systemy konstytucyjne pañstw Oceanii, Warszawa 2012.

3 Akapit dotycz¹cy bezpieczeñstwa jest zreszt¹ – podobnie jak niektóre zdania wstêpu – niemal
dos³ownym zapo¿yczeniem z Wikipedii – por. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Liechten-
stein&oldid=24793469 [wersja z 1.01.2011 – dostêp: 10.07.2013].

4 Wspó³praca ta zreszt¹ nie tyle jest efektem porozumieñ na szczeblu w³adz obu pañstw, co jest
inicjatyw¹ opart¹ na porozumieniu (Ostschweizer Polizeikonkordat) policji Liechtensteinu z analo-
gicznymi formacjami szeœciu kantonów i dwóch miast wschodniej Szwajcarii – http://www.ostpol.ch/
5503/5557.html [dostêp: 10.07.2013].

5 W rzeczywistoœci konstytucja (art. 44) dopuszcza istnienie formacji do pe³nienia s³u¿by policyjnej
w ka¿dym czasie, natomiast w sytuacji zagro¿enia pañstwa zobowi¹zuje do obrony kraju ka¿dego, kto
nie ukoñczy³ 60 lat i jest zdolny do noszenia broni.



dowosocjalistycznej Partii Liechtensteinu6. Niezbyt fortunny – ze wzglêdu na domniemane podda-
nie w w¹tpliwoœæ kulturowej odrêbnoœci Austriaków i Szwajcarów – jest równie¿ passus mówi¹cy
o „Niemcach ze Szwajcarii i Austrii” jako przedstawicielach „ludnoœci obcej” w ksiêstwie (s. 8).

Drug¹ grupê b³êdów stanowi¹ lapsusy jêzykowe, które – chocia¿ nie wp³ywaj¹ w istotnym
stopniu na merytoryczn¹ ocenê ksi¹¿ki – nie wystawiaj¹ najlepszego œwiadectwa pracy redaktora.
Dobrym przyk³adem jest zdanie: „przepisy prawa zwyczajowego zast¹pi³y austriackie kodeksy,
cywilny i karny” (s. 10), z którego trudno wywnioskowaæ, co w³aœciwie zosta³o zast¹pione. Do tej
samej kategorii zaliczyæ wypada równie¿ rozbie¿noœci dotycz¹ce okresu panowania ksiêcia Jana I
– o ile w aneksie nr 3 (s. 102) wskazano daty prawid³owe (1805–1836), o tyle w tekœcie (s. 10) jako
rok zakoñczenia rz¹dów b³êdnie podano 1846. Listê lapsusów i truizmów uzupe³niaj¹ wzmianki
o przeprowadzeniu „rozdawnictwa ziemi” (s. 10), „skierowaniu niezadowolenia ku Austriakom”
(s. 15), czy te¿ stwierdzenia w rodzaju: „mniej ni¿ 2/3 ludnoœci podaje siê za rodowitych miesz-
kañców Liechtensteinu” (s. 8), „ewolucja systemu konstytucyjnego jest cech¹ charakterystyczn¹
Liechtensteinu” czy te¿ „podstawowym trybem zmiany ustawy zasadniczej tego pañstwa jest
zmiana czêœciowa” (s. 25).

Odrêbnym mankamentem s¹ niedoskona³oœci przek³adu, które niekiedy wynikaj¹ z nadmier-
nej dos³ownoœci. Najlepszym przyk³adem jest art. 30, którego t³umaczenie brzmi „Uzyskanie
i utratê praw obywatelskich okreœla ustawa”7, podczas gdy istotê przepisu trafniej odda³oby t³uma-
czenie mniej dos³owne w rodzaju: „Ustawa okreœla zasady nabywania i utraty praw obywatel-
skich”. Zastrze¿enia mo¿na mieæ równie¿ do sposobu t³umaczenia nazw niektórych funkcji. Skoro
bowiem cz³onkowie rz¹du zostali przet³umaczeni dos³ownie jako „radcy rz¹dowi” (niem. Regierungs-
räten), to konsekwencja nakazywa³aby podobne potraktowanie szefa rz¹du. W tym przypadku jed-
nak okreœlenie Regierungschef zosta³o przet³umaczone jako „premier”.

W niektórych przypadkach uwadze t³umacza umknê³y drobne niuanse, czego egzemplifikacj¹
mo¿e byæ przek³ad art. 78 ust. 4 konstytucji. W polskim t³umaczeniu pominiêto fakt, ¿e tworzenie
instytucji prawa publicznego realizuj¹cych pod nadzorem rz¹du zadania gospodarcze, socjalne
i kulturalne wymaga przepisów rangi ustawowej.

Podobnie jak w przypadku wstêpu, tak i w odniesieniu do przek³adu konstytucji mo¿na mieæ
zastrze¿enia do pracy korektora, czego ilustracj¹ jest art. 95 ust. 1 („Wymiar sprawiedliwoœci jest
sprawowany […] przez prawnie umocowanych sêdziów do tego sêdziów…” s. 77) oraz przypis
117 (s. 79), w którym zast¹piono u¿yty w oryginalnym tekœcie wyraz Rechtpflegern wyrazem
Rechtspflege.

Konstytucja Ksiêstwa Liechtensteinu jest niew¹tpliwie interesuj¹c¹ publikacj¹, która kontynu-
uje tradycje wydawcy upowszechniania wiedzy na temat mniej znanych systemów politycznych.
Koncentracja na zagadnieniach rzeczywiœcie istotnych oraz czytelny uk³ad s¹ mocnymi stronami
pracy. Niestety, pozytywny obraz ca³oœci naruszaj¹ niezrêcznoœci i b³êdy oraz pozostawiaj¹ca wie-
le do ¿yczenia korekta tekstu. Mankamenty te nie przekreœlaj¹ co prawda wartoœci merytorycznej
opracowania, ale nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e oczekiwania formu³owane w stosunku do tak presti¿o-
wej i zas³u¿onej instytucji, jak Wydawnictwo Sejmowe mog¹ i powinny byæ wiêksze.

Marek ŒMIGASIEWICZ
Warszawa
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6 W rzeczywistoœci ugrupowanie nazistowskie w ksiêstwie dzia³a³o pod nazw¹ Volksdeutsche
Bewegung in Liechtenstein – np. http://www.e-archiv.li/print/3366.pdf [dostêp: 10.07.2013].

7 W oryginale: Über Erwerb und Verlust des Staatsbürgerrechtes bestimmen die Gesetze.
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